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IJmuiden - Niet alleen de opmaak van de maandelijks bij-
lage 50Plus-Wijzer is verfrist en verbeterd; ook de inhoud 
heeft een metamorfose ondergaan.

Deze bijlage bevat een interessant interview met Henk Krol van 
de Ouderenpartij, een gedegen advies van de Helder Kliniek, al-
les over de eerste stap die is gezet om een Ecodorp te realiseren 
in Bergen, lezers gaan aan tafel met Jan en Lucio, lees alles over 
daten via 50plusmatch; oprichter John Meuffels vertelt. Er is een 
prachtige wandeling langs kunst en historie op de Westelijke Ei-
landen in Amsterdam in de bijlage opgenomen, een column van 
een wijnkenner en van een notaris en er is meer. Bovendien zijn 
er verschillende mooie prijzen te winnen door de puzzel op te los-
sen. En profiteer van korting op een uitstapje naar Duitsland via 
onze website!
Deze fraaie bijlage wordt ook apart in een uitgebreidere vorm uit-
gegeven, dus met nog meer mooie verhalen. Deze uitgave is gra-
tis af te halen onder andere op onze kantoren.

Mooi bedrag Alpe D’HuKids

velserbroek - Sponsorloop Alpe D’Hukids heeft 6.874,30 euro opgebracht. Alle kinderen van SKON 
Kinderopvang & OBS De Molenweid hebben hier op 5 juni meegedaan, een kilometer of meer lopen, 
steppen of skeeleren Juf Sanne maakte het spannend. Het bedrag van 6.874,30 euro verscheen op de 
cheque en alle kinderen begonnen te klappen en te juichen. Joske Haver en Yvonne Peters namen als 
KWF vrijwilligers de cheque in ontvangst. Het geld gaat naar onderzoek voor kinderkanker.

Driehuis - Het jongensteam 
van de Jan Campertschool 
is tweede geworden bij de 
Nederlandse finale van het 
schoolvoetbal. Meedoen aan 
de finale met zes teams bete-
kent dat je duizenden school-
voetbalteams achter je hebt 
gelaten.

De teams werden woensdag 12 
juni ontvangen op een feestelijk 
versierd terrein in Zeist. De eer-
ste wedstrijd tegen de St. An-
toniusschool uit Best bleef 0-0. 
Ook de tweede poulewedstrijd, 
tegen De Kerkewei uit Ros-
sum bleef onbeslist, met dezelf-
de stand. Omdat alle drie deel-
nemers in deze poule dezelfde 
score hadden werd het penalty 
schieten. Jan Campert werd nipt 
tweede en mocht door naar de 
halve finale. Het werd een zeer 
spannende wedstrijd tegen de 
Brederoschool uit Groningen. 
Na een 0-1 achterstand, eindig-
de de wedstrijd met 1-1. Dat be-
tekende dat strafschoppen op-
nieuw de uitslag zouden bepa-
len. De Jan Campert benutte de-
ze het best en mocht door naar 
de finale, waar ze tegenstander 
RKBS Willibrord uit Bergschen-
hoek troffen. Zij bleken een ge-
lijkwaardige tegenstander, die 

in de tweede helft een goal wist 
te maken. Daardoor werd het 
dreamteam van de Jan Cam-
pertschool tweede van Neder-
land.
Na de aanvankelijke teleurstel-
ling begon het team onderweg 
naar huis te beseffen dat zij een 
opmerkelijke prestatie hebben 
neergezet. Dat vonden ook bur-
gemeester Weerwind en sport-
wethouder Annet Baerveldt die 
het team in Velsen opwachtten 
om hen te feliciteren. Daarna 
was het voor het hele team groot 
feest in Grand Café Kruiten.

