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Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Auto op zijn dak
na verkeersongeval
santpoort-noord - Op de Kruid-
bergerweg ontstond vorige week 
donderdagmiddag een aanrijding 
waarbij twee auto’s betrokken 
waren. Een 51-jarige automobilis-
te uit Santpoort-Noord verleende 
waarschijnlijk geen voorrang aan 
een auto die vanaf de Wülverder-
laan kwam, bestuurd door een 

61-jarige plaatsgenoot. De aanrij-
ding ontstond en de auto van de 
vrouw kwam door de klap op het 
dak terecht. De vrouw zat klem 
met haar hand onder de auto 
en is door brandweermensen uit 
haar benarde positie bevrijd. De 
vrouw is naar een ziekenhuis ge-
bracht. (foto: Michel van Bergen) 

IJmuiden - een nieuwe zee-
sluis van 500 meter lang, 65 
meter breed en 18 meter diep 
is haalbaar, betaalbaar en in-
pasbaar. Minister schultz 
van Haegen van Infrastruc-
tuur en Milieu, gedeputeerde 
Post van de provincie noord-
Holland en wethouder os-
sel van de gemeente Amster-
dam hebben hun voorkeur 
uitgesproken voor deze vari-
ant. Hiermee is de komst van 
een nieuwe zeesluis ter ver-
vanging van de noordersluis 
een stap dichterbij gekomen. 

Met de aanleg van een nieuwe 
grote sluis is een bedrag van 848 
miljoen euro gemoeid. De con-
venantpartners hebben afge-
sproken dat de sluis binnen het 
gestelde budget gerealiseerd 
moet worden. De zeesluis ver-
betert de bereikbaarheid van de 
Amsterdamse havenregio over 
het water.
De voorkeursbeslissing is ge-
baseerd op onderzoek naar 
drie verschillende sluisvarian-
ten. Hierbij is gekeken naar de 
technische, ruimtelijke en nau-
tische haalbaarheid, de inves-
terings- en onderhoudskosten, 
de verwachte milieueffecten, de 
maatschappelijke kosten en ba-
ten, de planning en risico’s, en 
de financierbaarheid. Een zee-
sluis 500 meter lang, 65 me-
ter breed en 18 meter diep past 
binnen het sluizencomplex op 
de beoogde locatie tussen de 
Noordersluis en de Middensluis. 
De sluis kan op deze locatie met 

traditionele rechte roldeuren 
worden uitgevoerd. Naast de 
scheepvaartfunctie van de sluis 
dient deze als primaire water-
kering voor een groot deel van 
Noordwest-Nederland. Het mi-
lieuonderzoek laat zien dat er 
met een nieuwe sluis en toena-
me van de scheepvaart nauwe-
lijks extra milieu-effecten zijn. 
Verder is gebleken dat de op-
levering van de nieuwe zeesluis 
verwacht kan worden in 2019, 
waarbij mogelijk al in de testfase 
in 2018 de eerste schepen door 
de zeesluis kunnen varen. Naar 
verwachting start de aanleg in 
2015. Na ingebruikname van de 
nieuwe zeesluis wordt de Noor-
dersluis buiten bedrijf gesteld en 
alleen ingezet bij eventuele ca-
lamiteiten.
De drie betrokken partijen con-
cluderen dat een nieuwe zee-
sluis aangelegd kan worden bin-
nen het gestelde maximale bud-
get van 848 miljoen euro waar-
bij het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu 574 miljoen eu-
ro investeert in de vervanging 
van de Noordersluis. De provin-
cie Noord-Holland en gemeente 
Amsterdam dragen bij voor een 
grotere sluis en de snellere aan-
leg. De Provincie Noord-Holland 
heeft 58,3 miljoen gereserveerd. 
De gemeente Amsterdam heeft 
voor haar bijdrage een taakstel-
lend (cap)bedrag van 129,6 mil-
joen gereserveerd. Daarnaast 
rekenen de partijen op een Eu-
ropese subsidie uit het fonds 
voor de Trans-Europese Ver-
voersnetwerken (TEN-T) en fis-

cale voordelen. Voor de planstu-
diefase gaf Brussel eerder al een 
subsidie van 1,75 miljoen euro.
Na de voorkeursbeslissing volgt 
de fase van uitwerking van de 
plannen door het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, de pro-
vincie Noord-Holland en de ge-
meente Amsterdam. Ook zullen 
regio en rijk zich inspannen om 
binnen de grenzen van de leef-
baarheid verdere groei van ha-
venactiviteiten in het Noordzee-
kanaalgebied mogelijk te ma-
ken. Aan het eind van deze fa-
se vindt de definitieve besluit-
vorming plaats over de finan-
ciering, de gunning en realisatie 
van de nieuwe sluis. De huidi-
ge Noordersluis dateert uit 1929 
en is technisch gezien aan het 
einde van zijn levensduur. Met 
de komst van een nieuwe gro-
te zeesluis groeit de sluiscapa-
citeit mee met de groei van de 
ladingstromen en de schaalver-
groting in de scheepvaart. De 
nieuwe zeesluis geeft ruimte 
om aan de vraag van de markt 
te voldoen en levert een belang-
rijke bijdrage aan de bereik-
baarheid van de bedrijven in het 
Noordzeekanaalgebied en het 
Europese achterland. Voor het 
realiseren van de nieuwe gro-
te zeesluis, werken het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu, 
provincie Noord-Holland, Haven 
Amsterdam, Rijkswaterstaat en 
de gemeente Velsen nauw sa-
men.  Ook ondertekenden de 
convenantpartijen een intentie-
verklaring met de gemeente Vel-
sen. (foto: Reinder Weidijk)

Nieuwe zeesluis dichtbij
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VElsErbroEk, 
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanT-
poorT-Z., En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.

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

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

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 
Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek Kuylman, 
Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Frisse start voor Allround 
Eurorepar in Santpoort
Santpoort-Zuid - Onder lei-
ding van Guus Geels begint ga-
ragebedrijf Eurorepar op 30 ju-
ni met een frisse start in Sant-
poort-Zuid. Om dat te vieren 
wordt voor belangstellenden 
zaterdag 30 juni van 14.00 tot 
17.00 uur een kennismakings-
borrel gegeven aan Bloemen-
daalsestraatweg 91a in Sant-
poort-Zuid. 
Eurorepar is een Franse for-
mule voor autobedrijven die nu 
ook vaste voet zet op Neder-
landse grond. Hoewel Eurore-
par van oudsher een speciale 
liefde heeft voor de Franse mer-
ken Citroën, Renault en Peuge-
ot, kunnen auto’s van alle mer-
ken hier terecht voor reparatie, 
onderhoud en APK, schadeher-
stel en aircoservice. Maar ook 
voor in- en verkoop van nieu-
we en gebruikte auto’s is Eu-
rorepar Geels het aangewezen 
adres.
Met twee deskundige mon-
teurs met jarenlange ervaring 

kan men hier vertrouwen op 
een deskundige behandeling 
van elke auto.Daarbij kan men 
rekenen op een goede service. 
Zo is er een haal- en brengser-
vice binnen de regio en zijn de 
mensen van Eurorepar van plan 
een goed bedrijf neer te zetten.
Als openingsactie komt Eurore-
par met een leuke aanbieding: 
de zomercheck voor slechts 19 
euro. Na deze check, waarbij 
de auto wordt gecontroleerd op 
tien vitale punten, kan men on-
bezorgd met de auto op vakan-
tie gaan. Er wordt onder meer 
gekeken naar de remmen, air-
co, banden en vloeistofniveaus. 
De aanbieding geldt tot 31 ju-
li. Wie zijn auto door Eurore-
par Autoservice laat checken 
maakt bovendien kans op een 
dinerbon van 125 euro. Daar-
voor dient men wel de flyer van 
Autorepar mee te brengen naar 
de Zomercheck.
Bel voor een afspraak of zomer-
check met 023-5398005.

Lansuplant scoort hoge 
cijfers met lage prijzen
IJmuiden - Vele IJmuidena-
ren is het al opgevallen dat er 
het een en ander is veranderd 
bij Lansuplant. In maart is Ma-
rio Booms gestopt met fran-
chisen van de winkel. Meteen 
heeft het team van Lansuplant 
de hele winkel opgefrist en er 
voor gezorgd dat er weer echte 
discountprijzen voor de planten 
en bloemen worden gevraagd. 
Met acht winkels en een steeds 
verder groeiende export naar 
Zweden, Oostenrijk, Duitsland 
en Frankrijk weet Lansuplant 
prijzen op de veiling en bij 
kwekers te krijgen die ver be-
neden de gangbare inkoopprij-
zen liggen. Door met zeer kor-
te lijnen te werken en een no-
nonsens mentaliteit binnen het 
bedrijf kan de klant elke dag 
weer van zeer lage prijzen ge-
nieten.
Richard, de zoon van Leo Lan-
sue, oprichter van de formu-
le Lansuplant, zorgt persoonlijk 

dagelijks voor verse aanvoer, 
zodat de zaak de frisse uitstra-
ling heeft die een bloemen- en 
plantenwinkel dient te hebben. 
Door de inspanningen van Ri-
chard en zijn team staat de 
winkel weer op de kaart en kan 
er in IJmuiden  weer dagelijks 
geprofiteerd worden van verse 
bloemen en planten tegen een 
messcherpe prijs. Want  in de-
ze moeilijke economische tij-
den is het belangrijk een goede 
kwaliteit te leveren tegen de al-
lerlaagste prijs en juist daar ligt 
de kracht van deze winkelke-
ten. Een saaie hoek op de Lan-
ge Nieuwstraat is door de ver-
nieuwde Lansuplant weer ver-
anderd in een bruisend en ge-
zellig stukje winkelstraat. En 
ook met het Moonlight Shop-
ping event zal men kunnen 
profiteren van zeer specia-
le aanbiedingen. Zie daarvoor 
onder andere de advertentie in 
deze krant.
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korte nachten: slaapgebrek
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

IJmuiden – Bewoners van appar-
tementen in de Watertoren krijgen 
een nieuw adres. Binnenkort wo-
nen zij niet meer aan de Wijk aan 
Zeeërweg, maar aan het Waterto-
renpad. Dit gebeurt op verzoek van 
Rijksmonumenten Zeeland BV, die 
dit een passender naam vindt. De 
Commissie Naamgeving openba-
re ruimte heeft het verzoek toe-
gekend. IJmuiden heeft straks dus 
weer een nieuwe straatnaam erbij.

Nieuwe 
straatnaam: 
Watertorenpad

Regio - Zondag 1 juli wordt bij-
de Mooie Nel in Spaarndam de 
Hightide SUPdag gehouden. SUP 
staat voor Standuppaddleboar-
ding. Peddelen op een board. Dit 
wordt georganiseerd door High-
tide Surfshop IJmuiden en Sup-
frenzy. Om 13.30 uur begint de 
long distance race van 25 kilo-
meter door wedstrijdsuppers. Het 
publiek kan in Haarlem diverse 
toertochten ‘suppen’. Boards en 
peddels zijn voor slechts 10 eu-
ro te huur. Er zijn (geplastificeer-
de) routekaartjes beschikbaar. Er 
zijn routes door de binnenstad 
en langs weilanden en dorpjes. 
Watersporters die kennis willen 
maken met SUP zijn welkom bij 
watersportcentrum Dynamique 
bij de Mooie Nel, de Laars 14 in 
Spaarndam. Het is aan te raden 
per fiets te komen. Suppen wordt 
steeds populairder. Iedereen met 
een redelijk evenwichtsgevoel 
kan deze sport beoefenen. Infor-
meer voor de mogelijkheden bij 
surfshop Hightide, Trompstraat 
21, IJmuiden, 0255-512494. 

Hightide 
SUPdag

Velsenaren zijn 
sportiever geworden
Velsen – Het sportbeleid van 
de gemeente Velsen over de pe-
riode 2008 – 2011 is geëvalu-
eerd. ,,De meeste doelen zijn be-
haald’’, stelde wethouder Baer-
veldt dinsdag tijdens de presen-
tatie van de evaluatie. Hoofddoel 
1 was 70 procent van de inwo-
ners aan het sporten te krijgen. 
En inderdaad is de sportdeelna-
me van Velsenaren van 64 pro-
cent in 2004 gegroeid naar 71 
procent in 2011. Wel zijn er ver-
schillen per wijk. In IJmuiden en 
Velsen-Noord wordt minder ge-
sport dan in Velserbroek, Sant-
poort en Driehuis. De sportdeel-
name in Velsen-Noord is de laat-
ste twee jaar wel flink gestegen, 
mogelijk door de inzet van een 
buurtsportmedewerker en een 
combinatiefunctionaris.
Een blijvend en passend spor-
taanbod met aandacht voor 
trends en ontwikkelingen is ook 
een geslaagd hoofddoel. Er wer-
den voor specifieke doelgroepen 
projecten opgezet, zoals voor de 
jeugd (JeugdSportPas, Club Ex-
tra, Actieplan Voeding & Be-
weging) en ouderen (GALM).  
Combinatiefunctionarissen heb-
ben aan de projecten bijgedra-
gen.
Het derde hoofddoel, lokale 
sportverenigingen versterken, is 
eveneens behaald. Dat gebeurde 
door cursussen en themabijeen-
komsten. Bijeenkomsten werden 
goed bezocht. Deze richtten zich 
bijvoorbeeld op sponsoring, fi-
nanciën en jeugdbeleid. Com-
binatiefunctionarissen hebben 

daarnaast een aantal sportver-
enigingen ondersteund. Bege-
leiding was gericht op vitalise-
ring en professionalisering van 
de verenigingen.
Het vierde hoofddoel, het ver-
beteren van digitale diensten is 
in 2009 tot stand gekomen door 
het gemeentelijk sportloket op 
www.sportloketvelsen.nl met in-
formatie over het lokaal sport-
aanbod.
Naast de hoofddoelen zijn nog 
zeventien subdoelen nage-
streefd. Deze zijn onderverdeeld 
naar algemeen, jeugd, ouderen 
en mensen met een beperking. 
Aan een aantal doelen wordt nog 
gewerkt, zoals het beter benut-
ten van sportparken (Sportpark 
Rooswijk), sport inpassen in de 
Brede Scholen. Andere doelen 
worden structureel of projectma-
tig voortgezet (Buurtsport, Voe-
ding en Beweging). Het project 
GALM voor ouderen is echter te 
bewerkelijk om in andere wijken 
uit te voeren. Ouderensportbe-
leid krijgt zeker nog een vervolg. 
Het Proefproject Club Extra voor 
mensen met een beperking (nu 
alleen nog in IJmuiden) wordt 
mogelijk wel uitgebreid naar an-
dere wijken. Een sportbehoefte-
peiling door een HBO-student 
leidde tot betere informatie via 
het sportloket. Ook hier is blij-
vende aandacht voor sportsti-
mulering gewenst, bijvoorbeeld 
door het verder toegankelijk ma-
ken van bestaande sportvoorzie-
ningen voor de doelgroep. (Ka-
rin Dekkers)

Winnares bij Leemans 
Schoenen in IJmuiden
IJmuiden - Marga ten Cate 
heeft bij Leemans Schoenen een 
waardebon van 50 euro gewon-
nen voor slippers naar keuze. Zij 
is de winnares van de slagzinac-
tie van Leemans. 
Er kwamen ruim 200 inzendin-
gen binnen om de slagzin ‘Ik 
loop op Leemans omdat...’ Mar-
ga’s winnende slagzin was ‘met 
Leemans aan je voet loopt alles 
zoals het moet’. 

Naast de waardebon won Marga 
(op de foto met de bloemen) ook 
nog een luxe pedicurebehande-
ling bij Joke Spaans Voetverzor-
ging (rechts op de foto).
De slagzinactie heeft twee 
maanden bij Leemans gelopen. 
Klanten kregen een flyer met de 
af te maken slagzin mee naar 
huis. Leemans Schoenen is ge-
vestigd aan Lange Nieuwstraat 
469 in IJmuiden.

Karateploeg IJmond naar 
TAFISA World Games
Regio - Een karateteam van 
Sportschool Frank Philipoom 
mag op 4 juli uitkomen voor Ne-
derland op de TAFISA World 
Games in Litouwen. Deze games 
zijn mede georganiseerd door 
het Olympisch Comité. In de Li-
touwse plaats Siauliai worden op 
het hoogste niveau die sporten 
beoefent die niet of nog niet op 
de Olympische Spelen zijn verte-
genwoordigd. 
De afvaardiging vanuit Sport-
school Frank Philipoom heeft 
reeds enorme successen be-
haald. Waaronder Europe-
se titels, wereldtitels  en vorig 
jaar bij de World Games in Tal-
linn Estland. Het team zal uit-
komen in de categorie karate 
Wado Ryu Kata’s en Kumite. In 
het team bevinden zich meer-
voudig Europees en Wereld-
kampioenen waaronder Frank 
Zandvoord (senior), Stefan van 
Tellingen(senior), Marjoke Bang-

ma en Maarten Duijn in de cate-
gorie Master. Tevens neemt het 
team Edwin Oldenburg mee als  
scheidsrechter. ,,Dit wordt weer 
een geweldige opgaaf op dit ni-
veau voor het team, maar voor-
al een geweldige ervaring”, aldus 
Maarten Duijn uit Velsen-Noord. 
Edwin Oldenburg: ,,Als scheids-
rechter is het een eer om te ar-
bitreren op dit hoogste niveau, ik 
sta dan ook op scherp. De ver-
schillen zullen zeer klein zijn.” 
Hans Warning (mede trainer): 
,,Ik vind het elke keer weer een 
kick als ik een klein beetje kan 
helpen in de opbouw naar zo’n 
zwaar toernooi.” 
,,De focus van dit team is de laat-
ste zes maanden volledig gericht 
geweest op dit evenement er is 
dan ook het laatste half jaar hard 
voor getraind. Het team vanuit 
mijn sportschool is er klaar voor, 
ik ben dan ook erg trots dat dit 
gebeurt”, aldus Frank Philipoom.
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oplossing
Zoek de 10 verschillen

Donderdag 28 juni
Patronaat www.patronaat.nl: 
Grote zaal: Hit, fi nale eigen-
tijdse muziek bands. 20.00 uur. 
Toegang 7,-.

Vrijdag 29 juni
Moonlight Shopping met 
braderie van 11.00 tot 22.00 
uur in IJmuiden.
Tentoonstelling ‘60 jaar ver-
zamelen’ van 13.00 tot 17.00 
uur in Pieter Vermeulen Mu-
seum Driehuis. Voor alle leef-
tijden.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Cigale met 
‘HannaH’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 30 juni
WaDo Open bij tennisvereni-
ging LTC Brederode in Sant-
poort-Noord. Tot en met 8 ju-
li. Zie ook www.ltcbrederode.
nl>WaDo Open.
Eendaagse tentoonstelling 
door Fotokring Polderlicht in 
de Dorpskerk, Burg. Ensche-
delaan 67 Santpoort-Noord.
Inspiratiedag op Resort 
Spaarnwoude in Velsen-Zuid. 
Van 09.30 tot 15.00 uur.
Auto wasactie bij de Naald-
kerk, Frans Netscherlaan 12 
Santpoort-Noord. Van 10.00 
tot 14.00 uur.
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Opening tentoonstelling 
Carel Meyjes in bibliotheek 
Velsen, Dudokplein IJmuiden. 
Aanvang 15.00 uur. Tentoon-
stelling is te zien tot 1 septem-
ber.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Cigale met 
‘HannaH’. Aanvang 20.30 uur.

Zondag 1 juli 
Forteiland weer geopend 
voor publiek. Afvaarten om 
11.00, 12.45 en 15.10 uur van-
af Kop van de Haven in IJmui-
den. Vertrek vanaf het eiland 
om 13.15, 15.15 en 17.15 uur. 
Zie ook www.ijmuidenserond-
vaart.nl of www.fortijmuiden.
nl.
Concert-kermisorgel ‘De 
lange Gavioli’ in Draaiorgel-
museum Haarlem, Küppers-
weg 3. Openingstijden van 
12.00 tot 18.00 uur. Toegang 
gratis.
Tentoonstelling ‘60 jaar ver-
zamelen’ van 13.00 tot 17.00 
uur in Pieter Vermeulen Mu-

seum Driehuis. Voor alle leef-
tijden
Derde Festival Perron Zee 
op het terras van Grandcafé 
Kruiten in IJmuiden. Aanvang 
13.00 uur. Toegang gratis.
Optreden Soli bij informatie-
boerderij Zorgvrij, Genieweg 
in Velsen-Zuid. Aanvang 13.00 
uur. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Zomeravondmuziek in 
de Grote of St. Bavokerk in 
Haarlem. Het Anglicaanse 
Evensong met de Roden Girl 
Choristers o.l.v. Sonja de Vries, 
Sietze de Vries (orgel. Toegang 
gratis. Aanvang 91.00 uur.

Dinsdag 3 juli
Lezing ‘Positief opvoeden’ 
georganiseerd door Centrum 
voor Jeugd en Gezin IJmond.
van 09.30 tot 11.00 uur in De 
Dwarsligger, Planetenweg 338 
IJmuiden.

Woensdag 4 juli
Tentoonstelling ‘60 jaar ver-
zamelen’ van 13.00 tot 17.00 
uur in Pieter Vermeulen Mu-
seum Driehuis. Voor alle leef-
tijden
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Ruilbeurs voor legpuzzels in 
wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260 IJmuidne. Van 
15.00 tot 15.30 uur.
Zesde Haarlem Night Ska-
te met als thema: Rubiks Cu-
be. Van 20.00 tot rond 22.00 
uur, deelnemers kunnen zich 
verzamelen op het parkeerter-
rein bij het Polderhuis in Vel-
serbroek.
Openlucht repetitie IJmuider 
Harmonie op Plein 1945. Aan-
vang 19.30 uur. Bij slecht weer 
in het verenigingsgebouw aan 
de Tolsduinerlaan. 
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord om 20.00 uur 
in wijksteunpunt Watervliet, 
Doelmanstraat 34 in Velsen-
Noord.

Donderdag 5 juli
Openbare bijeenkomst over 
herontwikkeling van Fort Be-
noorden Spaarndam, Graan 
voor Visch in Spaarnwoude. 
Aanvang 19.00 uur.
Ondernemerscafé in Ca-
fé Middeloo in Driehuis. Aan-
vang 20.30 uur.

IJmuiden - Kinderen opvoeden is 
een belangrijke, uitdagende taak, 
die niet altijd makkelijk is. Ou-
ders hebben recht op goede in-
formatie. Daarom bieden de sa-
menwerkingpartners van het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
IJmond, alle ouders/opvoeders 
met kinderen van 0 tot 12 jaar al-
lerlei tips en hulp aan om het op-
voeden makkelijker te maken. 
Dinsdag 3 juli van 9.30 tot 11.00 
uur is er een lezing ‘Positief opvoe-
den’ met als onderwerp ‘De kracht 
van positief opvoeden’. Deze lezing 
is bestemd voor ouders met kinde-
ren in de leeftijd 0-4 jaar en wordt 
gehouden tijdens de spelinloop 
bij De Dwarsligger, Planetenweg 
338. Er zijn geen kosten aan de le-
zing verbonden. Voor de aanwezi-
ge kinderopvang wordt een bijdra-
ge gevraagd van 1 euro. Aanmel-
den via velsen@cjgijmond.nl. Zie 
ook www.cjgijmond.nl of www.po-
sitiefopvoeden.nl.

Lezing ‘Positief 
opvoeden’

Velserbroek - Iedereen heeft wel 
eens op een trampoline gestaan in 
de speeltuin, het strand of gewoon 
in je eigen achtertuin. Dit zijn de 
zogenaamde speeltuintrampoli-
nes. Bij TVIJ hebben ze offi cië-
le wedstrijdtrampolines. Op de-
ze trampolines worden Europe-
se, Wereld Kampioenschappen en 
zelfs Olympische Spelen gespron-
gen. De offi ciële wedstrijdtrampo-
lines zijn rechthoekig, 4 meter lang 
en 2 meter breed, in plaats van 
rond zoals je vaak in de speeltuin 
of achtertuin ziet. Wie wil erva-
ren hoe het is om hoger te sprin-
gen dan op een speeltuintrampo-
line en vooral om veel meer truc-
jes te leren, kan zich aanmelden 
voor de instuifl essen op donder-
dag 5 juli van 17.30 tot 18.30 uur 
of op dinsdag 10 juli van 17.30 tot 
18.30 uur. Zie ook www.tvij-tram-
poline.nl. Graag vooraf aanmelden 
via: bvwetering@quicknet.nl.

Instuifl essen 
trampoline 
springen

Velsen - De Srilankaanse over-
heid, stelt 100 studiebeurzen voor 
buitenlandse studenten beschik-
baar, welke verdeeld worden over 
48 geselecteerde landen, waar-
onder Nederland. 17 universi-
teiten op Sri Lanka bieden voor 
‘post- en undergraduates’ studie-
mogelijkheden aan in allerlei dis-
ciplines, uitgezonderd genees- en 
tandheelkunde. Op de hoofdpagi-
na van de website van SOS Vel-
sen (stedenband Velsen-Galle, Sri 
Lanka), www.sosvelsen.nl, vindt 
men de bijzonderheden en hoe 
men zich aan kan melden.

Sri Lanka stelt 
studiebeurzen 
ter beschikking

Derde Festival Perron Zee
IJmuiden - Na het succes van 
de vorige edities wordt het 
steeds moeilijker om het hoge en 
sfeervolle niveau van dit festival 
te evenaren maar Zeemanskoor 
De Raddraaiers is er toch weer 
in geslaagd om 2 topkoren naar 
IJmuiden te halen. Dit zijn Shan-
tykoor Windstilte uit Vleuten - De 
Meern en Zeemansliederenkoor 
De Gesmeerde Kelen uit Wester-
land, het voormalig eiland Wie-
ringen. Shantykoor Windstilte is 
al meer dan 22 jaar een begrip 
en met een verfrissende eigen 
aanpak een voorbeeld gebleken 
voor menig ander shantykoor. Zij 
treden niet alleen op in Neder-
land maar zijn ook al talrijke ma-
len uitgenodigd op festivals in 
Duitsland, Engeland en België. 
Het aanstekelijke enthousiasme 
van dit koor maakt elk optreden 
tot een unieke happening. Zee-
mansliederenkoor De Gesmeer-
de Kelen zal ook voor velen geen 
onbekende zijn, omdat zij in di-
verse tv-reclamespotjes een rol 
gespeeld hebben. Dat hun cd 
zich in het archief van Koningin 

Beatrix bevindt zal geen verba-
zing wekken als men weet dat 
zij al 2 maal voor haar gezongen 
hebben. Zij staan garant voor 
een gezellig en gesmeerd optre-
den. Als gastheer Zeemanskoor 
De Raddraaiers uit IJmuiden. 
Met gemiddeld 50 optredens per 
jaar en inmiddels ook bekend 
in België, Duitsland en Zwitser-
land willen zij er ook nu weer een 
feest van maken. De slogan van 
deze groep muzikanten en zan-
gers is: ‘Een repetitie is een brui-
loft en een optreden een natio-
nale feestdag’.
Vrolijke en vooral originele Ne-
derlandse, Engelse, Ierse en 
Duitse liederen in alle denk-
bare muziekstijlen. Dit festival 
start op zondag 1 juli om 13.00 
uur en daarvoor heeft Grandca-
fé Kruiten, de locatie waar zich 
ooit het station van Oud IJmui-
den bevond, haar podium weer 
beschikbaar gesteld. De toegang 
is gratis en rond 18.00 uur zul-
len de koren gezamenlijk afslui-
ten met enkele bekende en vro-
lijke liederen.



pagina 10 28 juni 2012

Ook feest voor de klanten
Hair In al 25 jaar tot in 
de puntjes verzorgd
Velserbroek - Op 1 juli viert 
kapsalon Hair In haar 25-ja-
rig bestaan. Dat wordt ook een 
feestje voor de klanten, want zij 
krijgen bij hun bezoek een lek-
ker petit fourtje bij de koffie of 
‘s middags een glas prosecco. 
Klanten gaan bovendien niet 
alleen naar huis met een per-
fect verzorgd kapsel, maar ook 
met een leuk cadeautje. En als-
of het niet op kan, maken drie 
klanten kans op een mooie 
‘goody bag’ ter waarde van 200 
euro. Het feestje van Hair In 
duurt van 2 tot en met 14 juli.
Hair In begon op 2 juli 1987 
aan de Hoofdstraat onder lei-
ding van Jac. Westerop. In 1994 
betrokken zij het nieuwe pand 
in Winkelcentrum Velserbroek, 
waar immers een groot poten-
tieel aan nieuwe klanten was. 
Annelies Heck-Heere is sinds 
1998 eigenaar van Hair In. Haar 
visie op de omgang met klanten 
is het bieden van hoogwaardi-
ge kwaliteit en gezellige aan-
dacht voor elke klant. Dat Hair 
In daar goed in slaagt is wel 
bewezen door het 25-jarig be-
staan en de grote klantenkring. 
De kinderen van toen zijn de 
volwassen klanten van nu ge-
worden. En niet alleen Velser-
broekers weten Hair In te vin-
den, ook mensen uit Haarlem-

Noord, Santpoort en IJmuiden 
behoren tot de vaste klanten-
kring.
Hair In ziet er, net als de kap-
sels van de klanten, altijd tot in 
de puntjes verzorgd uit. De me-
dewerksters dragen steeds kle-
ding in de nieuwste huisstijl. En 
er is veel aandacht voor de aan-
kleding van de kapsalon. 
Annelies heeft in de loop der 
jaren een prettig team om 
zich heen opgebouwd. Som-
mige kapsters werken al tien 
of meer jaar voor haar. Dit jaar 
wordt van drie kapsters bo-
vendien het 25-jarig kappers-
jubileum gevierd. Dat zijn Mo-
nique Das, Esther Veldman en 
Annelies Heck zelf. Het feit dat 
de kapsters graag en lang blij-
ven zegt wel iets over de pretti-
ge sfeer bij deze kapsalon. Ook 
wordt veel aandacht gegeven 
aan een kwalitatief hoge oplei-
ding op haargebied.
Bij Hair In wordt tegenwoor-
dig gewerkt met Chi haarpro-
ducten. Ook is er een succes-
volle lijn met Nioxin producten 
voor mensen met heel fijn haar. 
Bij Hair In kan men zonder af-
spraak binnenlopen voor een 
deskundige haarbehandeling 
naar wens.
Hair In is gevestigd aan Galle 
Promenade 55 in Velserbroek.

Leven, wonen 
en werken 
in nabije 
toekomst
Velsen – De gemeenteraad van 
Velsen heeft in april 2011 de Visie 
op Velsen 2025: ‘Kennisrijk wer-
ken’ vastgesteld. Dit is nog maar 
een aanzet naar de nieuwe toe-
komst van Velsen. Ideeën en voor-
stellen zijn ingediend, maar die 
moeten nu worden vertaald naar 
een strategie voor nieuw beleid. 
Het college van Velsen heeft daar-
om nu de werkversie van de Stra-
tegische Agenda 2012-2016 op-
gesteld. Deze zal worden bespro-
ken met de raad, maatschappelij-
ke organisaties, kennisinstellingen 
en het bedrijfsleven. In het najaar 
hoopt men het concept Strategi-
sche Agenda te kunnen aanbie-
den aan de raad. Het programma 
is ingedeeld in drie projecten: le-
ven, wonen en werken, die elkaar 
gedeeltelijk kunnen overlappen. 
De gemeenteraad heeft verschil-
lende sessie gehouden over deze 
drie thema’s waaruit ook voorstel-
len zijn gekomen. Met het kennis-
rijk werken wijst men op de par-
ticipatie van bijvoorbeeld scholen, 
bedrijven en organisaties als des-
kundigen. (Karin Dekkers)

Huisdieren chipdag bij 
Groenrijk Velserbroek
Velserbroek - Juni is de nati-
onale chipmaand. Dankzij het 
chippen kunnen vermiste huis-
dieren makkelijk met hun eige-
naar worden herenigd. Vind jij 
het ook belangrijk dat je huisdier 
geen asielzoeker wordt? Laat je 
hond of kat dan op zaterdag 30 
juni, chippen bij GroenRijk Vel-
serbroek. De medewerkers van 
het Dier Medisch Centrum Vel-
serbroek zijn aanwezig van 11.00 
tot 13.00 uur. Chippen is extra 
voordelig op de chipdag (22 eu-
ro in plaats van 36 euro).
Op de dierenafdeling zijn ver-
schillende professionals en vrij-
willigers aanwezig die vragen 
over gezondheid, voeding, ge-
drag en veiligheid kunnen be-
antwoorden. Wie kom je zater-
dag allemaal tegen bij GroenRijk 
Velserbroek? De vrijwilligers van 
de dierenambulance, je kunt de 
ambulance bekijken en natuur-
lijk van alles vragen aan de vrij-
willigers. 
Yvon Sweere, kattengedragsdes-
kundige, is er ook. Zij weet al-
les over probleemgedrag bij kat-
ten en hoe dit is op te lossen. 
Het kan zijn dat een kat in een 

omgeving leeft die niet voldoet 
aan zijn natuurlijke, instinctieve 
gedragsmatige behoeften. Ook 
kan het zijn dat een kat onge-
wenst gedrag heeft aangeleerd, 
of nooit geleerd heeft met be-
paalde dingen om te gaan. Daar-
naast kan het voorkomen dat het 
gedrag van een kat verkeerd ge-
interpreteerd wordt. Yvon is als 
kattengedragstherapeut aange-
sloten bij diergedragspecialist 
Tinley en de Stichting Kwalitatie-
ve Gedragstherapie voor Katten
Bij een voedingsdeskundige van 
Fokker Diervoeders kun je te-
recht met al je vragen over de 
voeding van je hond of kat. 
Kijk voor meer informatie op 
www.groenrijkvelserbroek.nl.

Huishoudinkomens-
toets van de baan
Velsen – Door het nieuwe Len-
te-akkoord van de overheid is 
de Huishoudinkomenstoets 
van de baan. Deze regeling is 
1 januari ingegaan, maar wordt 
nu met terugwerkende kracht 
teruggedraaid. 
De Huishoudinkomenstoets 
had zware gevolgen voor ge-
zinnen die leefden van een bij-
standsuitkering, omdat inkom-
sten van inwonende kinde-
ren (familieleden in de eerste 
graad) werden meegerekend 
als gezinsinkomen. Er was een 
overgangsregeling voor gezin-
nen die al bijstand ontvingen. 

Maar voor nieuwe aanvragen 
gold de toets vanaf 1 janua-
ri 2012. Net als alle andere ge-
meenten in Nederland zal Vel-
sen deze regeling terugdraai-
en. Mensen die met de toets 
te maken kregen, na 1 januari 
2012, kunnen een nieuwe aan-
vraag doen.
Dat geldt ook voor mensen die 
om deze reden geen aanvraag 
hebben gedaan. 
De gemeente Velsen gaat een 
poging doen extra kosten te 
claimen bij de overheid via de 
Vereniging Nederlandse Ge-
meenten.

Bouwbedrijf Ulehake 
viert 10-jarig bestaan
IJmuiden - Binnenkort zal niet 
alleen het 10-jarig bestaan van 
het bedrijf aan de Ampèrestraat 
19B in IJmuiden worden gevierd 
maar ook het feit dat Dave en 
Ifthimé Ulehake tien jaar gele-
den zijn getrouwd. ,,We gaan er 
daarom een dubbel groot feest 
van maken’’, aldus de beide ech-
telieden. 
Dave vertelt dat hij tien jaar ge-
leden in deze branche als ZZP-
er is begonnen. Daarvoor werk-
te hij als scheepstummerman en 
meubelmaker, waarvoor hij ook 
is opgeleid. ,,Vanwege mijn ken-
nis op velerlei gebied adviseer-
den vrienden en familie mij in 
die tijd om de switch te maken 
naar de bouwwereld en dat heeft 
goed uitgepakt’’, aldus Dave. En 
Ifthimé vult aan: ,,Gedurende de 
afgelopen jaren hebben we ons 
bedrijf met succes weten uit te 
breiden en we hebben momen-
teel zeven medewerkers in vas-
te dienst. Tevens zijn we erkend 
leerbedrijf van de SSPB en mo-
menteel werken er twee stagiai-
res bij ons.’’
Bij Bouwbedrijf Ulehake kan 
men terecht voor onderhoud, 
verbouw, renovatie en nieuw-
bouw, zowel in de particuliere 
als de zakelijke sector. Eén van 
de expertises van Dave is zijn 
kennis van inbraakpreventie en 
hang- en sluitwerk. 
Enthousiast vertelt hij: ,,Inmid-
dels heb ik daar zoveel ervaring 
in opgedaan dat ik vrijwel iede-
re deur, die bijvoorbeeld onver-

hoopt in het slot is gevallen, zon-
der forceren of beschadigingen 
open kan krijgen.’’
Inmiddels heeft Ulehake een 
flink klantenbestand opge-
bouwd, mede dankzij hun manier 
van werken. ,,Bij ons staan vak-
manschap, kwaliteit en service 
hoog in het vaandel’’, aldus Dave.
Vanwege het 10-jarig bestaan 
heeft het bouwbedrijf de komen-
de tijd een speciale actie die in-
houdt dat op al het hang- en 
sluitwerk een korting wordt ge-
geven van 15% en ingeval van 
renovatie en nieuwbouw een 
korting van 10%. Voor de voor-
waarden kan telefonisch con-
tact worden opgenomen met 
Ulehake onder nummer: 0255-
525288. Ook de vernieuwde 
website www.bouwbedrijfule-
hake.nl biedt meer informatie 
over het bedrijf.

IJmuiden - Op de Lange Nieuw-
straat heeft vorige week vrijdag 
rond 20.35 uur een aanrijding 
plaatsgevonden tussen een 17-ja-
rige vrouw op de bromfiets en een 
23-jarige automobilist uit IJmui-
den. De bromfietsster, afkom-
stig uit Velsen-Noord, werd door 
de politie op de grond aangetrof-
fen: zij had door de aanrijding een 
pijnlijk been opgelopen. Zij kon 
ter plekke door ambulanceperso-
neel worden geholpen en hoefde 
niet naar het ziekenhuis vervoerd 
te worden. Zowel de automobilist 
als de bromfietsster hadden el-
kaar niet gezien, toen de IJmuide-
naar met zijn auto wilde inparke-
ren. De politie heeft bij beiden een 
blaastest afgenomen. Dat is een 
standaardprocedure bij aanrijdin-
gen. Zowel de automobilist als de 
bromfietsster waren nuchter.

Aanrijding

IJmuiden - Zondag rond 00.10 
uur werd bij de alarmcentrale ge-
meld dat er een auto in brand 
stond in de Waalstraat. Nadat de 
autobrand geblust was, bleek uit 
het eerste onderzoek dat er meer 
dan vermoedelijk sprake is ge-
weest van brandstichting. Een 
tweede auto die in de buurt ge-
parkeerd stond, bleek ook bescha-
digd. De politie heeft een onder-
zoek ingesteld en is op zoek naar 
getuigen die nog niet met de poli-
tie hebben gesproken en die mo-
gelijk meer weten van deze auto-
brand. Zij worden verzocht zich te 
melden bij de politie in Velsen via 
0900-8844. Anoniem iets melden 
kan altijd via 0800-7000.

Auto in brand



pagina 12 28 juni 2012

Velsen-Zuid - Huiswerk maken 
in de inspirerende omgeving van 
een voetbalstadion. Dat kan van-
af het nieuwe schooljaar bij Tel-
star in Velsen-Zuid. Het studiebe-
geleidingsinstituut Study Consul-
tancy begint in september in het 
sfeervolle Tata Steel stadion een 
huiswerkklas met uitzicht op het 
speelveld.
Study Consultancy uit Velserbroek 
is sinds tien jaar actief en heeft 
dit schooljaar verspreid over twee 
vestgingen een record aantal leer-
lingen begeleid. Naast huiswerk-
lassen biedt Study Consultancy 
ook individuele begeleiding, bij-
les en examentraining in alle vak-
ken en op alle niveaus. Daarnaast 
is het instituut nauw betrokken bij 
maatschappelijke projecten als 
het mentorprogramma School’s 
cool en de stichting Telstar Thuis 
in de Wijk.
Uit de banden met de laatstge-
noemde stichting is het idee van 
de huiswerkklas in het stadion 
voortgekomen. Het is de bedoe-
ling dat dit op termijn ook de uit-
valsbasis wordt voor nieuwe pro-
jecten, zoals Playing for Success. 
Dit is een programma om leerach-
terstanden weg te werken, dat al 

bij diverse betaald voetbalclubs 
met goede resultaten wordt uitge-
voerd. Daarbij zijn ook spelers en 
trainers betrokken. Daarnaast ligt 
het voor de hand om de huiswerk-
begeleiding bij Telstar te combi-
neren met sport en spel.
De nieuwe huiswerkklas in het Ta-
ta Steel stadion is van maandag-
middag tot en met donderdag-
middag geopend. Daarnaast heeft 
Study Consultancy een accommo-
datie in Velserbroek, waar de leer-
lingen vijf middagen per week te-
recht kunnen. Hier worden ook 
de meeste bijlessen en individue-
le begeleiding gegeven. In alle ge-
vallen staat persoonlijke aandacht 
voorop. Elke leerling wordt bege-
leid op de manier die het best bij 
hem of haar past. En niet alleen 
als het om ‘gewoon’ schoolwerk 
gaat: een orthopedagoge bege-
leidt leerlingen met bijvoorbeeld 
lees- of rekenproblemen.
Voor meer informatie kunt u bel-
len met 023-5392664 of mai-
len met info@studyconsultancy.
nl. Daarnaast is het instituut te 
vinden en te volgen via internet 
(www.studyconsultancy.nl),  face-
book.com/pages/Study-Consul-
tancy en twitter @StudyConsult_. 