Velsense basisschool tweede van Nederland

Dreamteam Jan Campert
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Gedenkdag bij 
Grand Café Milarca

Santpoort-Noord - Milarca 
Böhm, uitbaatster van het Grand 
Café in het voormalige stations-
gebouw aan de Willem de Zwij-
gerlaan in Santpoort-Zuid, wil 
donderdag 27 juni stilstaan bij 
het feit dat haar toenmalige 
echtgenoot, Jan Böhm, precies 
een jaar geleden kwam te over-
lijden. 
,,Jan was 51 jaar toen hij over-
leed. Tijdens zijn leven is hij der-
tig jaar in het bankwezen werk-
zaam geweest en zijn grote 
droom was om ooit een eigen 
restaurant te beginnen”, vertelt 
Milarca. En zij vervolgt: ,,Toen 
deze kans zich voordeed hebben 
we die met beide handen aan-
gegrepen. Zijn beeld was dat dit 
dé ontmoetingsplek zou worden 
in Santpoort-Zuid waar jong en 
oud elkaar zouden kunnen ont-
moeten voor een praatje, een 
drankje en een hapje. Tot ons 
grote verdriet heeft Jan de ope-
ning van ‘zijn’ Grand Café helaas 
niet meer mee mogen maken.”
,,Ondanks het feit dat ik, maar 
ook alle betrokkenen, op dat 
moment in een diep dal terecht 
kwamen zijn we er, ondanks veel 
tegenslagen, toch in geslaagd 
de verbouwing af te ronden. Ook 
van veel buurtbewoners  heb ik 
ontzettend veel steun ondervon-
den en tot op heden komen de-
ze mensen elke eerste donder-

dag van de maand, ’s avonds om 
negen uur, hier bij elkaar voor 
de zogenaamde SaPoZu-borrel, 
dat staat voor SantPoort-Zuid-
borrel”, gaat Milarca enthousi-
ast verder. En zij vervolgt: ,,On-
langs hebben we hier een heel 
geslaagde reünie gehad van 
mijn oude school, het Peter Stuy-
vesant College op Curacao met 
oud-leerlingen van de jaren 1970 
tot 1980. Er is toen besloten om 
op de dag dat Jan is overleden 
een afterparty te organiseren, 
waarbij overigens iedereen van 
harte welkom is.’’
Tijdens het gesprek wordt de 
koffie geserveerd door Roos 
Maartens. Roos zit in een wmo-
traject van Stichting De Linde zij 
werkt nu, mede door bemidde-
ling van wethouder Westerman, 
in deeltijd bij het Grand Café. 
,,Met mijn beperking is het las-
tig om een baan te vinden, maar 
hier heb ik het nu ontzettend 
naar mijn zin en met dit, voor mij 
aangepaste, dienblad kan ik de 
gasten heel goed bedienen”, ver-
telt Roos. Tenslotte vertelt Milar-
ca dat haar grote wens nog is 
om een ambtelijke trouwloca-
tie te worden. ,,Onze locatie is 
hiervoor geschikt bevonden en 
we zijn niet alleen met de auto, 
maar zeer zeker ook met de trein 
uitstekend te bereiken.’’ Zie ook 
www.grandcafemilarca.nl.

LGV verjongt
Velsen - In de aanloop naar de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen heeft Levendig Gezond 
Velsen een aantal kandidaten 
gevonden, die geloven in lokale 
politiek en de koers die LGV in 
Velsen vaart.
Het gaat om: Nick Rompa, 27 
jaar (is zeer geïnteresseerd in de 
Velsense politiek); Milco Kwant, 
27 jaar (heeft de politiek met de 
paplepel ingegoten gekregen);  
Sige Bart, 31 jaar; Frits Vrijhof jr, 
47 jaar en Rob van Schie, 47 jaar. 
Zij hebben allen de cursus voor 
gemeenteraadsleden gevolgd en 
zijn ook allen ondernemer in Vel-
sen.
Zij zullen nauw worden betrok-
ken bij de voorbereidingen van 
Levendig Gezond Velsen voor 

de gemeenteraadsverkiezingen 
die hoogstwaarschijnlijk op 19 
maart 2014 zullen plaatsvinden.
De zittende fractieleden: Ge-
rard Vosse, 71 jaar; Leo Kwant, 
64 jaar; Piet van Deudekom, 64 
jaar; Floor Bal, 56 jaar en steun-
fractieleden: Fred Kappen, 66 
jaar, Greetje Broek en fractie-
medewerker Wim Nieuwenhuis, 
75 jaar, zijn ook -net als het be-
stuur- erg blij met deze verjon-
ging.
Levendig Gezond Velsen hoopt 
met deze politici van jongere ge-
neraties, een betere communi-
catie naar de (jonge) kiezer te 
kunnen waarborgen onder an-
dere met behulp van de moder-
ne social media, zoals Twitter en 
Facebook.