Study Consultancy breidt uit
Huiswerk maken in het 
Tata Steel Stadion

Zomerfestival in de 
duinen en op het strand
Regio - Op 7 en 8 juli wordt 
het een heel weekend lang vol-
uit genieten. Dwars door het he-
le Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland valt er buiten van alles 
te beleven. Iedereen kan op ver-
schillende manieren kennis ma-
ken met dit prachtige natuurge-
bied; zee, strand, duinen, bos en 
landgoederen. Wie is er nu niet 
dol op de duinen?
Op zaterdag 7 juli zijn er overdag 
stoere activiteiten door het he-
le Nationaal Park: fietsen, wan-
delen, vliegeren, kompas adven-
ture, boogschieten. Of juist een 
rustige mindfulness workshop. 
’s Avonds wordt het roman-
tisch: theatervoorstelling aan ’t 
Wed (met picknick),  klassieke 
muziek bij Kennemerstrand  en 
slapen in de tuin van Landgoed 
Duin & Kruidberg. Alles in de 
buitenlucht!
Zondag 8 juli wordt de ochtend 
begroet met een wandeling voor 
Vroege Vogels inclusief ontbijt bij 
Kraantje Lek. Daarna is er rond-
om Bezoekerscentrum De Zand-
waaier een groot festivalterrein 
waar heel veel te doen is. Een 
greep: natuurfilms, schaapskud-
de met herder, Culinaire Tuin 
met duinhapjes van topchefs 
(Vrienden van Jacob en Karme-
liet/Duincafé), Silent Nature dis-
co, poppentheater De Zilveren 
Maan, live radio, groene- en in-
formatiemarkt, Strandatelier, in-
secthotel maken, diersporen in 
gips gieten, mini-mountainbike, 
Scouting, steppen, zonnevlam-
men kijken, alles weten over yo-
ga en mindfulness, schilderen, 
knutselen, boogschieten, molen 
De Zandhaas, wisenten of vlin-
ders gaan zien met de boswach-
ter.
Natuurhotel Landgoed Duin & 
Kruidberg organiseert een 4 
sterren overnachting in de tuin.  
U vindt er alle luxe van een twee-
persoons hotelkamer, met dit 
verschil dat je kijkend naar de 
sterren door de koele nacht in 

slaap wordt gewiegd. Er zijn vijf-
tien tweepersoons romantische 
‘slaapkamers’. Het arrangement 
is inclusief vele extra’s zoals een 
sterrenkaart, met Sterrenwacht 
Copernicus kijken naar de nach-
telijke hemel, zaklantaarn en 
fleecedeken. Fietshuur is moge-
lijk om dit weekend alle andere 
activiteiten in het gebied te be-
zoeken. Uiteraard krijgt u ontbijt 
op bed. Beleef dit unieke slapen 
en wees er snel bij! U betaalt  70 
euro per persoon, inclusief ont-
bijt op bed en alle extra’s. Reser-
veren gaat via www.duin-kruid-
berg.nl.
U zou uw overnachting kunnen 
combineren met een culturele 
activiteit op zaterdagavond 7 juli. 
De Karavaan komt te gast op het 
Zomerfestival met de theater-
voorstelling Kracht & Nacht van 
’t Woud Ensemble bij meertje ’t 
Wed (eventueel gecombineerd 
met luxe picknick van het Duin-
café). Maar u kunt ook naar het 
romantische diner-arrangement 
‘Ode aan de Zonsondergang’ 
aan zee. Mezzo-sopraan Marjo-
lein Niels  en het Vespucci Quar-
tet spelen voor u stukken van J. 
Haydn en Ottorino Respighi. Te-
gelijkertijd geniet u van een drie-
gangenmenu met vers gevangen 
vis bij strandpaviljoen Beach Inn 
op het Kennemerstrand. Het mu-
ziekarrangement kost 22,50 per 
persoon, direct te reserveren 
bij www.beachinn-events.nl. De 
theatervoorstelling kost 5 euro 
per persoon. Een picknick-com-
binatie kost 15 euro.
Mede dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers en enthousiaste on-
dernemers worden deze twee 
dagen mogelijk gemaakt. Het 
Haarlems Dagblad ondersteunt 
alle lange tijd de campagne ‘Dol 
op de Duinen’, waarvan dit festi-
val de grote finale is.
Kijk voor het volledige program-
ma op www.np-zuidkennemer-
land.nl bij ‘Evenementen toege-
licht’.

Openlucht repetitie 
IJmuider Harmonie
IJmuiden - |Woensdag 4 ju-
li heeft het Concertorkest van 
de IJmuider Harmonie een open 
luchtrepetitie op het Plein 1945.
Tijdens deze avond kunt u ken-
nis maken met het gevarieer-
de repertoire van het Concert-
orkest.
Het orkest staat onder leiding 
van dirigent Bert Ridder, en hij 
zal het publiek vermaken met 
delen uit musicals en filmmu-
ziek, maar ook echte harmonie-
muziek en een mars staan op het 
programma.
Het programma is samengesteld 
voor jong en oud. Het Concert-
orkest zal sfeer en gezelligheid 
brengen, een klapstoeltje zal u 

zelf moeten verzorgen.
Tijdens deze avond kunt u tevens 
meer informatie krijgen over het 
Concertorkest, de overige afde-
lingen van de IJmuider Harmo-
nie en over het uitgebreide les-
programma, om een muziekin-
strument te leren bespelen.
Bij slecht weer bent u van har-
te uitgenodigd om op dezelfde 
avond in het verenigingsgebouw 
aan de Tolsduinerlaan (achter 
het Telstar stadion) te komen be-
zoeken.
De avond start 19.30 uur en is 
om ongeveer 21.30 uur afge-
lopen. Meer informatie: tele-
foon 0255-532148. Zie ook www.
ijmuider-harmonie.com.

Start zwemvierdaagse
IJmuiden - Over anderhal-
ve week gaat de Zwem4daag-
se weer van start. Het organi-
serende team van de Zwem-
4daagse is er bijna klaar voor. 
Deze 32ste  Zwem4daagse is 
van maandag 9 tot en met vrij-
dag 13 juli, in zwembad De 
Heerenduinen.
Hopelijk is het mooi zwem-
weer en een goede opkomst. 
Er wordt dan ook gerekend op 
minstens 750 zwemmers. In-
schrijven kan tot en met dins-
dag 10 juli bij de receptie van 
het zwembad. Vanaf nu kan er 
ingeschreven worden bij de re-
ceptie van het zwembad tot en 
met dinsdag 10 juli. Er wordt 
vier dagen gezwommen, maar 
natuurlijk mag iedere dag ook. 
De toegangsprijs bedraagt 8 

euro. Deelnemers moeten in het 
bezit zijn van een zwemdiploma. 
Er is weer een leuk program-
ma opgezet. Op dinsdag is er 
een clinic snorkelen in het doel-
groepenbad, op woensdag een 
clinic scubadive, op donder-
dag een clinic van de Water-
vrienden IJmuiden (WVIJ) en 
ook op donderdag een demon-
stratie van Trampoline Vereni-
ging IJmuiden (TVIJ). Natuur-
lijk ontbreekt de buikschuif-
baan op dinsdag en donderdag 
niet. Iedereen die de zwemmers 
wil aanmoedigen is van har-
te welkom. De pannenkoeken 
en popcorn staan klaar. Vanaf 
18.15 tot 20.00 uur kunnen de 
zwemmers starten in zowel het 
binnen- als buitenbad. Tot ziens 
op 9 juli.

Oude 
bekenden op 
2Generations 
Beach
Regio - George Baker is één 
van de hoofdacts van 2Gene-
rations Beach Edition op zater-
dag 21 juli. Hij zal ongetwijfeld 
zijn ‘Litte Green Bag’ meene-
men naar het strand. De twee-
de hoofdact is 2 Brothers on 
the 4 Floor. Dit duo had in de 
jaren ‘90 vele top-10-hits. 2Ge-
nerations Beach Edition wordt 
voor de tweede keer gehouden 
bij Beach Club Vroeger in Bloe-
mendaal aan Zee en duurt van 
15.00 tot 0.00 uur.
De muziek van George Baker 
spreekt 25 jaar na de legenda-
rische wereldhit ‘Una Paloma 
Blanca’ onverminderd tot de 
verbeelding. ‘Little Green Bag’ 
scoorde in 1999 hoog in de hit-
lijsten nadat het was gebruikt 
als titelsong voor Quentin Ta-
rantino’s film Reservoir Dogs. 
Beide nummer zijn tot op de 
dag van vandaag wereldwijde 
evergreens.
Begin jaren negentig scoort 2 
Brothers on the 4th floor de ene 
top-10 hit na de andere. ‘Ne-
ver Alone’, de eerste single in 
de nieuwe formatie, behaalde 
in 1993 de goudstatus. De op-
volger ‘Dreams’ werd in Ne-
derland uitgeroepen tot Alarm-
schijf, eveneens bekroond met 
goud, en werd de eerste num-
mer 1 hit van 2 Brothers on the 
4th Floor. Des’ray en D-Rock 
verzorgen op 2Generations een 
spetterende show waarin alle 
top-10 hits nog één keer voor-
bij komen!
Naast nieuwkomer Soul Beach 
komen ook een aantal ver-
trouwde artiesten naar Bloe-
mendaal aan Ze. Coverband 
Jamento en Funky Diva Ezz 
trakteren de fans op hun ver-
trouwde, swingende beats. 
Haarlemmer DJ Marcello voert 
de groep DJ’s aan die verder 
wordt gevormd door Swadeep 
en DJ Bert. De organisatie ver-
zoekt gasten om zich te kleden 
in het paars/wit. Deze dressco-
de is echter geen verplichting! 
Aan het eind van de avond wor-
den drie personen die het bes-
te voldoen aan de dresscode 
of deze zeer ludiek hebben in-
gevuld beloond met 2 kaarten 
voor een volgende editie van 
2Generations. Hoewel er wordt 
uitgegaan van goed weer zal 
bij slecht weer de area worden 
overdekt waardoor doorgang 
van het feest gegarandeerd is.
Toegangskaarten kosten 25 
euro en zijn te bestellen via 
www.2generations.nl. Voor het 
kopen van kaarten kan de be-
zoeker ook terecht bij alle win-
kels van de Free Record Shop 
of Van Leest en een aantal lo-
kale voorverkoopadressen, die 
vermeld staan op de website. 
2Generations is ook te volgen 
op Twitter, Facebook en Hyves.



pagina 14 28 juni 2012

Uniek Experience 
op Kemergaarde
Santpoort-Noord - Op manege 
Kennemergaarde wordt op zater-
dag 7 en zondag 8 juli een uniek 
evenement gehouden: Kennemer-
gaarde Experience. Op zaterdag 
van 16.00 tot 21.30 uur en op zon-
dag van 13.00 tot 18.00 uur vinden 
op de manege allerlei demonstra-
ties en workshops plaats, die voor 
jong en oud leuk zijn om naar te 
kijken of aan mee te doen. 
Zo zijn er uitvoeringen van twee 
carrouselgroepen, laten de win-
naars van de Quadrille en Pas 
de Deux wedstrijd nogmaals hun 
kunnen zien en zijn er een spring- 
en dressuurclinic. Verder is er 
paardenvoetbal, er wordt los ge-
sprongen door paarden (zonder 
ruiter) en Rosanne van der Pol laat 
zien hoe je een paard beter kunt 
begrijpen. Paardeneigenaren kun-
nen ter plekke een mooi sieraad 
met het haar van hun paard laten 
maken. Naast demonstraties zijn 

er ook workshops en activiteiten 
waar het publiek na opgave voor-
af aan mee kan doen. Soms is daar 
rijervaring voor nodig, soms niet.
Zo staan een stoelendans en gym-
kana met paarden op het pro-
gramma en ook voltige (acroba-
tiek te paard). En er is een teken-
workshop, waarbij (portret)schil-
der Renske Schuilenga deelne-
mers leert hoe je een paard kunt 
tekenen. Kinderen kunnen ge-
schminkt worden, spelletjes doen 
en een ponyritje door het park ma-
ken. 
Verder is er een modeshow en 
worden de beste ruiters van het 
afgelopen wedstrijdseizoen gehul-
digd.
Op het terrein zijn tenslotte nog 
diverse kraampjes te vinden. Toe-
gang tot het evenement en kijken 
is gratis, voor actieve deelname 
aan sommige onderdelen wordt 
een kleine betaling gevraagd. 

De Beekvliet in optocht 
door Velserbroek
Velserbroek - Een honderden 
meters lange stoet kinderen 
trok dinsdagochtend zingend 
door Velserbroek. Basisschool 
De Beekvliet liep met alle 430 
leerlingen door de buurt om 
het 25-jarig bestaan te vieren. 
De kinderen waren in een van 
de thema’s van de school ge-
kleed. Zo liepen er kinde-
ren in de stijl van het Boerde-
rijschoolproject, kinderen als 
schaakstukken vanwege de 
schaaklessen. 
Anderen liepen als dieren die 
bij de Kanjertraining horen. 
Onderweg stonden tiental-

len ouders de kinderen op te 
wachten en de speciaal voor de 
gelegenheid van stal gehaalde 
2Generations-eend reed voor-
op. 
Moegezongen konden de kin-
deren daarna in de klas lekker 
aan de limonade en zelf hun 
cakejes versieren, want bij een 
feestje hoort wat lekkers!
Later deze week wacht de kin-
deren nog een sport- en spel-
dag, een middag met work-
shops, een talentenjacht en de 
uitslag van de posterwedstrijd. 
Een spannende week dus voor 
de kinderen van De Beekvliet!

Brandweer Kennemerland  
snelle opkomsttijden
Regio – Brandweer Kennemer-
land scoort snelle opkomsttijden. 
Dat blijkt uit het onderzoek ‘Ter 
Plaatse!’ dat de Inspectie OOV 
(Openbare Orde en Veiligheid) 
heeft gehouden onder de 25 vei-
ligheidsregio’s in Nederland. Het 
onderzoeksrapport dat op donder-
dag 21 juni aan de tweede Kamer 
is gepresenteerd, geeft inzicht of 
elke veiligheidsregio een bestuur-
lijk vastgesteld dekkingsplan heeft 
en van de prestaties van de op-
komsttijden.
De opkomsttijd is de tijd vanaf het 
moment dat de alarmering bin-
nenkomt bij de meldkamer en ein-
digt als de brandweer op de plaats 
van het incident arriveert. Theo 
Weterings, burgemeester Haar-
lemmermeer en vice-voorzitter 
van Veiligheidsregio Kennemer-
land: ,,Brandweer Kennemerland 
levert met deze score een goede 
prestatie en daar zijn we in de re-
gio best trots op. Natuurlijk mag 
je van de brandweermensen ver-
wachten dat ze op tijd zijn. Het 
vereist voortdurend veel professi-
onaliteit en een geoliede organi-
satie om onder alle omstandighe-

den elke dag weer tijdig bij een in-
cident te zijn. Opkomsttijd is een 
belangrijke schakel in een keten 
om Kennemerland brandveiliger te 
maken.“ Commandant van Brand-
weer Kennemerland, Frans Schip-
pers: ,,Brandweer Kennemerland 
is snel ter plaatse. Dit is ons da-
gelijks werk en daar zijn wij goed 
in. Goede opkomsttijden van onze 
brandweer is niet voldoende. Wij 
willen verder werken aan een ho-
ger brandveiligheidbewustzijn on-
der bewoners, bezoekers en wer-
kenden. Daarbij helpt het om meer 
preventieve maatregelen te ne-
men in onze woningen en bedrij-
ven. Het verhogen van brandvei-
ligheid en een snelle signalering 
van brand leiden tot een brand-
veiliger leven. Brandweer Kenne-
merland heeft de opdracht gekre-
gen van het bestuur van de veilig-
heidsregio om, met een voorstel 
te komen voor het verhogen van 
brandveiligheidbewustzijn. Daarin 
willen wij stappen maken, samen. 
Brandveiligheid is een gedeelde 
verantwoordelijkheid, té belangrijk 
om alleen aan ons over te laten.’’ 
Zie ook www.ioov.nl.

Welzijn 
nieuwe stijl: 
Versterken en 
verbinden
Velsen - Stichting Welzijn Vel-
sen heeft een nieuwe missie. 
Mensen die zich in een kwets-
bare positie bevinden krij-
gen via welzijn een steuntje in 
de rug of de helpende hand. 
Stichting Welzijn Velsen (SWV) 
is klaar voor deze ontwikkelin-
gen. In het nieuwe beleidsplan 
2012 tot 2015 worden de nieu-
we missie, visie en strategische 
keuzes uitgewerkt.
Het welzijnsmanifest heeft de 
titel ‘Versterken en verbinden’. 
De eigen kracht van mensen 
versterken en organisaties met 
elkaar verbinden is de kern van 
het welzijnswerk nieuwe stijl. 
Partners zoals de gemeente, 
Socius, MEE, woningcorpora-
ties, onderwijs, kinderopvang-
organisaties, politie en overige 
netwerkpartners zijn dan ook 
van groot belang in het nieu-
we beleid.
Iedereen moet mee kunnen 
doen in het nieuwe welzijn. 
SWV neemt de landelijke doe-
len als uitgangspunt: het ver-
sterken van zelfredzaamheid, 
het stimuleren van maatschap-
pelijk verkeer, het vergroten 
van sociale samenhang en het 
vergroten van de maatschap-
pelijke inzet van alle burgers.
Ook in het Welzijn nieuwe stijl 
is een belangrijke rol wegge-
legd voor de medewerkers van 
SWV.  In de open organisatie 
tonen zij betrokkenheid met 
de klanten en zijn zij van veel 
markten thuis. Doel is de ei-
gen kracht van mensen te ver-
sterken. Capaciteiten vergro-
ten om voor zichzelf en ande-
ren op te komen. Bij het geven 
van ondersteuning wordt ge-
keken waar binnen het eigen 
netwerk van de cliënt de mo-
gelijkheden liggen of waar vrij-
willigers kunnen helpen. Ook 
ondersteunen zij (belangen)
groepen bij overheden. Dit 
gaat sterk vraaggericht gebeu-
ren. Burgers die zelf een activi-
teit willen organiseren kunnen 
hierbij hulp krijgen.
SWV versterkt de eigen kracht 
door cursussen en activiteiten 
op allerlei gebieden. SWV ver-
bindt door peuterspeelzalen, 
jongerenwerk, trajectbegelei-
ding en buurtinitiatieven. SWV 
prikkelt bewoners zelf aan de 
slag te gaan met wijkgericht 
werken, buurtbemiddeling, on-
dersteuning en maatschappe-
lijke stages.

NK trampolinespringen

Velserbroek - Milco Riep-
ma was een paar jaar geleden 
gestopt met actief trampoline 
springen en maakt zich tegen-
woordig verdienstelijk als trai-
ner en is inmiddels vader van 
twee kinderen.
Pupil Jimmy Demmers komt nu 
voor het tweede jaar uit in de 
sterkste senioren klasse. Jim-
my studeert bouwkunde aan 
In Holland te Alkmaar. Hij heeft 
vele trainingsuren en interna-
tionale wedstrijden en dan is 
prettig dat de hogeschool in 
deze haar medewerking ver-
leent.
Het begon in september met 
een opmerking van trainer Mil-

co: ,,Jimmy als je individueel 
vóór het eind van 2011 de moei-
lijkheid 12 haalt, een drievoudi-
ge salto en meerdere tweevou-
dige salto’s, dan spring ik met 
jou het NK 2012 synchroon.”
En inderdaad, in december vol-
deed Jimmy aan de voorwaar-
de, dus Milco (altijd op dit ni-
veau gesprongen met kampi-
oenstitel) moest vanaf dat mo-
ment ook zichzelf weer trainen. 
Tijdens de wedstrijd moeten 10 
verplichte sprongen en 10 vrije 
keuze sprongen worden uitge-
voerd. Door de Jury wordt ge-
let op netheid, moeilijkheid en 
synchroniteit. Meedoen was 
belangrijk, gezien een blessu-
re van Jimmy in februari, een 
plaats bij de eerste drie zou 
mooi zijn.
Wat niet te verwachten was, is 
dat dit synchroonpaar op 17 Ju-
ni tijdens het NK in de Ahoy-
hal te Rotterdam, dusdanig 
goed presteerde dat zij als eer-
ste eindigde en de concurrentie 
verbouwereerd achterliet. 
Naast de bekers namen zij de 
titel Nederlands Kampioen mee 
naar huis. 
De trampolinevereniging TVY 
uit Velserbroek had nog meer-
dere successen: Romana Schu-
ring derde plaats junioren A , 
Selina van Maren eerste plaats 
Jeugd B synchroon, Mel van 
der Kolk eerste plaats Jongens 
D en Annick Houthuizen twee-
de plaats Meisjes D.
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Velserbroek - Op vrijdag 13 ju-
li organiseert Atletiekvereniging 
Suomi de jaarlijkse Velserbroek-
loop. Er zijn recreatielopen over 5 
en 10 kilometer en een jeugdloop 
over 2,5 kilometer (6 tot en met 
12 jaar). De start vindt plaats om 
19.30 uur plaats bij het Polderhuis 
aan het Vestingplein. Daar wordt 
ook gefinisht. Inschrijving is ter 
plaatse mogelijk vanaf 18.30 uur 
tot een kwartier voor de wedstrijd. 
Kosten zijn 2 euro, voor de 2,5 kilo-
meter en 6 euro voor de 5 en 10 ki-
lometer. Zie ook www.avsuomi.nl.

Landskampioenschap 
tennis bij LTC Brederode
Santpoort-Noord - Tijdens 
de finales om het landskampi-
oenschap bij de dames-, he-
ren- en mixed-teams tussen 
de verschillende regiokampi-
oenen van Nederland, afgelo-
pen weekend op het tennispark 
Groeneveen van de LTC Brede-
rode, werd er niet alleen on-
derling, maar ook met het weer 
slag geleverd. Op zaterdag leg-
de de wind de lat een stukje ho-
ger dan normaal. Dat merkten 
de voorzitter van de LTC Brede-
rode, Hans Demmers, en wet-
houder van sport van de ge-
meente Velsen, Annette Baer-
veldt, al bij het hijsen van de 
KNLTB-vlag, waarmee het kam-
pioenschap startte. In zijn ope-
ningswoord verwelkomde de 
voorzitter de deelnemers en 
hun aanhang, die uit alle de-
len van het land in alle vroeg-
te naar Santpoort waren geko-
men. Maar natuurlijk ook de of-
ficials van de KNLTB en zijn ei-
gen vrijwilligers, die het week-
einde in organisatorisch opzicht 
mogelijk maakten. Op haar 
beurt zei de wethouder trots te 
zijn op het feit dat dit landelijk 
kampioenschap aan een club 
en een park binnen de gemeen-
te Velsen was toegewezen. Een 
teken van een mooie mix van 

topsport en breedtesport, waar 
ook de volksgezondheid uitein-
delijk bij gebaat is. Ondanks de 
wind konden de halve finales 
die dag toch met een klein zon-
netje buiten worden gespeeld. 
Dat was een dag later op zon-
dag wel even anders. De regen 
maakte buiten spelen onmoge-
lijk. Dus verhuisde het hele ge-
zelschap, zoals in het noods-
cenario voorzien, naar de ten-
nishallen aan de Kleverlaan 
in Haarlem om de finales af te 
werken. Na een aantal prach-
tige, zeer hoogstaande tennis-
wedstrijden werd het Neder-
lands kampioenschap behaald 
door bij de damesteams: Stads-
hagen uit Zwolle; bij de heren-
teams: De Boekhorst uit Noord-
wijkerhout; bij de mixed-teams: 
Amstelpark uit Amsterdam.
LTC Brederode kan terugkijken 
op een bijzonder weekeinde, 
waarbij er door de weersom-
standigheden volop moest wor-
den geïmproviseerd. Maar de 
KNLTB was dermate tevreden 
over park, accommodatie, sfeer, 
kwaliteit van banen en organi-
satie, dat dit kampioenschap 
ook volgend jaar op het tennis-
park Groeneveen mag worden 
georganiseerd. Een feit (en een 
club) om trots op te zijn.

Ondernemerscafé 
in Oma’s Kamer
Driehuis - Donderdag 5 juli is 
er weer een netwerkavond tij-
dens het ondernemerscafé in 
Oma’s kamer, café Middeloo. 
De avond begint om 20.30 uur. 
Naast informele uitwisseling 
onder het genot van een drank-
je, is er weer een leuk en in-
teractief programma onder de 
noemer ‘De eerste indruk maak 
je maar een keer’. 
Na een korte speeddate en het 
vaste onderdeel vraag- en aan-
bod bestaat de mogelijkheid 
om in subgroepjes dieper in te 
gaan op elkaars website. Ook 
ondernemers die geen web-
site hebben, kunnen hieraan 
deelnemen. De opzet is vrijblij-
vend en met name gericht op 

de eerste indruk die een websi-
te oproept, zowel qua vormge-
ving als qua tekst. Tijdens de-
ze avond kunt u zich ook in-
schrijven voor deelname aan 
de workshop ‘1e hulp bij onge-
lukken in en om uw bedrijf’, die 
in september plaatsvindt. Deze 
workshop wordt aangeboden 
door een enthousiaste onder-
nemer voor het symbolisch be-
drag van 15 euro voor leden en 
25 euro voor niet-leden. 
Ondernemersvereniging Drie-
huis is in 2010 met haar net-
werkavonden begonnen. Zie 
ook www.ondernemend3huis.
nl. Voor het ondernemerscafé 
hoeft men zich niet aan te mel-
den.

OBS De Molenweid 
onthult nieuw logo
Velserbroek - Afgelopen vrij-
dag is tijdens een feestelijke 
middag het nieuwe kleurrijke 
logo van OBS De Molenweid in 
Velserbroek onthuld.
Door Adept Vormgeving is de 
afgelopen maanden hard ge-
werkt aan een nieuwe huisstijl 
voor De Molenweid. 
Na een eerste selectie door 
het team, mochten alle kinde-
ren in mei stemmen op het lo-
go van hun keuze. Deze verkie-
zing was met de echte stem-
bussen en stemformulieren al 
een feestje voor de kinderen. 
En vrijdag was het dan zover. 
Het logo met de meeste stem-
men is onthuld tijdens het zin-
gen van een speciaal voor het 

25-jarig bestaan geschreven 
Molenweid lied. De onthulling 
werd vergezeld door kleurrij-
ke ballonnen en slingers met 
daaraan teksten van de kinde-
ren over ‘wat vind jij het leukste 
aan De Molenweid’. 
Het nieuwe logo zal deze week 
ook prominent zichtbaar zijn 
tijdens de avondvierdaagse 
in Velserbroek. Want naast de 
borden op de school, zijn ook 
de vlaggen vernieuwd en zijn 
er twee grote pilaren die de 
fourage punten van De Molen-
weid zullen kleuren. 
De Molenweid blijft dus letter-
lijk en figuurlijk in beweging 
tijdens dit feestelijke jubileum-
jaar! 

Velserbroekloop

Velsen-Zuid - Op 5 juli om 19.00 
uur is in het restaurant bij de golf-
baan in Spaarnwoude een bij-
eenkomst over de ontwikkeling 
van Fort benoorden Spaarndam. 
Het bestuur van Recreatieschap 
Spaarnwoude heeft 16 mei hier-
over vergaderd en besluiten ge-
nomen over de communicatie met 
belanghebbenden. Omdat er kri-
tiek bestaat over het proces wil het 
algemeen bestuur graag met om-
wonenden en andere belangheb-
bende partijen terugkijken naar de 
aanpak tot nu toe. De avond wordt 
begeleid door een onafhankelijke 
voorzitter en bestaat uit twee de-
len: 1. hoe is het proces verlopen 
en 2. hoe gaan we nu samen ver-
der. Tijdens het tweede deel wordt 
ook aandacht gegeven aan de for-
mele (juridische) procedures die 
nog gevolgd gaan worden. Bij de 
golfbaan is betaald parkeren. Be-
zoekers van de bijeenkomst kun-
nen een gratis uitrijkaart krijgen. 

Fort benoorden

Wijkplatform Velsen-Zuid
Op 4 juli 2012 om 20.00 uur organiseert het wijkplatform 
Velsen-Zuid een vergadering in het gebouw van het Rode Kruis, 
op het terrein van de Brandweer te Velsen-Zuid.

AgendA:
1.	 Opening
2.	 Vaststellen	agenda
3.	 Fun	Valley.	Martijn	Haeser	van	de	gemeente	Velsen	geeft		
	 een	toelichting	op	de	plannen	en	de	status	van	de	
	 besluitvorming.
4.	 Notulen,	actiepunten
5.	 Ingekomen	stukken
6.	 Mededelingen(140255,	burgerparticipatie,	website,		 	
	 bouwborden	oude	dorp,	plannen	Velsertunnel)
7.	 Verkeer/HOV.	Voortgang	van	verschillende	projecten.
8.	 Bewonersinitiatief	voetgangerstunnel
9.	 Voortgang	speelveldjes
10.	Rondvraag.

Bewoners	van	Velsen-Zuid		zijn	zonder	aankondiging		
welkom	op	deze	vergadering.	Zij	kunnen	zich	aanmelden	bij	
wpfvelsenzuid@gmail.com	om	vergaderstukken	te	ontvangen.
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Alle Dertien Soul op 
het Slaperdijkfestival
Velserbroek - Na het cabaret 
op vrijdag en de Beach Party op 
zaterdag, maakt Villa Westend 
het Muziek & Meer-weekend 
op zondagmiddag 8 juli com-
pleet met het Slaperdijkfestival.  
Op dit gratis toegankelijke eve-
nement, dat om 13.00 uur be-
gint, spelen de vier bands The 
Town, On Time, The Local Boyzz 
en Full Count. De vijfde act is 
het project ‘Alle Dertien Soul’, 
waaraan een groot aantal re-
giomuzikanten deelneemt.
Alle Dertien Soul is een variatie 
op Alle Dertien Dood, het spek-
takel dat op 25 februari met veel 
succes werd uitgevoerd in het 
Witte Theater. Uit de lange set-
lijst van die memorabele avond 
zijn dertien soulnummers ge-
selecteerd voor het zomerfesti-
val bij Villa Westend. Denk aan 
klassiekers als Hard to Hand-
le, Sex Machine, Soul Man en 
Brand New Bag. Zij worden uit-
gevoerd door diverse zangers 
en zangeressen en andere mu-
zikanten uit de regio, waaron-
der een vijftal blazers. Initiatief-
nemer Edwin Rijs is ook van de 
partij.
Daarnaast doen van alle vier de 
andere acts op het Slaperdijk-
festival meerdere muzikanten 
mee aan Alle Dertien Soul. Hof-
leverancier is de Velsense rock-
coverband The Local Boyzz. Zij 
vormen de basisband en hun 
leadgitarist Daan van Putten 
is bovendien de leider van het 
soulproject. Zanger Bart Gerrits 
is ook nog eens de zanger van 

The Town, de jonge en voorna-
melijk Velserbroekse groep die 
het festival opent.
The Town was onlangs nog fina-
list bij de IJmondpopprijs, waar-
mee zij een optreden op het ko-
mende Young Art Festival in de 
wacht sleepte. Hoewel muziek 
geen tijd en leeftijd kent, zijn de 
inspiratiebronnen van het vijftal 
voornamelijk dood. Denk aan 
Jimi Hendrix, Kurt Cobain en 
Jim Morrison. Toch kan de Town 
hedendaags rocken, afgewis-
seld met een gevoelige ballad.
De naam doet anders vermoe-
den, maar ook de Velsense 
band On Time grijpt terug op 
het rijke verleden van de pop-
muziek. In dit geval naar de soul 
en disco met nummers van bij-
voorbeeld Stevie Wonder, Sis-
ters Sledge en Moloko. Met dit 

repertoire en met de drummer 
van the Hype, een toetsenist en 
twee zangeressen staan zij ga-
rant voor een optreden dat pri-
ma past op een zomers strandje 
bij het meer.
Na de drie bovengenoemde 
bands en het project Alle Der-
tien Soul wordt het Slaperdijk-
festival in stijl afgesloten door 
Full Count. Deze negen mu-
zikanten uit Velsen en Haar-
lem spelen op dynamische wij-
ze soul-, funk- en rockrepertoi-
re, dat zowel uit klassiekers als 
modern werk bestaat. Vorig jaar 
speelde Full Count nog met veel 
succes op zaterdagavond op de 
Beachparty. Nu is de band op 
zondag de uitsmijter van drie 
dagen Muziek & Meer bij Villa 
Westend aan de Westbroekplas 
in Velserbroek. 

Door brand verwoeste 
fabriek weer in bedrijf
IJmuiden - Bij Tata Steel in IJmui-
den is de fabriek die in december 
2010 door een brand grotendeels 
werd verwoest, weer volop in be-
drijf. Van Beitsbaan 22 is de pro-
cessectie volledig herbouwd en 
voorzien van de laatste techno-
logische innovaties. In een beits-
baan worden met behulp van een 
zuuroplossing oxides van de rol-
len staal verwijderd. Door een ex-
tra investering van ruim 15 miljoen 
euro is de Beitsbaan ook techno-
logisch verbeterd, waardoor de-
ze in combinatie met de daaraan 
gekoppelde Koudwals 22 instal-
latie nu dikker warmgewalst staal 
kan verwerken, met als eindpro-
duct staal van een zeer hoge op-
pervlaktekwaliteit. Die topkwali-
teit staal wordt onder meer toe-
gepast in de buitendelen van au-
to’s. ,,Door de renovatie en up-
grade kunnen we nu een breder 
spectrum aan hoogwaardige pro-
ducten maken. Ook is de capaci-
teit vergroot. Deze gecombineer-
de installatie is nu een toplijn voor 
het bedienen van onder meer de 
automobielsector”, zo stelt Dook 
van den Boer, directeur Tata Steel 

in IJmuiden. ,,De nieuwe fabriek 
past binnen de strategie van Ta-
ta Steel om zich steeds meer toe 
te leggen op het produceren van 
staal voor het topsegment van de 
markt. Daarmee kunnen we ons 
onderscheiden van concurrenten”, 
aldus Van den Boer
Naar aanleiding van de brand in 
de beitsbaan in 2010 zijn zowel 
op technisch als procedureel ge-
bied verbeteringen doorgevoerd 
om de veiligheid verder te ver-
groten. Zo is tijdens de herbouw 
een sprinklerinstallatie toege-
voegd. Daarnaast heeft het inci-
dent er mede toe geleid dat er een 
aanscherping heeft plaatsgevon-
den van de maatregelen op het 
gebied van brandpreventie. Tata 
Steel heeft veiligheid hoog in het 
vaandel staan. Niet voor niets luidt 
het motto ,,We doen het veilig, of 
we doen het niet.” Tata Steel werkt 
continu aan het nog verder verbe-
teren van de veiligheid. In dat ka-
der worden incidenten uitvoerig 
onderzocht en wordt gekeken wat 
daarvan te leren valt, niet alleen 
voor het betreffende bedrijfson-
derdeel, maar voor heel Tata Steel. 

Rode Kruis Velsen 
bedankt vrijwilligers
Velsen-Zuid - Met een jaarlijkse 
barbecue heeft het Rode Kruis af-
deling Velsen vrijdagavond 22 juni 
de vele vrijwilligers bedankt voor 
hun inzet voor het afgelopen jaar. 
Zo’n 60 aanwezigen waren de-
ze avond getuige van het afscheid 
van Theo Welboren, die na 15 jaar 
trouw te zijn geweest aan het Ro-
de Kruis een nieuwe start maakt in 
zijn leven en een andere invulling 
wil geven aan zijn vrije tijd. Twee 
jubilarissen werden in het zonne-
tje gezet. Martien Tolen heeft een 
vrijwilligersmedaille openbare or-
de en veiligheid gekregen voor zijn 
inzet afgelopen 10 jaar. Hij is even-
als Rob Retz vrijwilliger in de para-
te dienst bij de rampenhulpverle-
ning. Gelukkig rukken zij niet vaak 
uit, maar bij grote rampen zoals de 
vliegtuigramp van Turkish Airlines, 
het slechte weer tijdens Dance 
Valley een aantal jaar geleden en 
andere grote rampen zoals trein-
ongelukken en grote verkeerson-

gelukken, zijn zij het extra hand-
je bij de ambulancedienst. Rob 
Retz doet dit werk al 20 jaar en dat 
kan alleen als je gedreven en en-
thousiast bent en graag wilt leren. 
Vooral de dankbaarheid van de 

slachtoffers, familie en nabestaan-
den zorgen ervoor dat je zo lang 
actief kunt blijven in deze sector. 
Beide heren kregen een oorkon-
de en medaille voor hun trouwe 
dienst.

Kunst in de Coffee-Club
IJmuiden - Kunst en andere 
werken, deze nieuwe expositie 
van schilderijen van José Maria 
van Schoor is vanaf maandag 2 
juli te bezichtigen in de Coffee-
Club in Velserhof 97 in IJmuiden.
De werken van deze kunstena-
res kenmerken zich door de va-
riatie aan onderwerpen en het 
felle kleurgebruik. De voorlief-
de voor Azië , Afrika en de Oriënt 
is duidelijk aanwezig. In deze al-
weer achtste expositie in de ge-
zellige Coffee-Club zijn voor het 
eerst drie grote werken van een 
bij een meter te zien. De schilde-
rijen vertellen hun eigen verhaal 
en zijn gebaseerd op feiten en 
fantasie. Alle werken zijn te koop 
voor een betaalbare prijs.
Wie interesse heeft kan con-
tact opnemen met José van 
Schoor via 06-16-876998 of 020-
6924092 of een bezoek brengen 
aan haar atelier. Op zaterdag 14 
juli zal de kunstenares ook deel-
nemen aan de kunstmarkt in 

Spaarndam. Zie ook www.color-
sinmotion.nl, www.josephina111.
exto.nl of www.absolutearts.
com/josephina111. De moeite 
waard om even een kijkje te ne-
men. De openingstijden van de 
Coffee-Club zijn van maandag 
tot en met zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur.
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Colofon

Inschrijving Huttenbouw 
Velserbroek van start
Velserbroek - Vanaf heden kan 
de Velserbroeker jeugd vanaf 
10 jaar zich inschrijven voor de 
huttenbouw die voor de 3e keer 
in Velserbroek gehouden wordt.  
Gedurende vier dagen (23 t/m 
26 juli) in de zomervakantie 
kunnen tieners, al dan niet met 
een groepje vriend(inn)en, een 
riante hut bouwen op het na-
tuurterrein op de Grote Buiten-
dijk (tegenover 214). Ook kun-
nen zij meedoen aan de sport-
activiteiten (onder andere boog- 
en katapultschieten) en de mu-
ziekavond.
De huttenbouw is voor tieners 
die zelfstandig aan de slag kun-
nen, dus zonder timmerende va-
ders, vandaar de minimumleef-
tijd van 10 jaar. Huttenbouw Vel-
serbroek is een jongerenproject, 
omdat een 15-tal jongeren de 
jeugd begeleiden, de horeca, 
het transport, het sporten en ’s 
nachts het terrein bewaken. De 
organisatie is in handen van de 
jongeren van Jongerencentrum 
de Koe. 
Inschrijfformulieren zijn ver-
krijgbaar bij Jongerencen-
trum de Koe of bij Buurtsport 
op straat. Het inschrijfgeld be-
draagt 10 euro.  Tevens wordt 
een borg gevraagd van 10 eu-

ro die men retour krijgt na het 
opruimen. Bij het inschrijffor-
mulier zit een toelichting over 
hoe de huttenbouw er uit gaat 
zien. Meer informatie, ook voor 
jongeren-begeleiders die zich 
nog kunnen aanmelden,  kan 
verkregen worden bij Ad Otten 
(bel: 06 11883720) en Alexan-
der van de Pieterman (bel: 06- 

22921816).
In IJmuiden wordt ook weer een 
huttenbouw georganiseerd. Dit 
jaar echter op een nieuwe loca-
tie aan de Dokweg. De hutten-
bouw in IJmuiden is van zater-
dag 21 juli tot en met donderdag 
26 juli. Meer weten? Neem con-
tact op met Buurtcentrum de 
Dwarsligger, bel 0255-512725.

Welzijn Velserbroek - In deze 
tijd van het jaar wordt vaak de 
barbecue te voorschijn gehaald 
om een zwoele zomeravond te 
vieren. Soms met het eigen gezin 
en soms met de hele straat.  Als 
je kiest voor de hele straat leer 
je elkaar beter kennen. Daardoor 
wordt het gezelliger  en kunnen 
problemen of kleine irritaties 
makkelijker worden opgelost. 
Eind september wordt de natio-
nale burendag gehouden. Buurt-
bewoners steken dan de han-
den uit de mouwen om een bij-
drage te leveren aan de leefbaar-
heid in de straat en het thuis-
gevoel te vergroten. Dat kan op 
veel verschillende manieren. Vo-
rig jaar werd op de Wieringe-
raak het Akenfestival gehouden 
met muziek, spelletjes voor de 
kinderen en een barbecue. Wie 
heeft dit jaar een leuk idee voor 
een straatfeest?  Het beste idee 
wordt beloond met een cheque 
van 100 euro. Stuur uw idee voor 
11 juli naar info@welzijnvelser-
broek.nl. Voorwaarde is dat het 
idee door minstens drie buurtbe-
woners wordt gesteund en uitge-
voerd. Meer info: 023-5388830 of 
ideeën op www.burendag.nl

Zomertijd
met de buren

Cursus enzo – Nieuw in Buurt-
huis de Brulboei zijn de social 
media workshops. Eenieder die 
graag met de tijd wilt meegaan 
en actief wilt zijn met Facebook 
en/of Twitter wordt uitgenodigd 
om deel te nemen. In een over-
zichtelijke workshop van 2 uur 
leert u stap voor stap een ac-
count aan te maken, de mo-
gelijkheden van Facebook en/
of Twitter en het gebruik. Deel-
name kost 35 euro per work-
shop per persoon (inclusief kof-
fie en thee). De workshop ‘Wa-
ke up with Twitter’ vindt plaats 
op maandag 10 juli van 11.00 tot 
13.00 uur. De workshop ‘Show 
your face on Facebook’ vindt 
plaats op maandag 17 juli van 
11.00 tot 13.00 uur. Inschrijven 
kan via de website www.welzijn-
velsen.nl. Meer weten? Bel 0255- 
548548 (Daniella).