Spijt
Laatst sprak ik een man, die 
een tijdje terug het besluit 
had genomen om te schei-
den van zijn vrouw. Hij vertel-
de me dat hij daar eerlijk ge-
zegd nog geen dag spijt van 
had gehad, maar dat hij toch 
nog een naar gevoel overhield 
alsof het nog niet af was. Be-
grijpelijk want een scheiding 
roept een kluwen van gevoe-
lens op, die moeilijk te ontwar-
ren zijn. Deprimerende teleur-
stelling, machteloze woede, in-
tens verdriet en een gevoel te-
kort geschoten te zijn wisse-
len elkaar regelmatig af. Vaak 
blijven mensen uiteindelijk ste-
ken in verwijten en het aan-
wijzen van een schuldige. En 
die schuldige is altijd die an-
der. Maar diep in hun hart we-
ten ze dat dat te gemakkelijk is 
en niets oplost. Het is een im-
passe waar maar moeilijk uit te 
komen valt, tenzij je uitgaat van 
een andere zienswijze.
,,Wat zou het volgens jou kun-
nen zijn, wat nog niet af is”, 
vroeg ik. ,,Ik denk - zei hij - dat 
ik te lang gewacht heb om het 
te zeggen en zo heb ik haar 
te lang aan het lijntje gehou-
den en kwam het als een don-
derslag bij heldere hemel. Daar 
heb ik spijt van.”
En zo gebeurt het bijna altijd. 
Je bent met elkaar getrouwd 
omdat je het met elkaar zag 
zitten. Je was misschien zelfs 
in vuur en vlam en de bruids-
taart werd met vreugde aange-
sneden. Je begon met goede 
moed. Maar langzaam doof-
de de passie. Het ging sluipen-
derwijs. Eerst was je teleurge-
steld; daarna nog een keer en 
toen nog duizend keer, je werd 
kwaad en uiteindelijk liet je 
het maar zitten, want het werd 
niet serieus opgepakt. Het ech-
te gesprek met elkaar bleef uit. 
Uit angst voor een huis met ru-
zie, uit onbegrip, onwil, onver-

schilligheid of andere onuit-
gesproken motieven. Wiens 
schuld is dat? Die vraag gaat 
ervan uit, dat er één de oor-
zaak is. Maar het is een wissel-
werking. Je bent van elkaar af-
hankelijk. Je houdt elkaar ge-
vangen, soms in een wurg-
greep. Ieder heeft daarin zijn of 
haar aandeel. Dat kan je zien 
als schuld, maar het is eerder 
een gezamenlijk onvermogen. 
Soms lukt het wel uit die im-
passe te komen. Dat is wan-
neer één van beiden de moed 
heeft zijn of haar innerlijk te 
volgen en daar verantwoor-
delijkheid voor te nemen. ‘We 
moeten praten, anders voel ik 
dat het over raakt’ of ‘Ik wil er 
een onafhankelijk iemand bij 
want samen komen we er niet 
uit’. Het kunnen de momenten 
zijn die doorslaggevend zijn. 
En als die moed niet wordt ge-
respecteerd, heb je je best ge-
daan en zal je achteraf geen 
naar gevoel hebben, dat het 
nog niet af was. Het heeft geen 
zin elkaar de schuld te geven; 
het is beter om dan met pijn in 
je hart vast te stellen dat het 
niet gelukt is om voor altijd sa-
men gelukkig te zijn. 