Social media 
workshops

De Dwarsligger - Zaterdag 30 
juni vindt op het grasveld naast 
Buurtcentrum de Dwarsligger 
van 11.00 tot 16.00 uur een Fan-
cyfair plaats. Tijdens de Fancy-
fair zijn verschillende leuke kin-
deractiviteiten, zoals: een spring-
kussen, een grabbelton, spijker-
broekhangen en touwtrekken. 
Daarnaast zal er gebarbecued 
worden en zijn hapjes en drank-
jes te koop. Voor de kinderacti-
viteiten moet wel een stempel-
kaart worden aangeschaft van 1 
euro. Spulletjes voor de verkoop 
kunnen gedoneerd worden, de 
opbrengst komt ten goede aan 
activiteiten van De Dwarsligger. 
Voor informatie en reserverin-
gen even contact op nemen met 
Andres Kiekens (tijdens werkda-
gen tussen 13.00 en 15.00 uur) 
telefoon 06-54212162. Een plek-
je voor de verkoop van spulletjes, 
kost 5 euro (plus borg 5 euro). 

Fancyfair 
in Zeewijk

De Mel – Woensdag 4 juli van 
12.15 tot 13.45 staan de mede-
werkers van Buurtcentrum de 
Mel met koffie en broodjes op 
het Breesaperhof. Broodjes en 
koffie worden gratis aangeboden 
om buurtbewoners met elkaar 
in gesprek te laten gaan. Om de 
week vinden deze zogenaam-
de Koffie Totaal bijeenkomsten 
plaats op verschillende plaatsen 
in Velsen-Noord. De laatste Kof-
fie Totaal voor de zomervakan-
tie is op woensdag 18 juli aan de 
Meerweidelaan en zullen extra 
kinderactiviteiten worden aan-
geboden. Meer weten? Bel 0251- 
210050 of kom even langs bij De 
Mel (in De Schulpen).

Koffie en 
broodjes

Gehandicapten Beraad Vel-
sen - Woensdag 11 juli organi-
seert het Gehandicapten Beraad 
Velsen een Op- en afritten Bel-
dag. Van 10.00 tot 13.00 uur zit-
ten medewerkers van Gehandi-
capten Beraad klaar achter de 
telefoon om slecht begaanbare 
of gevaarlijke op- en afritten in 
de gemeente Velsen te inventa-
riseren. Ook per post of mail kunt 
u uw bevindingen doorgeven. Op 
woensdagochtend 11 juli kunnen 
slecht begaanbare of gevaarlijke 
op- en afritten telefonisch wor-
den doorgegeven (0255-548522) 
of per email gehandicaptenbe-
raad@welzijnvelsen.nl.

Niet vergeten: 
Beldag

Stapels truien naar Roemenië
De Driehoek - De oproep om 
restjes wol en breipennen af te 
leveren in Dorpshuis de Drie-
hoek is zeer succesvol ge-
weest. 
Grote en kleine partijen wer-
den aangeboden. Inmiddels 
staan er vier zakken met truien 
en dekens klaar voor de orga-
nisatie WCL (www.stichtingw-
cl.org)  die ervoor zorgt dat al-
le materialen op de juiste be-
stemming in Arrat (Roemenië) 
terecht komen. 

Een aantal  truien is gebreid op 
de breiclub, maar de meeste 
truien en dekens zijn thuis ver-
vaardigd.
Eén van de enthousiaste deel-
neemsters mevrouw Hartman 
laat weten dat ze liever thuis bij 
de tv breidt dan op het clubje. 
Eens in de zoveel tijd levert ze 
een stapeltje prachtige creaties 
af. Natuurlijk zijn alle bijdragen  
welkom.  
Omdat wij het heel positief vin-
den dat mensen zich inzetten 

voor hen die het minder heb-
ben willen wij de breisters voor 
ons project  een gratis high tea 
aanbieden op woensdag 11 ju-
li in Dorpshuis de Driehoek, 
Driehuizerkerkweg 34a te Drie-
huis. Aanvang 15.00 uur.
Helaas hebben wij niet alle na-
men en adressen genoteerd  
maar heeft  u mee gebreid en 
wilt u gebruik maken van dit 
aanbod meldt u dan vòòr 5 juli 
aan via telefoonnummer: 0255-
520850.

Brulboei fietsdriedaagse 
van 10 tot en met 12 juli
De Brulboei - Een mooie fiets-
tocht maken in de eigen omge-
ving is en blijft heel leuk om te 
doen. 
Voor de dertigste keer op rij or-
ganiseert buurthuis De Brul-
boei de jaarlijkse fietsdriedaag-

se, die nu gehouden wordt op 
dinsdag 10, woensdag 11 en 
donderdag 12 juli. Er zijn voor 
deze gelegenheid routes opge-
zocht, die zeer de moeite waard 
zijn. U fietst ongeveer 30 kilo-
meter per dag. Meedoen kost 

4 euro per persoon en tussen 
17.30 en 18.30 uur kunt u star-
ten bij het buurthuis aan de 
Kanaalstraat. Vanaf heden kunt 
u zich inschrijven. Meer weten? 
Bel 0255-510652 en zie ook 
www.buurthuisdebrulboei.nl 
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Leuk Kennemer Eenakter 
Theater met Mieke Koers
IJmuiden – IJmuiden – Afge-
lopen vrijdag en zaterdag vond 
in het Witte Theater het Kenne-
mer Eenakter Theater (KET) fes-
tival plaats, georganiseerd door 
theaterproductiegroep Veeking. 
Elk jaar wordt hier de Veeker 
uitgereikt, een aanmoedigings-
prijs voor iemand die veel bete-
kent voor het Velsense amateur-
theater. 
Dit jaar was deze prijs voor Mie-
ke Koers, die al een behoorlijke 
staat van dienst heeft. Zo speel-
de zij onder andere bij de musi-
calverenigingen De Jonge Stem 
en Unidos en ze zingt bij de 
meidengroep Stijl Achterover. 
Bovendien hielp zij Claudia 
Kingma en Jerry Veenendaal, de 
mensen achter Veeking, uit de 
brand door een rol over te ne-
men in de eenakter ‘Geen Sex’. 
Eén van de speelsters moest 
vanwege familieomstandighe-
den haar rol teruggeven. Slechts 
tien dagen voor de uitvoering 
nam Mieke de rol over. Wie dit 
niet wist, heeft daar zeker niets 
van gemerkt, Mieke speelde 
heel overtuigend. Samen met 
Susan Tromp en Esther Wokke 
was zij in dit stuk als actrice be-
zig met een nieuwe voorstelling. 
Alleen: het mocht niet over sex 
gaan. Maar waar het hart vol 
van is, loopt tenslotte de mond 
van over. Saskia Boske was on-
der regie van John van Dongen 
te zien in de monoloog ‘Home 
Sweet Home’ van Dario Fo. Over 
een vrouw die haar man verlaat, 
vreemd gaat, terugkeert naar 
huis maar dan in de verkeerde 
flat blijkt te zijn. Saskia wist in 

haar eentje het publiek van be-
gin tot eind te boeien. Verder 
die avond speelden Young Art 
Selection uit Beverwijk met het 
zelfgeschreven KTWVN, onder 
regie van Rick Dros en Toneel-
groep WTG uit Wormerveer liet 
‘Sorry Hoor!’ zien, een absurd 
blijspel.
Een dag eerder was de toneel-
vloer onder andere voor Sanne 
Slotenmaker, Nieuw Leven uit 
Zaandam en Expressie uit Cas-
tricum. Arjan Croonen, die eer-
der onder de vleugels van het 
onlangs ter ziele gegane Vat ’71 
vandaan kroop, bracht ‘Carpe 
Diem’, onder regie van Martina 
Dijkhuizen. Cabaret met als ro-
de draad: alle ellende op de we-
reld. Van Arjan was al langer 
bekend, dat hij goed kan zin-
gen. Hiermee liet hij zien, dat hij 
meer in zijn mars heeft.

Rubiks Cube thema
van zesde Night Skate
Velserbroek - Woensdagavond 
4 juli is de zesde Haarlem Night 
Skate er vanuit Velsen. Het pol-
derhuis aan het Vestingplein in 
Velserbroek is de locatie voor 
vertrek en aankomst. 
De zesde editie heeft als thema 
Rubiks Cube. Deelnemers kun-
nen voor hun kleding één van de 
kleuren van de bekende Rubiks 
Cube uitkiezen en onderweg 
met andere deelnemers van kle-
ding ruilen. Voor degene die voor 
de pauze alle kleuren van de ku-
bus verzameld maakt kans op 
een leuk prijsje. Het gehoor ge-
ven aan de thema’s is leuk maar 
niet verplicht. 
Deelnemen aan de Night Ska-
te is gratis en inschrijven is niet 
nodig. Deelnemers kunnen zich 
bij de start aansluiten en zo twee 
unieke uren op skates en skee-
lers door de stad meemaken. 
Eén keer per 14 dagen wordt een 
Haarlem Night Skate gehouden. 
Voor drie edities is er een spe-
ciale vertrekplaats vanuit Velsen. 
De Night Skate is geen tour-
tocht of wedstrijd, het is een so-
ciaal gebeuren voor jong en oud. 
De route van de zesde Haarlem 
Night Skate gaat vanaf het Ves-
tingplein in Velserbroek rich-
ting Santpoort naar Spaarnwou-
de. Spaarnwoude is het skate en 
skeelermekka van de regio met 
bijzonder veel mooi asfalt. De 
pauze is op het parkeerterrein 
bij Snow Planet. Tijdens de pau-
ze kunnen deelnemers nog oe-
fenen met slalommen en ande-
re trucjes. Na de pauze gaat de 
route verder door Spaarnwoude 
en na twee uur komen de deel-
nemers weer terug in de Velser-
broek.
Vertrek is om 20.00 uur en de 

deelnemers zijn rond 22.00 uur 
weer terug in Velserbroek. De 
route is ongeveer 20 kilometer. 
Vanaf 19.30 uur kunnen deel-
nemers zich verzamelen op het 
parkeerterrein bij het Polder-
huis aan het Vestingplein. Het 
polderhuis is goed te bereiken 
en er zijn voldoende gratis par-
keerterrein aanwezig Ook kan de 
start van de Haarlem Night Ska-
te prima bereikt worden met het 
openbaar vervoer. De startplaats 
ligt op enkele ‘skeelometers’ van 
station Santpoort en de verbin-
dingen met het openbaar ver-
voer vanuit Haarlem zijn uitste-
kend.
De Haarlem Night Skate stelt 
zich ten doel om de skate en 
skeeler sport in de regio Kenne-
merland te bevorderen. In 2011 
werden zij daar na twaalf seizoe-
nen voor beloond met de uitver-
kiezing Sportevenement van de 
regio. Het fenomeen Night Skate 
wordt georganiseerd door Sport 
Support Kennemerland samen 
met een groep enthousiaste vrij-
willigers. Zij dragen er zorg voor 
dat de bonte stoet skaters vei-
lig op de openbare weg kan rij-
den door alle kruisingen tijdelijk 
stil te zetten van overig verkeer. 
Een Haarlem Night Skate is geen 
wedstrijd, het is een sociaal ge-
beuren voor jong en oud, voor 
iedereen die sportief is of zich 
sportief voelt. 
De Haarlem Night Skate is voor-
zien van een gemeentelijke ver-
gunning en van politiebegelei-
ding. Meedoen is gratis! Deelne-
mers komen op eigen gelegen-
heid naar het vertrekpunt, zon-
der dat er sprake is van een in-
schrijving of licentie. (foto: Paul 
van de Keer)

Velsen Lokaal 
uit kritiek op 
Perspectiefnota
Velsen - Peter Luit van Velsen 
Lokaal was aanvankelijk blij 
verrast met de Perspectiefno-
ta, de stapel papier was aan-
zienlijk geslonken. De over-
zichtelijkheid en zelfs de lees-
baarheid waren toegenomen. 
Een handreiking naar de raad, 
die zich met aanzienlijk minder 
leestijd de stukken ‘eigen’ kon 
maken. Ingrediënten om don-
derdagavond de vergaderin-
gen op zijn minst soepel te la-
ten verlopen.
Toch was dat niet het geval. 
De ogenschijnlijk betere opzet 
werd op vele punten door de 
raad (wisselend in coalitie en 
oppositie) betwist in zowel de 
onderwerpen als de daaraan te 
besteden bedragen. Misschien 
was het wel iets te gemakkelijk 
gemaakt en werden er iets te 
snel labels (lees getallen) aan 
gehangen.
Getallen die kennelijk bij de 
raad nogal intimiderend over-
kwamen. En ook dat is te be-
grijpen: ’5 miljoen voor de uit-
werking van Visie op Velsen 
2025‘. Dat is iets te snel door de 
bocht en ook het college be-
greep dat wel. Maar het was te 
laat om die getallen in samen-
spraak te nuanceren. Al wer-
den er pogingen gedaan om 
die 5 miljoen meer te bestem-
pelen als ‘potje’ voor diverse 
toekomstige ontwikkelingen 
richting 2025. Plotseling mocht 
daar ‘van alles’ onder vallen en 
werd het afgebakende kader 
van de ‘Visie op Velsen 2025’ af 
en toe verlaten.
Op naar de perspectievenno-
ta van 2013. Peter Luit zou de 
suggestie willen doen, de nota 
niet meteen te voorzien van ge-
tallen per onderwerp. Het mag 
best duidelijk zijn welk maxi-
maal besteedbaar bedrag be-
schikbaar is. College en raad 
(dus de optelsom van de vi-
sies van alle fracties) bepalen 
afzonderlijk welke onderwer-
pen belangrijk zijn en in de no-
ta passen. Dus indienen, over-
eenkomsten en verschillen be-
palen, uitmiddelen en in de no-
ta opnemen. Nadat de nota in-
houdelijk is aangenomen, doen 
raad en college hetzelfde voor 
de procentuele verdeling van 
het budget. 
Elke fractie hangt per onder-
werp kaartjes op om aan te ge-
ven waarin geïnvesteerd kan 
worden en waarop bezuinigd 
moet worden. 
En ook het college doet dat. 
Vervolgens kunnen al die ge-
tallen dan worden uitgemid-
deld en je begroting is binnen 
een half uur akkoord bij zowel 
raad als college.
Zou het echt zo kunnen? Of 
blijft de spagaat tussen raad 
en college altijd het spannings-
veld van het dualisme? Velsen 
Lokaal vindt dat het makkelij-
ker kan.

Project gezondheid 
op Vellesan College
IJmuiden - Op het Vellesan Col-
lege vond op maandag 25 t/m 
woensdag 27 juni een project 
plaats met het thema Gezondheid 
waar alle leerlingen en docenten 
van het VMBO basis en kader 
van het Vellesan College en het 
Tender College aan deel namen. 
In het kader van het Project Ge-
zondheid werkten de leerlin-
gen aan verschillende onderwer-
pen. Zij bereidden een presenta-
tie voor die in het gebouw aan de 
Troelstraweg wordt tentoonge-
steld. Er was een programma ge-
maakt dat te maken had met het 
thema Gezondheid. De leerlingen 
konden zich inschrijven voor ver-
schillende workshops onder an-
dere: ‘Weet wat je eet, Weet wat 
je drinkt, Donorschap, Sport en 
bewegen en Gezond zwanger 
zijn’. 
Daarnaast werkte een groep leer-
lingen aan de voorbereiding van 
een debat. Bij het bedenken van 
een burgerinitiatief werden de 
leerlingen op maandag begeleid 
door medewerkers van ProDe-
mos. Op dinsdag werden ze in de 

voorbereiding op het debat on-
dersteund door zeven leden van 
de Velsense gemeenteraad. Ook 
was er een forum van experts be-
schikbaar, bestaande uit: Me-
dewerkers van de GGD, Brijder 
Stichting en een diëtiste van (W)
eet, kenniscentrum over voeding, 
die beschikbaar waren om vra-
gen te beantwoorden.
Op dinsdagmiddag heeft het 
Debat in de vorm van een 
Jeugdraadsvergadering plaats 
gevonden onder voorzitterschap 
van Lieneke Teske, raadslid van 
de gemeente Velsen. Alle ove-
rige leerlingen namen vanaf de 
publieke tribune deel aan de ver-
gadering. De onderwerpen had-
den o.a. betrekking op het bevor-
deren van de geestelijke gezond-
heid, gezonde voeding, het be-
lang van bewegen door jonge-
ren en het bevorderen van de ge-
zondheid van ouderen.
Als afsluiting van het project werd 
er op woensdagochtend door een 
honderdtal leerlingen enthousi-
ast een Lip Dub uitgevoerd in het 
gebouw aan de Troelstraweg. 

Vijf jonge verdachten 
brandstichting gepakt
IJmuiden - De politie verdenkt 
vijf jongens van 9 tot 12 jaar van 
brandstichting in een ruimte van 
een leegstaande school aan de 
Radarstraat. Na een melding za-
terdag rond 19.45 uur werden 
twee van de vijf jongeren aan-
getroffen in de omgeving van 

de school. Eén van hen had ver-
schroeid haar. De politie hield dit 
tweetal aan en zij werden na hun 
voorgeleiding heengezonden. De 
overige drie verdachten zullen na-
der worden gehoord. De jonge-
ren zijn afkomstig uit IJmuiden en 
Heerhugowaard.
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Rabobank-kantoor 
Dokweg verbouwd
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken en BK Groep wis-
selen van kantoorlocatie. De 
Rabobank aan de Dokweg 
in IJmuiden verhuist naar de 
Zadelmakerstraat in Velser-
broek; de BK Groep maakt 
een omgekeerde verhuisbe-
weging naar de Dokweg. De 
Rabobank blijft wel aanwezig 
op de huidige locatie aan de 
Dokweg met een verkoop- en 
servicekantoor. 

In verband met de nieuwe invul-
ling van het pand aan de Dok-
weg, wordt vanaf 25 juni het 
kantoorpand verbouwd. Hier-
door is de bankhal minder goed 
toegankelijk en kunnen de ver-
bouwingswerkzaamheden voor  
bezoekers voor enige overlast 
zorgen. Op 23 juli 2012 is de ver-
bouwing van de bankhal afge-
rond.
Door de verbouwingswerkzaam-
heden is de bankhal op de Dok-
weg van maandag 2 juli tot en 
met vrijdag 13 juli 2012 geslo-
ten. De geld- en stortautomaten  
blijven echter gedurende de ver-
bouwing bereikbaar! De safelo-
ketten zijn op afspraak toegan-
kelijk. Hiervoor kunnen klan-
ten telefonisch contact opne-
men met het servicecentrum: 
023-5133500 (particulieren) of 
023-5133600 (bedrijven). Het 
servicecentrum kan ook gebeld 
worden om bestellingen door te 
geven. Bestellingen kunnen da-
gelijks op afspraak op de Dok-
weg worden opgehaald van 
15.00 tot 17.00 uur. Op dinsdag 
en donderdag kan men ook van 
09.00 tot 10.00 uur hiervoor op 
de Dokweg terecht.
Voor een adviesgesprek kunnen 
klanten 25 juni niet meer terecht 
op de locatie aan de Dokweg, 
maar zijn zij van harte welkom 
op één van onze andere kantoor-
locaties: Hagelingerweg 173-177 
in Santpoort-Noord, Ringweg 32 
in Spaarndam en Velserbroekse 
Dreef 9 in Velserbroek. Natuur-
lijk kunnen klanten ook met hun 
accountmanager of adviseur op 

een andere externe locatie of op 
de eigen locatie (bedrijf/huis) af-
spreken.
De Rabobank-medewerkers die 
momenteel op het kantoor aan 
de Dokweg gehuisvest zijn, ver-
huizen tijdelijk naar andere kan-
toorlocaties. Hun telefoonnum-
mers en e-mailadressen blijven 
ongewijzigd. Zodra de nieuwe 
huisvesting in Velserbroek ge-
reed is, zullen zij hierheen ver-
huizen. Officieel zal de opening 
van het nieuwe gebouw op 12 
december 2012 zijn.
Rabobank Velsen en Omstre-
ken wil tegemoet komen aan de 
veranderende wensen en be-
hoeften van haar klanten. Klan-
ten vragen van de bank bereik-
baarheid, flexibiliteit en het rege-
len van bankzaken op een ma-
nier, die hen uitkomt en op een 
tijdstip dat zij wensen. Daar richt 
Rabobank Velsen en Omstreken 
haar dienstverlening op in. Daar-
naast willen wij onze medewer-
kers een uitdagende werkomge-
ving bieden die voldoet aan de 
eisen en wensen van deze tijd.
In de komende jaren (2012-2015) 
gaat Rabobank om die reden de 
manier waarop klanten worden 
bediend moderniseren. De mo-
gelijkheden voor online en virtu-
ele dienstverlening (internetban-
kieren, chat, video conferencing)  
worden uitgebreid. Daarnaast 
komt er een service- en advies-
kantoor en in de komende jaren 
nieuwe en vernieuwde verkoop- 
en servicekantoren in Velsen en 
omstreken. 
Wil de klant persoonlijk con-
tact, dan gaan de adviseurs van 
de bank nog meer dan voorheen 
in gesprek op die locatie die de 
klant het beste uitkomt. Thuis, op 
het bedrijf of op een bankkan-
toor naar keuze. De eerste zicht-
bare stap in deze modernise-
ring van onze dienstverlening is 
de opening van ons nieuwe ad-
vieskantoor aan de Zadelmaker-
straat in Velserbroek in decem-
ber van dit jaar. Alle klanten kun-
nen hier terecht voor advies en 
service.