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl | 
0255-518406

Doe mee met de 
Rabobank Pierloop
IJmuiden - Op zaterdag 7 sep-
tember vindt voor de 23e keer 
het grootste hardloopevene-
ment van de gemeente Velsen 
plaats: de Rabobank Pierloop. 
Net als voorgaande jaren kan er 
worden gelopen over 8,2 en 15 
kilometer. De laatste afstand is 
een officiële wedstrijdloop van 
de Atletiekunie. Kinderen tot en 
met 12 jaar kunnen zich inschrij-
ven voor de 2,7 kilometer en het 
is voor bedrijven mogelijk deel 
te nemen aan de businessloop. 
De start van Rabobank Pierloop 
Velsen vindt plaats in de Bri-
niostraat, naast Sporthal IJmui-
den Oost. De finish is op Plein 
1945, in het centrum van IJmui-
den. Het parcours van de 15 ki-
lometer verloopt gedeeltelijk 
over het strand. De 8,2 kilometer 
blijft op de verharde wegen. De 

start van de 2,7 kilometer jeugd-
loop is op zaterdag 7 september 
om 14.00 uur en de deelnemers 
van de 8,2 kilometer en 15 kilo-
meter beginnen om 15.00 uur. 
Het is al mogelijk om in te schrij-
ven voor de Rabobank Pierloop 
Velsen. Zie ook www.pierloop.nl. 
U kunt zich ook direct inschrij-
ven via www.inschrijven.nl. Met 
een bedrijf meelopen? Mail dan 
naar businessloop@pierloop.nl. 
De Pierloop maakt onderdeel uit 
van het Kennemer loopcircuit. 
Elk jaar verzorgt Suomi een cur-
sus om gezellig samen te trainen 
voor de Pierloop. 
Deze is zaterdag 22 juni van 
start gegaan. Er zijn nog enke-
le plekken vrij. Geïnteresseer-
den kunnen mailen naar: pier-
loopcursus@pierloop.nl of bel-
len met 06-21873290.





27 juni 20134

Festival Perron Zee
IJmuiden - Het was voor de 
hand liggend dat ook dit jaar 
het Festival Perron Zee weer 
op de kalender komt te staan 
na de voorgaande succesvol-
le edities.
Zondag 30 juni om 13.00 uur 
start voor de vierde keer, op 
het terras van Grandcafé Krui-
ten, Kruitenstraat 1, dit unieke 
zangfestijn.
Zeemanskoor De Raddraaiers 
heeft in enkele jaren tijd al 15 
topkoren uit het gehele land 
naar IJmuiden gehaald tijdens 
de Perron Zee en Havenfesti-
vals en nu is het eindelijk gelukt 
om twee toppers uit Noord-
Holland te strikken. Uit Obdam 
komt het piratenkoor De Land-
lubbers. 
Dit uitbundige piratenkoor 
wordt begeleidt door viool, 
trekzak, banjo, gitaar en bas.
Zij zingen Engelse en Ierse 
shanty’s en seasongs maar ook 
een Nederlandstalig zeemans-

lied gaan zij niet uit de weg. 
Door hun enthousiasme is een 
optreden van De Landlubbers 
een lust voor het oog en het 
oor. Dan als tweede koor de 
Compagnie Zangers uit Me-
demblik. De verhalen van de 
zeelieden en handelslieden van 
de VOC zijn de basis van de 
muziek van de Compagniezan-
gers uit Medemblik. 
Een groep mannen met hun 
roots in het oude plaatsje aan 
de voormalige Zuiderzee. Een 
absolute garantie voor een dag 
gezelligheid en een uitstekende 
vorm van muzikale ondersteu-
ning op evenementen.
Zeemanskoor De Raddraaiers 
completeert het deelnemers-
veld met vooral originele en 
vrolijke zeemansliederen in al-
le denkbare muziekstijlen met 
begeleiding van drie accorde-
ons, slagwerk, tuba, basgitaar 
en banjo. Zie ook www.rad-
draaiers.nl.