Zomerfeest bij 
drie locaties SKON
Velsen - Afgelopen vrijdag is het 
jaarlijkse zomerfeest gevierd van 
Buitenschoolse Opvang De Blau-
we Springhaas, De Blauwe Hye-
na en De Blauwe Kabeljauw. Het 
feest van deze drie SKON-ves-
tigingen vond plaats op het bui-
tenterrein van de Blauwe Hye-
na en was een groot succes. Het 
thema was Amerika. Gelukkig za-
ten de weergoden mee en bleef 
het droog, er stond alleen een flin-
ke wind.
Alle aanwezige kinderen ontvin-
gen een stempelkaart om aan de 
spelletjes mee te doen en ver-
snaperingen te kunnen halen;te 
weten: goud zoeken, blikgooien, 
cowboyhoed werpen, dollaren-
veloppen  trekken, spijker slaan, 
hoefijzer mikken en een ware ro-
deostier. Voor degene met lekke-
re trek was er een hotdog kraam 

en een suikerspinnen kraam. Te-
vens kon men zich inschrijven voor 
een taart bakwedstrijd en als af-
sluiting van het feest was het mo-
gelijk om taarten te gooien naar 
twee pedagogische medewerkers 
die zich achter een bord hadden 
verschanst, waar alleen hun hoofd 
doorheen stak. Sommige kinde-
ren waren speciaal gekomen om 
de juffen eens flink met slagroom 
in te peperen en dat is heel goed 
gelukt.
Alle kinderen hadden bloempot-
jes beschilderd de afgelopen we-
ken, voor de verkoop aan de ou-
ders. De opbrengst daarvan (en 
van de verkoop van de taartjes om 
te gooien) gaat naar de stichting 
Opkikker, die verzorgt opkikkerda-
gen voor gezinnen met een lang-
durig ziek kind. Al met al weder-
om een zeer geslaagd zomerfeest!

Leerlingen 
winnen First 
Electro League
IJmuiden - Het gezamenlij-
ke team van het Technisch Col-
lege Velsen en het Felisenum 
heeft dit jaar de eerste prijs in de 
wacht gesleept in de First Elec-
tro League kartcompetitie. Leer-
lingen van negen scholen uit 
heel Nederland gingen in de-
ze duurzame ra ceklasse met el-
kaar de strijd aan in zelfgebouw-
de elektrisch aangedreven karts. 
De First Electro League is een 
Techno Challenge project. Staal-
fabrikant Tata Steel en netwerk-
bedrijf Alliander hebben Tech-
no Challenge opgericht om VM-
BO-, MBO- en HBO-scholieren 
op een aansprekende en uitda-
gende manier in contact te laten 
komen met werken in de tech-
niek.
De jury prijst het organisatiever-
mogen van het winnende team. 
De taakverdeling was helder, het 
team wist de krant te halen en 
was ook te vinden op open da-
gen en evenementen. Het spon-
sorplan zorgde voor inbreng van 
zowel grote als kleine sponsors 
en een deel van de opbrengst 
ging naar een goed doel. Ook de 
teamsfeer werd geprezen, even-
als het consequent doorvoeren 
van het wit en paars van bei-
de scholen in het design van de 
kart, de teamkleding en de web-
site. Het Friesland College uit 
Heerenveen gaat met de twee-
de prijs naar huis. De derde prijs 
is gewonnen door het Kennemer 
College uit Beverwijk.
De leerlingen worden tijdens de-
ze competitie niet alleen beoor-
deeld op de raceprestaties van 
hun team. Ze moeten name-
lijk ook een eigen businessplan 
maken, sponsors werven, hun 
externe communicatie regelen 
en innovaties bedenken om de 
prestaties van hun zelfgebouw-
de kart verder te verbeteren.
De elektrisch aangedreven race-
wagens hebben een aerodyna-
misch bodywork, hoogwaardige 
schijfremmen en een geavan-
ceerde ophanging. 
Ze kunnen een snelheid van 80 
km/uur halen. Er is veel aan-
dacht voor de veiligheid van de 
coureurs. De auto’s zijn uitgerust 
met een zespuntsgordel, nood-
stop, rolbeugel en een achteruit.

Welpen IJT werken mee 
aan tekenonderzoek 
IJmuiden - Op 23 en 24 juni had-
den de welpen van Scoutinggroep 
de IJmondtrekkers uit IJmui-
den een weekendkampje op het 
Naaldenveld. Op dit kampterrein 
in Bentveld wordt door de GGD 
Kennemerland onderzoek gedaan 
naar tekenbeten bij kinderen. De 
welpen hebben ook aan dit on-
derzoek meegedaan. Als het mooi 
weer is gaat iedereen lekker naar 
buiten. Zeker als scouts zijn we 
veel buiten te vinden tijdens op-
komsten en we gaan natuurlijk 
ook op kamp in de natuur. Hier-
door lopen kinderen helaas ook 
gezondheidsrisico’s. Het risico op 
de ziekte van Lyme is hiervan een 
goed voorbeeld. Het wordt veroor-
zaakt door de Borrelia-bacterie en 
overgedragen door teken. Uit on-
derzoek is gebleken dat er veel te-
ken voorkomen in de bos en duin-
gebieden in Kennemerland. Ook 
weten we dat een gedeelte van 
de teken besmet is met de Borre-
lia-bacterie. Het lijkt er op dat het 
aantal teken en het aantal geval-
len van ziekte van Lyme toeneemt. 
Men weet echter nog weinig over 
hoe de ziekte te voorkomen is.

Om de ziekte van Lyme te voorko-
men, beginnen we met het voor-
komen van een tekenbeet of een 
teek zo snel mogelijk te verwij-
deren. We weten echter nog wei-
nig over het effect van kleding op 
het voorkomen van tekenbeten en 
hoe vaak kinderen tekenbeten op-
lopen. Door observatie van kinde-
ren en het afnemen van een kor-
te vragenlijst wil de GGD inzicht 
krijgen in de beschermingsmaat-
regelen en welke invloed dit heeft 
op het oplopen van tekenbeten.
Op mooie dagen in het voorjaar 
worden bij drukke in- en uitgan-
gen van de bos en duingebieden 
in Kennemerland korte vragenlijs-
ten afgenomen door de GGD bij 
ouders en begeleiders van kinde-
ren tussen de 6 en 16 jaar. Op de 
vragenlijsten wordt ook genoteerd 
wat de kinderen voor kleding aan 
hebben en of ze DEET hebben ge-
smeerd. De kinderen krijgen een 
loepbeker als presentje en een 
polsbandje.
Onderzoek bij de welpen wees uit 
dat twee welpen een teek hadden. 
Deze zijn verwijderd en de ouders 
zijn op de hoogte gesteld.

Dronken mannen 
richten vernieling aan
IJmuiden – De politie kreeg 
dinsdagavond rond 23.40 uur 
een melding van een inbraak-
poging in een woning in de Dol-
fijnenstraat. Er zouden twee ver-
dachten zijn weggereden in een 
donkere personenauto. Bij de 
kruising Heerenduinweg/Zee-
weg zagen de agenten de au-
to richting de Waterloolaan rij-
den met één inzittende. De be-
stuurder reed het doodlopen-
de deel van de Driehuizerkerk-
weg in en ramde daar een paal-
tje. De man, een 21-jarige man 
uit Achlum, bleek onder invloed 

van alcohol te zijn. Hij blies drie 
keer de toegestane hoeveel-
heid. Zijn rijbewijs is ingevor-
derd. Het voertuig raakte zwaar 
beschadigd en moest worden 
versleept. De bestuurder bleek 
te voldoen aan het signalement 
van één van de verdachten van 
de melding Dolfijnenstraat. Bij 
nader onderzoek bleek het niet 
om een poging inbraak woning 
te gaan maar om een vernieling. 
Er zouden terrastegels naar be-
neden zijn gegooid. De 21-jari-
ge verdachte is hiervoor aange-
houden.
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Forteiland zondag open
IJmuiden - Zondag 1 juli is For-
teiland IJmuiden weer geopend 
voor publiek. In augustus 1888 
werd het fort geopend, als on-
derdeling van de Stelling van 
Amsterdam. De Stelling van Am-
sterdam kreeg in 1993 de status 
van provinciaal monument. Ook 
staat de Stelling sinds 1996 op 
de werelderfgoedlijst van Unes-
co te krijgen.
In het voorjaar van 1997 was de 
situatie op het Forteiland en in 
het fort zodanig, dat het veilig 
was om het publiek rond te lei-
den en vonden de eerste excur-
sies plaats. In een twee uur du-
rende rondleiding, onder leiding 
van een deskundig gids, hoort 
u de verhalen van weleer. Over 
de oude welput, de gevange-
nis, keuken, bakkerij en de me-
dische afdeling. Er is een col-
lectie van de Stichting Atlan-
tik-wall Wapens & Munitie Mu-
seum (AWMM). Deze geeft een 
breed beeld van de ontwikkeling 
van wapens, munitie en verde-
digingswerken in het algemeen 
en van het Kernwerk IJmuiden in 
het bijzonder. In diorama’s wordt 
de dagelijkse gang van een aan-
tal zaken doeltreffend neergezet.
Ook aan de Binnenlandse Strijd-
krachten en het Verzet tijdens 
de Tweede Wereldoorlog wordt 
ruim aandacht besteed,
Natuurlijk is de museumbunker, 
type 644, ook geopend. Van dit 

type bunker zijn er in Nederland 
slechts vier gebouwd en wel op 
het Forteiland. Drie van deze 
bouwwerken vielen in 1967 on-
der de slopershamer, zodat de 
museumbunker van de Werk-
groep Onderzoek Verdedigings-
werken IJmuiden (WOVIJ) tot 
een uniek exemplaar is uitge-
groeid. Helaas is de westkant 
van het eiland momenteel niet 
toegankelijk voor publiek. Een 
hele kolonie meeuwen is hier 
neergestreken en hebben er een 
grote broedplaats van gemaakt.
Gelukkig kan vanaf het hoge uit-
kijkplatform dit schouwspel rus-
tig en veilig bekeken worden. 
Natuurlijk is er ook aan de in-
wendige mens gedacht. In de 
koepelzaal van het fort kunt u op 
uw gemak wat eten en drinken. 
De verzorging wordt door de ei-
gen catering gedaan en u kunt 
hier ook diverse boekjes en pos-
ters kopen over de geschiedenis 
van het fort.
De afvaarten naar het eiland 
vanaf de Kop van de Haven met 
de rondvaartboot “Koningin Em-
ma” zijn om 11.00 uur, 12.45 uur 
en 15.10 uur. Het vertrek vanaf 
het eiland met de rondvaartboot 
is om 13.15 uur, 15.15 uur of de 
laatste afvaart om 17.15 uur.  Re-
servering 0255-511676.
Meer informatie: www.ijmuiden-
serondvaart.nl en www.fortijmui-
den.nl.

Velsen – Om ook in de toekomst 
voldoende elektriciteit te kunnen 
leveren in de wijde regio moet 
een nieuwe hoogspanningsver-
binding worden aangelegd in de 
Randstad. Ook Velsen krijgt daar 
een stukje van mee. College en 
gemeenteraad gaan akkoord 
met de voorgestelde route: on-
dergronds onder het Noordzee-
kanaal, langs de A9 tot de krui-
sing met de bestaande 150 kV 
verbinding ten noorden van de 
Oosterbroekerweg. Daarvan-
daan gaat de verbinding boven-
gronds richting Vijfhuizen. Het 
ondergrondse traject zorgt er-
voor dat de hoogspanningsmas-
ten nabij Beeckestijn tot aan de 
Oostbroekerweg zullen verdwij-
nen. De bestaande 150 kV ver-
binding zal definitief verdwijnen 
en vervangen worden door een 
380 kV verbinding.

Nieuwe 
hoogspanning

Regio – Binnen de plannen 
voor het nieuwe Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) ziet men 
ook mogelijkheden voor een 
goede en integrale zorgstruc-
tuur voor risicojeugd. Daarom 
wordt het werk van het Jeugd-
interventieteam (JIT) en dat van 
de Bemoeizorg doorgeschoven 
naar het CJG. De subsidie van 
de IJmondgemeenten aan deze 
organisaties zullen daarom per 
1 januari 2013 worden beëin-
digd. Maatschappelijke dienst-
verleners Socius gaan de ZOR, 
Zorgstructuur Risicojeugd uit-
voeren voor dezelfde subsi-
die 155.000 euro. Voor Velsen 
is dat 75.000 euro per jaar. De 
twee JIT-medewerkers blijven 
in dienst. De tijdelijke aanstel-
ling van de Bemoeizorgmede-
werker zal niet worden omge-
zet in een vaste aanstelling.

JIT en Bemoei-
zorg voorbij

Velsen – Nederland wil meer 
windturbines op de Noordzee. 
Daarom heeft Kimo, de Neder-
lands-Belgische milieu-organi-
satie bij alle kustgemeentes ge-
informeerd of zij bezwaar heb-
ben tegen een windmolenpark 
voor de kust. Er is sprake van 
een afstand tussen 3 en 12 mijl 
uit de kust. ,,Als groene gemeen-
te zijn wij voorstander van wind-
energie’’, sprak wethouder Wes-
terman neutraal. ,,Maar toch wil-
len wij per project bekijken of 
aanleg wenselijk is. Zeker ook 
omdat momenteel de afstanden 
tot de kust waarover wordt ge-
sproken nogal wisselend is. Als 
offshore gemeente staan wij ze-
ker niet afwijzend tegenover de 
komst van windparken en alle 
economische voordelen die dat 
met zich meebrengt.’’

Windparken 
op NoordzeeWooncorporaties 

hebben moeite met 
eisen gemeente
Velsen – Velsense wooncorpo-
raties hebben met wethouders 
Te Beest en Vennik gesproken 
over problemen die zij onder-
vinden bij realisatie van her-
structureringsprojecten. 
De gemeente stelt bepaalde ei-
sen aan nieuwbouwprojecten, 
zoals aantallen woningen, on-
dergronds of uit het zich par-
keren en vastgestelde parkeer-
normen die niet altijd haalbaar 
zijn. 
Problemen die zij ondervin-
den zijn bijvoorbeeld dat niet 
voldoende parkeergelegen-
heid kan worden gerealiseerd, 

waardoor een project niet door 
mag gaan. Of het stedebouw-
kundig ontwerp voldoet niet. Of 
alle eisen zijn wel te realiseren, 
maar daardoor wordt een pro-
ject te duur. Door deze proble-
men stagneert de sociale wo-
ningbouw en dat is een on-
wenselijke situatie. 
Daarom gaat het college sa-
men met wooncorporaties in 
gesprek om te kijken of per 
project bepaalde eisen kun-
nen worden bijgesteld of dat 
anderszins problemen kunnen 
worden opgelost. (Karin Dek-
kers)

Winnaar rijdt in een Audi R8
Golftoernooi Spiering 
Installatie en BK Groep
Velsen-Zuid - Een weekend 
lang rijden in een uiterst snel-
le Audi R8 sportwagen en tic-
kets voor de finale van het pres-
tigieuze tennistoernooi van Wim-
bledon in Londen. Er waren dins-
dag 19 juni aansprekende prij-
zen te winnen op het Golftoer-
nooi van Spiering Installatie en 
de BK Groep. Toch ging het daar 
niet om voor de meeste geno-
digden. Zij kwamen vooral naar 
Golfbaan Spaarnwoude om el-
kaar te kunnen ontmoeten in een 
ongedwongen sfeer. De geluk-
kige winnaar van een weekend-
je rijden in de supersnelle Audi 
werd Ton Wijker van Zwart Tech-
niek.
Het was voor de tweede keer dat 
de twee Velserbroekse bedrij-
ven het toernooi samen organi-
seerden. “Natuurlijk scheelt het 
dat we de kosten kunnen delen”, 
legt Ron Breur van Spiering uit. 
,,Maar we vinden het vooral leuk 
en belangrijk om op deze manier 
elkaars netwerken aan elkaar te 
knopen. Er zijn volop raakvlak-
ken tussen de activiteiten van BK 
en ons bedrijf. Mogelijk worden 
er vandaag waardevolle contac-
ten gelegd.” Rianne Braam van 
BK vult aan dat bij de samen-
stelling van de flights (teams van 
vier personen) de relaties van de 
twee bedrijven met opzet zijn ge-
mixt. ,,Dat ging prima, het meng-
de snel. In deze economisch 
moeilijke tijd hebben we elkaar 
meer dan ooit nodig om voldoen-
de werk te houden. Dan is het 
juist belangrijk om dit soort eve-
nementen te organiseren.”
Rianne en Ron hadden voor het 
toernooi ieder zo’n vijftig rela-
ties uitgenodigd, voornamelijk uit 
Noord-Holland. Samen vormden 
zij een bont gezelschap van aan-
nemers, projectontwikkelaars, 

architecten, bouwbedrijven en 
vertegenwoordigers van allerlei 
andere ondernemingen. Dankzij 
de prima organisatie, goede ver-
zorging en het mooie weer had-
den zij het prima naar hun zin.
Een van hen was Margriet Bra-
kenhoff van Stolk Bouwbedrijf, 
een van de weinige vrouwen in 
het gezelschap. “Ik doe al voor de 
derde keer mee”, vertelt de me-
dewerkster van het bedrijfsbu-
reau. ,,En voor de derde keer aan 
de clinic, want ik kan er nog wei-
nig van! Ik vind het vooral gezel-
lig, zo met elkaar.” Cees de Geus 
van het honderd jaar oude fami-
liebedrijf De Geus Bouw (‘ik ben 
de vierde generatie’) is wel een 
goede golfer. ,,We hadden van-
daag een goede flight, ik ben niet 
ontevreden.” John Ruigrok van 
Flora Holland is ook ervaren. ,,Ik 
heb sinds 2000 mijn Golfvaardig-
heidsbewijs”, zegt hij. ,,Ik deed al 
mee aan dit toernooi toen Spie-
ring het nog zelf organiseerde.” 
Dat geldt eveneens voor Adriaan 
Elst van de firma Thoolen. “Dit is 
lekker ongedwongen. Volgend 
jaar kom ik weer!”

Nieuws SC Santpoort
Velserbroek - Op de NK Pupil-
lendag in Roosendaal hebben 
drie schakers van SC Santpoort 
meegedaan, te weten Julius de 
Jager in de G-categorie, Julia 
Stikker (foto) in de F-categorie 
en Mirthe Hatzman in de H-ca-
tegorie. Beide dames haalden 
twee punten en Julius wist drie 
punten bij elkaar te sprokkelen 
in dit zeer sterk bezette toernooi. 
Vroegere winnaars zijn Daniel 
Stelwagen en Jan Smeets.
Bij de IJmondvierkampen van af-
gelopen weekeinde in Wijk aan 
Zee werd de kersverse meester 
David Klein (rating 2407) eerste. 
Ilias van der Lende van SC Sant-
poort (rating 2271) die ook in de 
Kroongroep speelde wist niet 
boven zichzelf uit te stijgen en 
werd vierde. Wim Geels, derde 
in de zomercompetitie van Sant-
poort werd eerste in Groep 12.
De zomercompetitie op dinsdag 

in het Polderhuis heeft nog twee 
rondes. Vrijdag 6 juli is de afslui-
ting van het seizoen 2011-2012. 
Voor meer informatie zie www.
schaakclubsantpoort.nl.
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LTC De Heerenduinen - Irene Dijkstra, Rob Plug, Wilco van de Pieterman en Annemarie 
van Kaam zijn het tweede gemengd team 35+ van LTC de Heerenduinen. Zij zijn kampioen 
geworden in de tweede klasse.

Strawberries Jongens B1 - De Jongens B1 van Strawberries werd op de laatste 
speeldag kampioen door met overtuigende cijfers te winnen van HBS.

Kampioenen in VelsenKampioenen in Velsen

VVH/Velserbroek C1 - Dit leuke gemengde team VVH/Velserbroek C1 is onlangs 
kampioen geworden in hun klasse. Bravo!

Meidenteams De Gieteling - Voor het derde opeenvolgende jaar zijn de meiden van 
de Gieteling kampioen in hun klasse geworden. Het eerste team won alle wedstrijden 
in de eerste klasse meisjes tot en met 14 jaar. Het tweede team versloeg Cromme Bal 
en werd zodoende de sterkste in de tweede klasse tot en met 14 jaar.

LTC De Heerenduinen - In de derde klasse is het tweede Herenteam 35+ van LTC De 
Heerenduinen kampioen geworden. Op de foto: Klaas Blok, Jack Rijs, Gerard Blok en 
Wim Zwanenburg.

LTC De Hofgeest - Tenniskampioenen van de voorjaarscompetitie zijn, vanaf links: 
Nynke Griffi oen, Tessa van Dijke, Alyssa Wegman, Daniel Deen en Thom Griffi oen
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Weinig mensen weten dat de 
Zaanstreek het oudste industrie-
gebied van Europa is. Op het 
hoogtepunt, halverwege de 17e 
eeuw, werden er circa 1000 mo-
lens geteld.
Molen de Kat (in 1567 een Wip-
molen) in Uitgeest heeft een ge-
schiedenis die de meeste Uitgees-
ters wel kennen. Wie heeft er niet 
getreurd toen deze poldermolen 
in 1971 in vlammen opging en 
wie kent niet de tragikomische 
beelden van de brandweerwa-
gen in de sloot? Met de kraan 
waarmee men de brandweerau-

to uit de sloot moest halen, heeft 
men ook meteen maar de molen 
omgetrokken. Hierdoor werd alle 
subsidie misgelopen want er viel 
niets meer te restaureren.

Gerbrand de Vries, vrijwillig mo-
lenaar van de Kat, vertelt er rustig 
over in De Hut naast de molen 
samen met zijn collega Rik van 
de Kemp.
Weinig mensen zullen weten 
dat Gerbrand samen met on-
der andere Joop van Eerden 
heeft bewerkstelligd dat er weer 
een nieuwe Kat kwam te staan 

die in december 1973 offi cieel 
werd heropend. “Joop heeft het 
kruirad nog zelf gemaakt in zijn 
tuin”, aldus Gerbrand.
Hoe en waarom wordt iemand 
molenaar, want is dit niet een uit-
stervend beroep? Voor Gerbrand 
begon de interesse in molens al 
als klein jongetje van zes. “Mijn 
opa had in 1911 een Mosterd 
molen gekocht aan het Blauwe 
Pad in Zaandam en ’s winters 
ging ik er over het ijs heen om 
te kijken hoe mijn opa maalde.” 
Voor Rik kwam die interesse op 
latere leeftijd. “Ik was loods, 

ging met 55 jaar met pensioen 
en zocht een leuke invulling van 
mijn vrije tijd. Grappig genoeg 
heeft het varen en het malen eni-
ge raakvlakken. Bij allebei heb 
je te maken met het weer en wat 
dat doet met je schip of molen.”
Maar molenaar ben je niet een 
twee drie, de opleiding duurt 
zo’n 2½ jaar waarbij verschil-
lende molens als stageplaats 
dienen. Per jaar volgen er in 
Noord-Holland zo’n 10 mannen 
en vrouwen de opleiding.
Beide mannen hebben bij exa-
mens heel wat aspirant-mole-
naars voorbij zien komen. Rik: 
”Er wordt eerst een proefexamen 
afgenomen dus dan weet men 
al aardig hoe zo’n examen eruit 
ziet. Buiten het feit dat je kennis 
van de techniek moet hebben, is 
het van belang dat de molenaar 
de weersomstandigheden goed 
in de gaten houdt. Hiervoor geef 
ik meteorologieles aan leerlin-
gen.”
Gerbrand: “En je moet natuurlijk 
geen hoogtevrees hebben want 
je zult toch af en toe die wieken 
in moeten vanwege het voorleg-
gen van de zeilen.”
Gerbrand zet zich ook in voor de 
molenbiotoop. De molens zelf 
lopen geen gevaar te verdwijnen, 
in dat opzicht is het pleit groten-
deels beslecht. Maar de strijd om 
de plek die molens in het land-
schap innemen is in volle gang. 
Steeds weer dreigen molens tus-
sen oprukkende bebouwing en 
begroeiing te verdwijnen en dat 

is een slechte zaak. Gerbrand: 
“Zo’n molen heeft wind nodig 
anders draait hij niet, dus moet 
je zorgen dat de wind erbij kan 
en dat lukt niet met hoge bebou-
wing vlakbij, dat heeft in Uitgeest 
destijds voor enige discussie ge-
zorgd.”
Gelukkig functioneert de Kat pri-
ma. Rik: “De molen is maalvaar-
dig en afhankelijk van de wind 
kan er met goede wind circa 
50 kuub per minuut uitgeslagen 
worden. Als hij eenmaal draait, 
hoef je behalve opletten niet veel 
meer te doen, daarom wordt de 
poldermolen ook wel een ‘luie 
kerels molen’ genoemd.
Gerbrand pakt een lijstje van de 
wand waar een akte uit 1793 in 
zit, gevonden tussen een kaft van 
een oud boek. Er staat dat Molen 
de Krijgsman die destijds aan de 
Meldijk stond, gratis zou malen 
voor de armen.

Op de vraag wat de ultieme 
molenbeleving is, antwoordt 
Gerbrand: “Met harde wind kun 
je er leuk tegen inlopen maar 
ik denk altijd meteen, ik moet 
draaien, stilstaan kán niet!” En 
Rik: “Als je de wind in de wieken 
hoort zoeven en lekker veel water 
weg maalt, dan bovenin de kap 
gaan zitten zodat je het voelt be-
wegen.”
Aldus twee van de vele geënga-
geerde en gediplomeerde mole-
naars in Nederland.

Monique Teeling

Twee ‘malende’ vijftigplussers

Ouder worden in de 21ste eeuw
Het maatschappelijk debat over 
ouder worden in onze samenle-
ving wordt te vaak gedomineerd 
door geld. Dan gaat het over het 
zeker stellen van de pensioenen 
of over de op den duur niet meer 
betaalbare gezondheidszorg. 
Maar achter het thema geld gaat 
het ook altijd om andere waar-
den en activiteiten van burgers, 
ook ouderen, die mede bepa-

lend zijn voor wat er nodig en 
mogelijk is aan pensioenen en 
gezondheidszorg. 
Het debat over die waarden en 
activiteiten, met de focus op ou-
der worden in de moderne sa-
menleving, wordt sinds eind 20e 
eeuw op het scherp van de snede 
gevoerd in Geron, tijdschrift over 
ouderen en samenleving. 
De redactie van Geron beoogt 

om het debat te verbreden en 
heeft de afgelopen jaren daar-
toe belangrijke binnen- en bui-
tenlandse auteurs gevraagd om 
hun licht te laten schijnen over de 
thematiek van het ouder worden. 
Ook zijn gezaghebbende Ne-
derlanders met zeer diverse 
achtergronden geïnterviewd en 
gevraagd om hun visie te geven 
op ouder worden, nu en in de 

toekomst, dit vanuit hun eigen 
levensgeschiedenis en hun rol in 
de samenleving. 
Dit boek biedt een keur uit de 
op deze manier ontstane artike-
len, interviews en columns van 
de afgelopen jaren. Alles bijeen 
verhelderen deze teksten het zicht 
op een zo omvattend thema als 
Ouder worden in de 21e eeuw.

ISBN: 9789088502842, 232 
pagina’s. Prijs: 21.50. Informa-
tie: www.tijdschriftgeron.nl.

Weinig mensen weten dat de 
Zaanstreek het oudste industrie-
gebied van Europa is. Op het 
hoogtepunt, halverwege de 17e 
eeuw, werden er circa 1000 mo-
lens geteld.
Molen de Kat (in 1567 een Wip-
molen) in Uitgeest heeft een ge-
schiedenis die de meeste Uitgees-
ters wel kennen. Wie heeft er niet 
getreurd toen deze poldermolen 
in 1971 in vlammen opging en 
wie kent niet de tragikomische 
beelden van de brandweerwa-
gen in de sloot? Met de kraan 
waarmee men de brandweerau-

to uit de sloot moest halen, heeft 
men ook meteen maar de molen 
omgetrokken. Hierdoor werd alle 
subsidie misgelopen want er viel 
niets meer te restaureren.

Gerbrand de Vries, vrijwillig mo-
lenaar van de Kat, vertelt er rustig 
over in De Hut naast de molen 
samen met zijn collega Rik van 
de Kemp.
Weinig mensen zullen weten 
dat Gerbrand samen met on-
der andere Joop van Eerden 
heeft bewerkstelligd dat er weer 
een nieuwe Kat kwam te staan 

die in december 1973 offi cieel 
werd heropend. “Joop heeft het 
kruirad nog zelf gemaakt in zijn 
tuin”, aldus Gerbrand.
Hoe en waarom wordt iemand 
molenaar, want is dit niet een uit-
stervend beroep? Voor Gerbrand 
begon de interesse in molens al 
als klein jongetje van zes. “Mijn 
opa had in 1911 een Mosterd 
molen gekocht aan het Blauwe 
Pad in Zaandam en ’s winters 
ging ik er over het ijs heen om 
te kijken hoe mijn opa maalde.” 
Voor Rik kwam die interesse op 
latere leeftijd. “Ik was loods, 

ging met 55 jaar met pensioen 
en zocht een leuke invulling van 
mijn vrije tijd. Grappig genoeg 
heeft het varen en het malen eni-
ge raakvlakken. Bij allebei heb 
je te maken met het weer en wat 
dat doet met je schip of molen.”
Maar molenaar ben je niet een 
twee drie, de opleiding duurt 
zo’n 2½ jaar waarbij verschil-
lende molens als stageplaats 
dienen. Per jaar volgen er in 
Noord-Holland zo’n 10 mannen 
en vrouwen de opleiding.
Beide mannen hebben bij exa-
mens heel wat aspirant-mole-
naars voorbij zien komen. Rik: 
”Er wordt eerst een proefexamen 
afgenomen dus dan weet men 
al aardig hoe zo’n examen eruit 
ziet. Buiten het feit dat je kennis 
van de techniek moet hebben, is 
het van belang dat de molenaar 
de weersomstandigheden goed 
in de gaten houdt. Hiervoor geef 
ik meteorologieles aan leerlin-
gen.”
Gerbrand: “En je moet natuurlijk 
geen hoogtevrees hebben want 
je zult toch af en toe die wieken 
in moeten vanwege het voorleg-
gen van de zeilen.”
Gerbrand zet zich ook in voor de 
molenbiotoop. De molens zelf 
lopen geen gevaar te verdwijnen, 
in dat opzicht is het pleit groten-
deels beslecht. Maar de strijd om 
de plek die molens in het land-
schap innemen is in volle gang. 
Steeds weer dreigen molens tus-
sen oprukkende bebouwing en 
begroeiing te verdwijnen en dat 

is een slechte zaak. Gerbrand: 
“Zo’n molen heeft wind nodig 
anders draait hij niet, dus moet 
je zorgen dat de wind erbij kan 
en dat lukt niet met hoge bebou-
wing vlakbij, dat heeft in Uitgeest 
destijds voor enige discussie ge-
zorgd.”
Gelukkig functioneert de Kat pri-
ma. Rik: “De molen is maalvaar-
dig en afhankelijk van de wind 
kan er met goede wind circa 
50 kuub per minuut uitgeslagen 
worden. Als hij eenmaal draait, 
hoef je behalve opletten niet veel 
meer te doen, daarom wordt de 
poldermolen ook wel een ‘luie 
kerels molen’ genoemd.
Gerbrand pakt een lijstje van de 
wand waar een akte uit 1793 in 
zit, gevonden tussen een kaft van 
een oud boek. Er staat dat Molen 
de Krijgsman die destijds aan de 
Meldijk stond, gratis zou malen 
voor de armen.

Op de vraag wat de ultieme 
molenbeleving is, antwoordt 
Gerbrand: “Met harde wind kun 
je er leuk tegen inlopen maar 
ik denk altijd meteen, ik moet 
draaien, stilstaan kán niet!” En 
Rik: “Als je de wind in de wieken 
hoort zoeven en lekker veel water 
weg maalt, dan bovenin de kap 
gaan zitten zodat je het voelt be-
wegen.”
Aldus twee van de vele geënga-
geerde en gediplomeerde mole-
naars in Nederland.

Monique Teeling

Twee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussersTwee ‘malende’ vijftigplussers

Ouder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuwOuder worden in de 21ste eeuw
Het maatschappelijk debat over 
ouder worden in onze samenle-
ving wordt te vaak gedomineerd 
door geld. Dan gaat het over het 
zeker stellen van de pensioenen 
of over de op den duur niet meer 
betaalbare gezondheidszorg. 
Maar achter het thema geld gaat 
het ook altijd om andere waar-
den en activiteiten van burgers, 
ook ouderen, die mede bepa-

lend zijn voor wat er nodig en 
mogelijk is aan pensioenen en 
gezondheidszorg. 
Het debat over die waarden en 
activiteiten, met de focus op ou-
der worden in de moderne sa-
menleving, wordt sinds eind 20e 
eeuw op het scherp van de snede 
gevoerd in Geron, tijdschrift over 
ouderen en samenleving. 
De redactie van Geron beoogt 

om het debat te verbreden en 
heeft de afgelopen jaren daar-
toe belangrijke binnen- en bui-
tenlandse auteurs gevraagd om 
hun licht te laten schijnen over de 
thematiek van het ouder worden. 
Ook zijn gezaghebbende Ne-
derlanders met zeer diverse 
achtergronden geïnterviewd en 
gevraagd om hun visie te geven 
op ouder worden, nu en in de 

toekomst, dit vanuit hun eigen 
levensgeschiedenis en hun rol in 
de samenleving. 
Dit boek biedt een keur uit de 
op deze manier ontstane artike-
len, interviews en columns van 
de afgelopen jaren. Alles bijeen 
verhelderen deze teksten het zicht 
op een zo omvattend thema als 
Ouder worden in de 21e eeuw.

ISBN: 9789088502842, 232 
pagina’s. Prijs: 21.50. Informa-
tie: www.tijdschriftgeron.nl.

De 50+ Wijzer
die in deze editie

is opgenomen
kunt u lezen op

www.50pluswijzer.nl



Infopagina

28 juni 2012Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Nieuwe Zeesluis IJmuiden
Een nieuwe zeesluis op de plek 
van de huidige Noordersluis in 
het Noordzeekanaal is een stap 
dichterbij gekomen. De aanleg 
zou in 2015 kunnen beginnen. 

De nieuwe zeesluis van 500 m leng-
te, 65 m breedte en 18 m diepte is 
haalbaar, betaalbaar en inpasbaar, 
blijkt uit onderzoek. Het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu, de 
provincie Noord-Holland en de ge-
meente Amsterdam kiezen voor een 
sluis van deze afmetingen. Hiermee 
is de komst van een nieuwe zeesluis 
ter vervanging van de Noordersluis 
een stap dichterbij gekomen.

De huidige Noordersluis is rond 
2030 aan vervanging toe. De nieuwe 
sluis biedt ruimte aan grotere sche-
pen en kan dienen als primaire wa-
terkering. De aanleg zou 848 mil-
joen euro kosten. Meer mag ook niet, 
hebben het ministerie, de provincie, 
Haven Amsterdam en Rijkswater-
staat afgesproken. Omdat de sluis in 
IJmuiden komt, is de gemeente Vel-
sen nauw betrokken. 

De komende tijd wordt besteed aan 
nader onderzoek. Naar verwachting 
kan de aanleg in 2015 beginnen, de 
testfase in 2018 en de oplevering in 
2019.

Dinsdag 3 juli in Watervliet

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

In de Oudejaarsnacht 2011-2012 
brandde Buurtcentrum De Mel af. 
De afwikkeling daarvan kostte veel 
tijd. Nu is de eerste stap gezet naar 
nieuwbouw van de Brede School, 
waarin ruimte is voor onderwijs, 
welzijnsactiviteiten en gymnastiek. 

Tijdens de informatiebijeenkomst 
op dinsdag 3 juli krijgen belang-
stellenden uitleg over de plannen 

en de procedure. De zaal gaat open 
om 19.30 uur en de uitleg begint om 
20.00 uur. Wijksteunpunt Water-
vliet ligt aan de Doelmanstraat 34 in 
Velsen-Noord.

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

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

Kracht van sport in Velsen
Meer Velsenaren die aan sport 
doen, steun voor de sportvereni-
gingen, meer sport op de brede 
scholen en een paar duizend kin-
deren met een JeugdSportPas – 
dat blijkt uit de evaluatie van de 
nota ‘De kracht van sport’.

Deze nota beschrijft het sportbeleid 
van 2008 tot 2012. Uit de evaluatie 
blijkt dat veel gestelde doelen zijn be-
haald. Een greep: 

• 71% van de inwoners van Velsen 
doet aan sport;

• in de afgelopen vier jaar hadden 

een paar duizend kinderen een 
JeugdSportPas, waarmee ze voor 
weinig geld kennis konden maken 
met verschillende sporten;

• in dat aanbod zitten ook sporten 
voor kinderen met bewegings- of 
gedragsproblemen;

• de combinatiefunctionarissen die 
sport en onderwijs met elkaar ver-
binden – werken op verschillende 
scholen in het primair en voortge-
zet onderwijs.

In september buigt de gemeenteraad 
zich over het sportbeleid voor de ko-
mende jaren. (foto: gemeente Velsen)

Huttenbouw gaat door 
aan de Keetberglaan
De 35e editie van de Hutten-
bouwweek  wordt van 21 tot 
27 juli gehouden aan de Keet-
berglaan, op de locatie van 
de voormalige basisschool de 
Klipper. Dit is de uitkomst van 
het overleg tussen de vrijwilli-
gersorganisatie van de hutten-
bouw, Woningbedrijf Velsen, 
het bedrijfsleven en de gemeen-
te Velsen. 
 
Nadat er op het beoogde terrein 
een stukje asbest was gevonden, 
wilde de gemeente geen enkel ri-
sico nemen en liet deze het terrein 
nader onderzoeken. De conclusie is 
dat de grond schoon is. Er kan vol-
op gespeeld worden. Het duurde 
echter lang voordat de onderzoeks-
resultaten bekend waren. Hier-
door werd het organiseren van de-

ze week steeds moeilijker en vrij-
willigers wilden stoppen met de or-
ganisatie.

Als reactie daarop kwam het initia-
tief van een groep ondernemers uit 
Velsen om een terrein aan de Dok-
weg beschikbaar te stellen. Ook 
hebben verschillende bedrijven in-
middels hun medewerking of spon-
soring toegezegd. De gemeente 
waardeert dit initiatief, maar vindt 
deze locatie aan de Dokweg te on-
veilig voor kinderen. Nu is in goed 
overleg alsnog gekozen voor het 
terrein aan de Keetberglaan.

Donaties blijven welkom. Ook kan 
de organisatie nieuwe vrijwilligers 
gebruiken. Neem hiervoor contact 
op met Lina Uiterwijk Winkel via 
06-51523665 of info@linauw.nl

Gevonden en verloren 
voorwerpen bij gemeente
Vanaf 1 juli 2012 gaan de gemeen-
ten in Kennemerland de meldin-
gen van verloren en gevonden 
voorwerpen zelf uitvoeren, ook 
gemeente Velsen. Tot nu toe deed 
de politie dit. Deze beslissing is 
genomen door minister Opstelten 
van Veiligheid en Justitie.

Heeft u een fiets, een sleutelbos of een 
verdwaalde hond gevonden dan kunt 
u het volgende doen. De vondst van 
de gevonden fiets kunt u melden op 
de www.verlorenengevonden.nl. Een 

sleutelbos kunt u afgeven bij de Klant 
Contact Centrum van de gemeente en 
voor een gevonden dier kunt u contact 
opnemen met Dieropvang IJmuiden.

Wie iets verloren is, kan dit mel-
den bij de gemeente of registreren op 
www.verlorenengevonden.nl. Op deze 
site kunt u kijken of uw spullen door 
iemand anders zijn afgegeven.

Alle informatie over gevonden en ver-
loren voorwerpen kunt u vinden op 
www.velsen.nl
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Duurzaamheidsmarkt
De gemeente Velsen organiseert 
op 10 oktober een duurzaam-
heidsmarkt op Plein 1945. Bedrij-
ven en instellingen in Velsen la-
ten die dag zien wat zij aan duur-
zaamheid doen. De gemeente pre-
senteert dan ook haar eigen in-
spanningen op dat terrein. Het 
thema is (zwerf)afval en herge-
bruik. 
 
Op 10 oktober 2012 doet de gemeen-
te Velsen weer mee aan de landelijke 
Dag van de Duurzaamheid. Het the-
ma van de dag is (zwerf)afval en her-
gebruik. De gemeente organiseert een 
duurzaamheidsmarkt. Instellingen 
en bedrijven kunnen hun duurzame 
ideeën of activiteiten op het gebied 
van (zwerf)afval en hergebruik indie-
nen; zij zijn schriftelijk uitgenodigd 

om mee te doen. De aanmelding duurt 
tot 31 juli 2012.

De markt wordt gehouden op Plein 
1945. De gemeente zorgt voor een 
marktkraam die deelnemers zelf kun-
nen inrichten. Andere ideeën zijn ook 
welkom. De verdere details over de 
definitieve invulling van de dag wor-
den in augustus bekendgemaakt.  

De gemeente Velsen heeft zelf ook 
milieudoelstellingen, zoals duur-
zaam inkopen, beperking van ener-
gie- en waterverbruik en verminde-
ring van afval. Een deel van die acti-
viteiten wordt op deze dag gepresen-
teerd. Informatie en aanmelding bij 
jrooij@velsen.nl. Meer algemene in-
formatie is te vinden op de website 
www.dagvandeduurzaamheid.nl.

Zijlader nu ook in Velsen
Sinds deze week rijden twee milieuvriendelijke HVC-zijladers door de ge-
meente Velsen. De afvalwagens gebruiken aardgas en zijn daarmee schoner 
en stiller dan de oude dieselmodellen. Op termijn worden alle zijladers ver-
vangen door dit schoner alternatief. De zijladers zijn niet de eerste wagens 
van HVC die op aardgas rijden; de achterladers gingen hen al voor. (foto: HVC)

Kloof tussen burger en politiek?

Jongeren in debat
Wie op 25 en 26 juni het gebouw 
van het Vellesan College bin-
nenliep zou denken dat er geen 
kloof bestaat tussen de burger 
en de politiek. Twee dagen lang 
waren hier ruim 30 leerlingen 
uit de derde klas VMBO Basis/ 
Kader samen met raadsleden 
van de gemeente Velsen als ech-
te politici aan het werk.