IJmuiden - Zondag 30 juni 
wordt er weer een gezellige kof-
ferbakmarkt georganiseerd op 
het Velserduinplein. Tijdens de-
ze dag zal er ook een terras-
je staan waar de bezoekers van 
de markt even bij kunnen komen 
van al het geslenter. Ook wilt 
deelnemen aan deze kofferbak-
markt? Reserveren is niet no-
dig. U sluit gewoon aan in de rij 
(staat aangegeven). Tegen 07.30 
uur gaat men het terrein op en 
kan de verkoop beginnen. De 
kosten bedragen 10 euro per au-
to. Met aanhanger/bus 15 eu-
ro. Tevens betaald men 10 eu-
ro borg, die men na afl oop weer 
terug krijgt. De markt wordt ge-
houden van 08.00 tot 16.00 uur. 
Meer informatie: 0255-518380 of 
06-42456182.

KofferbakmarktWisselvallig, daarna zomer
In de kalenderklimatologie 
staat het tijdvak tussen 18 en 
24 juni bekend als de ‘scha-
penscheerderskoude’. Niet zel-
den is het in of rond dit tijd-
vak te koud voor de tijd van het 
jaar en veelal ook bewolkt. Pri-
ma omstandigheden dus om 
de schapen te scheren, want 
de felle junizon schijnt door 
de hardnekkige wolkenvelden 
niet al te fel op de kale, net ge-
schoren schapenhuiden.

Ook deze week gaan we ‘scha-
pen scheren’. We hebben te 
maken met lage dagtempera-
turen, bewolking en er is ook 
nog kans op enkele buien. Het 
kwik komt uit op maximaal 14 
tot 15 graden in onze omge-
ving. De nachten zijn aange-
naam koel met soms maar 8 
graden...

Een hele normale Holland-
se weerssituatie beleven we 
met een hardnekkig hogedruk-
gebied op de Oceaan en ten 
noorden daarvan het bekende 
doorstroomde weer dat zo ken-
merkend is voor een traditione-
le westcirculatie.

Vanwege die sitiuatie kunnen 
storingen regelmatig doordrin-
gen tot in het Noordzeege-
bied en ons zo nu en dan wat 
regen geven. Dit is vooral la-

ter op donderdag en op vrij-
dag het geval. Veel wolken dan 
en ook is het koud met am-
per 15 graden in de IJmond. 
De wind waait daarbij voortdu-
rend uit richtingen tussen west 
en noordwest en is zo nu en 
dan vrij krachtig, windkracht 5. 
Pas zaterdagmiddag knapt het 
weer op.

De vooruitzichten voor de mid-
dellange termijn zijn niet on-
gunstig. Het net genoemde ho-
gedrukgebied krijgt een uitlo-
per richting de Benelux en la-
ter zou zelfs een apart gebied 
zich in de buurt van Neder-
land kunnen vestigen. Als dat 
gebeurt stabiliseert de atmos-
feer verder, wordt het zonni-
ger en ook wat warmer. Over 
hitteperikelen hebben we het 
nog maar niet, terwijl een En-
gelse krant afgelopen maan-
dag al repte over een naderen-
de warmtegolf in het Verenigd 
Koninkrijk.

De situatie lijkt wel wat op die 
uit 1983 en 1991 toen het tot 
en met juni veel te koud was, 
maar de zomer zich begin juli 
openbaarde...

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Velsen-Noord - Per 1 juli verhuist 
Brijder van de Zeestraat in Bever-
wijk naar Leeghwaterweg 1b in 
Velsen-Noord. Op vrijdag 28 juni is 
de vestiging gesloten. Op 1 augus-
tus zal de locatie Alkmaarseweg 
ook overgaan naar het nieuwe 
pand. Brijder biedt zorg aan jonge-
ren en volwassenen met een hulp-
vraag op het gebied van verslaven-
de middelen, zoals drugs, alcohol, 
medicijnen en gokken. Hiervoor 
biedt Brijder verschillende vormen 
van hulpverlening aan (individueel 
en/of in groepsverband), zoals ge-
combineerde behandelingen door 
online en face-to-face hulp, leef-
stijltrainingen (kortdurende am-
bulante behandelingen), preventie 
en voorlichting, ambulante jeugd-
behandeling. Nieuw adres: Brijder 
Midden-Kennemerland, Leeghwa-
terweg 1b, 1951 NA Velsen-Noord. 
Telefoon: 088-3583715, fax: 088-
3584037, www.brijder.nl. Brijder, 
specialist in verslavingszorg, is on-
derdeel van de Parnassia Groep. 
Brijder heeft ruim veertig vestigin-
gen in Noord- en Zuid-Holland.