‘Geestelijke gezondheid en pesten’, 
‘sporten voor jongeren’, ‘gezond 
eten stimuleren’, ‘ouderen stimule-
ren om actief en vitaal te blijven’ en 

‘voorlichting aan de brugklas over 
drugs’ waren de gekozen thema’s. 
Er werden op school debattrainin-
gen gegeven door raadsleden, ge-
sprekken gevoerd met ambtenaren, 
plannen geschreven, begrotingen 
opgesteld en tot slot was er een spe-
ciale raadsvergadering in het stad-
huis van Velsen. 

Na het debat koos de meerderheid 
van de leerlingen voor het thema 
‘voorlichting aan de brugklas over 
drugs’. (foto: gemeente Velsen)

30 juni Huis/tuin en brocantemarkt  Plein 1945, IJmuiden
30 juni Expositie Fotokring Polderlicht Dorpskerk, 
  Santpoort-Noord
4 juli Haarlem Night Skate (foto) Polderhuis, Velserbroek

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

Evenementen in Velsen

Caravan voor de deur
Maximaal drie dagen achter el-
kaar: zo lang mogen een caravan, 
camper en kampeerwagen in een 
woonwijk geparkeerd staan. De 
gemeente Velsen gaat scherp let-
ten op deze recreatievoertuigen. 

De vakantie staat voor de deur. De ca-
ravan, camper, vouwwagen, boottrai-
ler en dergelijke moet in orde gebracht 
worden, het liefst zo dicht mogelijk bij 
huis. Deze recreatievoertuigen mogen 
niet langer dan drie dagen achter el-
kaar binnen de bebouwde kom op de 

weg staan. Zo staat het in de gemeen-
telijke regels (art. 5:6 van de Algemeen 
Plaatselijke Verordening).

In de zomerperiode staan deze voer-
tuigen nogal eens in de woonwijk ge-
parkeerd. De gemeente Velsen krijgt 
daar dan geregeld klachten over bin-
nen. De gemeentelijke handhavers 
gaan er extra aandacht aan schenken. 
Wie in overtreding is kan een bekeu-
ring krijgen. De bekeuring bedraagt 
85 euro per overtreding. Zie ook www.
velsen.nl
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD).In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. Bur-
gemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende besluiten 
genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes 
vermeld):

Verleende bouwvergunning

BP-112-2010 Velserenderlaan 2 C 
Santpoort-Zuid, het oprichten van een 
berging (21/06/2012).

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

i10.008476 Lange Nieuwstraat 
ong. IJmuiden, bouwen van 106 ap-
partementen en ca. 400 m2 bedrijfs-
ruimte, w11.000709 Rijksweg 130 
en 136 Velsen-Zuid, veranderen van 
het noordelijk en zuidelijk koetshuis 
(25/06/2012), w12.000187 Sluisplein 
24 IJmuiden, vervangen van dakpan-
nen (21/06/2012), w12.000207 Tol-
lenslaan 9 Driehuis, vergroten van 
de 1ste verdieping van een woning 
(22/06/2012), w12.000208 Ekster-
laan 39 IJmuiden, vergroten van een 
woning met een uitbouw en het plaat-

sen van nieuwe kozijnen (voor- en zij-
gevel)(22/06/2012), w12.000209 Gro-
te Hout- of Koningsweg ong. Vel-
sen-Noord (grasveld t.o. Parlevinker-
straat 41), oprichten van een jonge-
ren ontmoetingsplek (21/06/2012), 
w12.000213 Loggerstraat ong. IJmui-
den, oprichten van een bedrijfsgebouw 
(25/06/2012), w12.000223 Ekster-
laan 30 IJmuiden, aanpassen kozij-
nen (voorgevel) en plaatsen kozijn (zij-
gevel)(18/06/2012), w12.000227 Cor-
verslaan 2 Velsen-Noord, herbouw 
papierloods (25/06/2012), w12.000230 
Zeeweg 141 IJmuiden, wijzigen van 
voorgevel (19/06/2012), w12.000231 
Grote Buitendijk 66 Velserbroek, 
plaatsen van dakkapel (voorgevel)
(25/06/2012), w12.000236 Hoofd-
straat 177 Santpoort-Noord, verho-
gen van dak (26/06/2012), w12.000249 
Terrasweg 63 Santpoort-Noord, ver-
vangen van dakkapel (19/06/2012)

Verleende omgevingsvergunning – uit-
gebreide voorbereidingsprocedure
 
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning verleend voor 
w11.000734/w11.000735 Wester-
duinweg 4-6 IJmuiden, het slopen van 
8 silo’s voor boorspoelingopslag en het 
oprichten van 3 silo’s voor cementop-
slag. Deze omgevingsvergunning ligt 
met ingang van 29 juni 2012 geduren-
de zes weken voor een ieder ter inzage 
bij de werkeenheid Vergunningen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden gedu-
rende de termijn van terinzagelegging 
tegen dit besluit een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. In spoed-
eisende gevallen kan een voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Recht-
bank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een be-
roepschrift is ingediend.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, on-
dernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
16 juni 2012 tot en met 22 ju-
ni 2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht heb-
ben ontvangen. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.Voor zover de aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouw-
activiteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 
0255-567424.

w12.000288 Narcissenstraat 1 
A Santpoort-Noord, vergroten van 
een bovenwoning (19/06/2012); 
w12.000289 Kennemerstrand 
174 IJmuiden, verlengen vergun-
ning tijdelijke aanbouw tbv evene-
menten (19/06/2012); w12.000290 
Duinweg of Duivelslaan 52 Sant-
poort-Zuid, kappen van een boom 
(19/06/2012); w12.000291 Zadel-
makerstraat 150 Velserbroek, ver-
bouwen van een kantoorgebouw 
(19/06/2012); w12.000292 Mid-
denhavenstraat 34 E IJmui-
den, plaatsen van een dakopbouw 
(19/06/2012); w12.000293 Edison-
straat 19 IJmuiden, plaatsen dak-
opbouw tegen bestaande kap op ach-
tergevel (20/06/2012); w12.000294 
Willem de Zwijgerlaan 31 Sant-

poort-Zuid, kappen van 2 bomen 
(21/06/2012); w12.000295 Dr. Kuy-
perlaan 38 Velsen-Zuid, kappen 
boom (21/06/2012); w12.000296 
Harddraverslaan 32 Santpoort-
Zuid, kappen boom (21/06/2012); 
w12.000297 Hoofdstraat 240 
Santpoort-Noord (rijksmonument), 
plaatsen dakraam in voorgeveldak-
vlak (21/06/2012)

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorbereidings-
procedure 

Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken bekend dat zij 
in het kader van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn voor onderge-
noemde activiteiten een omge-
vingsvergunning te verlenen:
 
W12.00022 Eenhoornstraat 4 te 
IJmuiden, het plaatsen van kan-
toorunit voor een termijn 2 jaar. Dit 
ontwerpbesluit ligt met ingang van 
29 juni 2012 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage bij de wer-
keenheid Vergunningen. Op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
kan gedurende de termijn van te-
rinzagelegging een ieder schriftelij-
ke of mondelinge zienswijzen indie-
nen of kenbaar maken bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering, (Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

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

i12.005394 Run2Day Velser-
broekloop op 13 juli 2012 te Velser-
broek (19/06/2012)

i 12.004581 Muziek en Meer op 7,8 
en 9 juli 2012, Villa Westend te Vel-
serbroek (20/06/2012)
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Raadsplein 5 juli 2012
Donderdag 5 juli 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad 
weer in het Raadsplein. Zo nodig voort te zetten op maandag 9 juli 
2012 om 19.30. De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
		
Raadsvergadering	om	19.30	uur

1	Opening
2	Actualiteitenuurtje	*
	-	inspreken	inwoners
	-	vragenhalfuurtje	raadsleden
3	Vaststellen:
-	notulenraadsvergadering	31	mei	2012
-	besluitenlijst	raadsvergadering	31	mei	2012
4	Afhandelen:
	Lijst	van	aan	de	raad	gerichte	brieven
	Debat,	gevolgd	door	besluitvorming	
5	Perspectiefnota	2012
	Pauze
	Debat,	gevolgd	door	besluitvorming	
6	Initiatiefvoorstel	GroenLinks:	Railverbinding	IJmuiden	-	Halfweg
	Besluitvorming
7	Kadernota	Naar	één	organisatie	voor	werk
8	Bestemmingsplan	De	Leck	en	de	Bergen
9	Tracékeuze	HOV,	deeltracé	1

10	Kadernota	Jeugdbeleid
11	Kansenonderzoek	regionale	samenwerking
12	Visie	Luchtkwaliteit	IJmond
13	Kadernota	van	Zorg	naar	Participatie
14	Jaarstukken	2011	Centraal	Nautisch	Beheer
15	Ontwerpbegroting	2013	en	jaarrekening	2011	van	de	
	Gemeenschappelijke	Regeling	ReinUnie	
16	Jaarrekening	2011	en	begroting	2013	gemeenschappelijke	regeling
	Regionaal	Historisch	Centrum	in	Noord-Holland
17	Verklaring	van	geen	bedenkingen	voor	omgevingsvergunning	
	project		Roos	en	Beeklaan	ongenummerd	te	Santpoort-Noord
18	Verklaring	van	geen	bedenkingen	project	Wijkerstraatweg	178-180
		te	Velsen-Noord
19	Verruiming	kwijtscheldingsregeling	gemeentelijke	belastingen	
	Kinderopvang
20	Groencompensatie	Briniostraat	10	te	IJmuiden
21	Voorbereidingskrediet	kwaliteitsimpuls	winkelcentrum	IJmuiden
22	Reglement	van	Orde	gemeenteraad	en	Raadsplein	Velsen
23	Bestuursrapportage	gemeente	Velsen	1e	kwartaal	2012
24	Motie	25	van	2012	van	VVD	GL	VL:	nota	Lokaal	Gezondheidsbeleid
25	Onderzoeksrecht	van	de	raad
26	Vergaderen	op	verschillende	locaties	(onderzoek	n.a.v.	motie	5	
	van	2012)	–	onder	voorbehoud
27	Sluiting

Bekendmaking
Algemene vrijstellingen o.g.v. 
de Regionale Havenverordening 
Noordzeekanaal-gebied 2012 en 
Havenreglement Noordzeeka-
naalgebied 2012

Burgemeester	en	wethouders	van	
Velsen	maken	met	inachtneming	
van	artikel	139	Gemeentewet	bekend	
dat	zij	in	hun	vergadering	van	4	juni	
2012	hebben	besloten:

1.	vrijstelling	te	verlenen	aan	de	ei-
genaren	van	baggervaartuigen,	ty-
pe	sleephopperzuiger,	van	het	ver-
bod	als	bedoeld	in	artikel	4.14,	eer-
ste	lid,	van	de	Regionale	Haven-
verordening		Noordzeekanaalge-
bied	2012	voor	zover	het	betreft	
de	termijn	van	ten	hoogste	drie	da-
gen	voor	werkzaamheden,	bedoeld	
in	het	eerste	lid,	onder	b	en	deze	te	
stellen	op	maximaal	vier	weken;

2.	vrijstelling	te	verlenen	aan	de	eige-
naren	van	kotters	van	het	verbod	
als	bedoeld	in	artikel	4.8,	eerste	lid,	
en	het	gestelde	in	artikel	4.8,	twee-
de	lid,	van	de	Regionale	Havenver-
ordening	Noordzeekanaalgebied	
2012	inzake	het	volledig	invul-
len	door	partijen	van	de	bunker-
checklist,	mits	er	voldoende	bevei-
ligingsmaatregelen	zijn	getroffen	
om	oliemorsingen	als	gevolg	van	
overvulling	te	voorkomen	en	het	

bunkeren	ook	overigens	op	milieu-
verantwoorde	wijze	geschiedt;

3.	vrijstelling	te	verlenen	aan	de	ei-
genaren	van	vriestrawlers	van	het	
verbod	als	bedoeld	in	artikel	4.14,	
eerste	lid,	van	de	Regionale	Haven-
verordening	Noordzeekanaalge-
bied	2012	voor	zover	het	betreft	de	
termijn	van	ten	hoogste	drie	dagen	
voor	werkzaamheden	e.d.	bedoeld	
in	het	eerste	lid,	onder	b	en	deze	te	
stellen	op	maximaal	vier	weken.

De	vrijstellingen	onder	1	t/m	3	la-
ten	onverlet	hetgeen	overigens	bij	of	
krachtens	de	Regionale	Havenveror-
dening	Noordzeekanaalgebied	2012	
respectievelijk	het	Havenreglement	
Noordzeekanaalgebied	is	bepaald	
voor	genoemde	vaartuigen.

Inwerkingtreding
De	onderhavige	besluiten	treden	in	
werking	per	1	juli	2012.

Ter inzage
De	onderhavige	besluiten	liggen	ge-
durende	twaalf	weken	ter	inzage	bij	
de	receptie	van	het	stadhuis,	Dudok-
plein	1	te	IJmuiden	en	nadien	bij	de	
afdeling	Algemene	Zaken.	De	be-
sluiten	worden	ook	gepubliceerd	op	
de	website	van	de	gemeente	Velsen:	
www.velsen.nl

Bekendmaking
Aanwijzing havenmeester en 
mandaatbesluiten o.g.v. de Regi-
onale Havenverordening Noord-
zeekanaalgebied 2012 en het Ha-
venreglement Noordzeekanaal-
gebied 2012

Burgemeester	en	wethouders	van	
Velsen	maken	met	inachtneming	van	
artikel	139	Gemeentewet	bekend	dat	
zij	in	hun	vergadering	van	4	juni	2012	
hebben	besloten	tot:

1.	aanwijzing	van	de	directeur	Cen-
traal	Nautisch	Beheer	Noordzee-
kanaalgebied	(CNB)	als	haven-
meester	in	het	kader	van	de	Regio-
nale	Havenverordening	Noordzee-
kanaalgebied	2012	en	het	Haven-
reglement	Noordzeekanaalgebied	
2012;

2.	mandatering	van	taken	en	bevoegd-
heden	van	het	college	op	grond	van	
de	Regionale		Havenverordening	
Noordzeekanaalgebied	2012	en	
Havenreglement	Noordzeekanaal-
gebied	2012	aan	de	directeur	Cen-
traal	Nautisch	Beheer	Noordzee-
kanaalgebied,	welke	mandatering	

door	deze	is	aanvaard;

3.	mandatering	van	taken	en	bevoegd-
heden	van	het	college	op	grond	van	
de	Regionale	Havenverordening	
Noordzeekanaalgebied	2012	aan	de	
secretaris-directeur	Milieudienst	
IJmond,	welke	mandatering	door	
deze	is	aanvaard.

De	onderhavige	besluiten	passen	in	
de	opzet	om	het	scheepvaartverkeer	
in	het	Noordzeekanaal	en	aanpalen-
de	havens	op	een	vlotte,	veilige	en	mi-
lieuverantwoorde	wijze	af	te	wikke-
len.

Inwerkingtreding
De	onderhavige	besluiten	treden	in	
werking	per	1	juli	2012

Ter inzage
De	onderhavige	besluiten	liggen	ge-
durende	twaalf	weken	ter	inzage	bij	
de	receptie	van	het	stadhuis,	Dudok-
plein	1	te	IJmuiden	en	nadien	bij	de	
afdeling	Algemene	Zaken.	De	be-
sluiten	worden	ook	gepubliceerd	op	
de	website	van	de	gemeente	Velsen:	
www.Velsen.nl	
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Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website 
www.velsen.nl/gemeenteraad.htm
 
Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 uur: inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere ac-
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te bren-
gen. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.
nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering. Deze in-
breng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of 
die relevant zijn voor de raad.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 31 mei 2012 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen:

• Strategische nota Schiphol 2012 
• Programmabegroting 2013 en jaarverslag 2011 Veiligheidsregio 
 Kennemerland (VRK)
• Startnotitie Kanteling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 (WMO)
• Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015
• Jaarrekening 2011 De Meergroep
• Jaarrekening 2011, jaarverslag 2011 en begroting 2013 Milieudienst
 IJmond
• Verordening tot 4e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke
 Verordening (APV)
• Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning project
 Westerduinweg 4-6 te IJmuiden
• Kredietaanvraag in verband met nieuwe publiekshal
• Jaarrekening 2011 en programmabegroting 2013 Recreatieschap 
 Spaarnwoude
• Jaarstukken 2011 gemeente Velsen

Raadsplein 5 juli 2012 (vervolg)
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Seniorenteam LTC De 
Heerenduinen in ‘t nieuw
IJmuiden - Het 1e gemengd se-
nioren tennisteam van LTC De 
Heerenduinen, bestaande uit 
Vincent Twisk, Ron Kamstra, Li-
sa Dicke, Brenda Padmos, San-
ne Schuurman en captain Bas 
Schuurman, zijn dit jaar door 
drie sponsors, Café-Brasserie 
De Wildeman, Saffieryachts en 
van Es Catering & Partyservice, 

in een nieuwe outfit gestoken. 
Het team deed lange tijd mee 
voor het kampioenschap, maar 
moest uiteindelijk genoegen ne-
men met een 2e plaats.
Saillant detail was dat Frank van 
Es (hoofdsponsor) zeer betrok-
ken was bij het wel en wee van 
het team en geen wedstrijd heeft 
gemist.

IJmuiden - Normaal gesproken is 
de speel-o-theek alleen geopend 
op zaterdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur in buurthuis De Spil aan 
de Frans Halsstraat,   maar voor dit 
hoge bezoek zijn de deuren extra 
open gegaan. De kinderen hadden 
nog nooit van de speel-o-theek 
gehoord en zij keken hun ogen uit. 
,,Gaaf he, een skatebord, mag je 
daar zo maar op spelen? Dat spel 
daar, dat wil ik al zolang hebben, 
dat Playmobiel dino-eiland dat 
is leuk!” En zo waren er nog veel 
meer reacties. De kinderen had-
den de tijd om even zelf te spelen 
en in kleine groepjes te luisteren 
naar de uitleg, want net zoals bij 
de bibliotheek zijn er natuurlijk wel 
regels bij het lenen van speelgoed! 
De kinderen hadden samen al vele 
vragen bedacht en zij konden nu 
de vragen stellen. De kinderen wa-
ren heel enthousiast!

Leerlingen 
Het Kompas 
bezoeken 
speel-o-theek

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Zicht op wat beter 
zomerweer begin juli
Tijdelijk hadden we te maken 
met een warmteopstuw vanuit 
het zuidzuidwesten.
Zeer warme lucht (in Zuid-
Spanje al een week lang tus-
sen de 40 en 45 graden lokaal) 
kwam tijdelijk opstomen rich-
ting de Benelux. Slechts een 
gedeelte van die warmte be-
reikte de IJmond deze donder-
dagmiddag, want het grootste 
aandeel boog af naar Duits-
land en Polen.
De temperatuur gaat op vrij-
dag weer zo’n 5 graden terug.
In het weekend blijft het 
meestentijds droog met welis-
waar kans op een bui, alhoe-
wel die grote neerslaghoe-
veelheden van bijvoorbeeld 
afgelopen zondag achterwege 
zullen blijven. 
De wind waait tussen vrijdag 
en zondag uit de vertrouwde 
zuidwesthoek en hoge tempe-
raturen zijn met zo’n luchtaan-
voer niet mogelijk. Toch komt 
het kwik eerder bij de 19-20 
graden uit dan bij de 16.
Het vervolg van het weer is 
niet bepaald slecht. We zien 
vooral begin juli de uitbreiding 
van het Azorenhogedrukge-
bied richting West-Europa. 

Uitlopers van dat hoog reiken 
tot over de Benelux.
Gevolg is dat de depressie-
perikelen gedwongen wor-
den zich op wat noordelijker 
breedten te gaan afspelen en 
dat pakt relatief gunstig uit 
voor ons weerbeeld. De neer-
slagkansen blijven tamelijk 
klein in onze omgeving, maar 
qua temperatuur maken we 
(in eerste instantie) nog niet 
zoveel winst vanwege de aan-
landige wind die blijft door-
waaien.
De bedoeling is dat het Azo-
renhoog zich verder uitbreidt 
over onze gebieden en later 
noordoostwaarts.
Mocht die ontwikkeling in-
derdaad doorgang krijgen be-
gin juli, dan is het de start van 
een fraaie zomerperiode. De 
atmosferische patronen zijn 
deze zomer tot nu toe echter 
uiterst hardnekkig.  Om een 
echte doorbraak te krijgen 
naar mooi zomers weer is nog 
heel wat nodig.  

de IJmondiale weerman

Meer weerinfo via de weerpri-
meurlijn, 0900-1234554,

Jongen aangehouden 
na diefstal lokfiets
Veslen-Noord - Een 15-jarige 
jongen uit Velsen-Noord is dins-
dagavond omstreeks 18.40 uur 
aangehouden voor diefstal van 
de inmiddels bekende lokfiets. 
De knaap werd betrapt toen hij 
met de fiets over de Meerwei-
denlaan in zijn woonplaats reed. 
Hij is daar aangehouden door de 

politie. De verdachte is verhoord 
en in de loop van de avond weer 
aan familie overgedragen. De 
politie maakt proces-verbaal op. 
De lokfiets wordt door de politie 
regelmatig ingezet om fietsen-
dieven op te sporen. Er is maat-
schappelijke discussie over de 
inzet van dit middel.