Brijder naar 
Velsen-Noord

IJmuiden - Maandagmiddag 
werd het laatste deel van de 
Scootmobielcursus afgelegd. Vori-
ge week stond per abuis de naam 
van instructeur John Schoor van 
Verkeersschool Post fout vermeld. 
Tijdens de laatste cursusdag was 
er uitleg van de fi rma Meyra, de 
leveranciers van de scootmobiels, 
met de kans om vragen te stellen. 
Daarna ging de groep naar bui-
ten voor een rondrit met bijzon-
dere verrichtingen. Alle geslaagde 
cursisten kregen een certifi caat 
en gaan nu met meer zelfvertrou-
wen en kennis de weg op. De cur-
sus wordt in samenwerking met 
gemeente Velsen, Gehandicap-
ten Beraad Velsen en John Schoor 
van Verkeersschool Post verzorgd. 
Dit voorjaar waren er twee cursus-
sen. Zie ook www.gbvelsen.nl.

Scootmobiel-
cursus

Dierenambulance 
bij Technisch College
IJmuiden - Vorige week don-
derdag was de bus van Dieren-
ambulance Velsen bij het Tech-
nisch College Velsen. Zij kwa-
men op uitnodiging van conciër-
ge Mustafa Erdal aan de leerlin-
gen van de onderbouw vertellen 
over hun werk. De Dierenambu-
lance Velsen verzorgt onder an-

dere de eerste hulp en het ver-
voer van gewonde en ontheem-
de dieren. Jaarlijks verlenen zij 
hulp aan zo’n 2700 dieren in 
nood.
Aan het einde van de workshop 
werd er door het Technisch Col-
lege Velsen een donatie gegeven  
voor Dierenambulance Velsen.

Muziekinstrumenten 
uitproberen bij IJH

Velsen-Zuid - Dinsdagavond 
2 juli houdt de jeugdafdeling 
van muziekvereniging IJmui-
der Harmonie een open repeti-
tie van 19.00 tot 20.00 uur in het 
verenigingsgebouw naast het 

Telstar stadion.
Er is deze avond gelegenheid 
om instrumenten uit te probe-
ren en om je op te geven voor 
seizoen 2013-2014.
De IJmuider Harmonie heeft 
een in-house muziekopleiding, 
waar professionele docenten 
les geven. Je krijgt individuele 
muzieklessen op het door jou 
gekozen instrument en mag al 
vanaf het begin deelnemen aan 
een samenspelklas en zo leren 
hoe leuk het is om met andere 
mensen muziek te maken
Kom proefblazen op een trom-
pet, trombone, klarinet, saxo-
foon, dwarsfl uit of ga naar het 
slagwerklokaal en kom erach-
ter  hoe leuk het is om te trom-
melen!
Ook wordt er informatie gege-
ven over blokfl uitlessen voor 
kinderen vanaf 7 jaar.
Mail voor meer informatie: op-
leidingen@ijmuiderharmonie.
nl. Zie ook ijmuiderharmonie.nl.
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Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert op 
woensdagavond 3 juli om 20.00 
uur in wijkcentrum De Mel-Wa-
tervliet) aan de Doelmanstraat 
34.

Vergadering 
Wijkplatform

Rondrit
Velsen-Noord - Op 30 juni or-
ganiseert de vereniging Hoog-
ovens Stoom IJmuiden een rond-
rit, met fotostop, over het staal 
bedrijf Tata Steel. Vertrek om 
10.45 vanaf station Velserbosch, 
gelegen achter het Dudokhuis 
hoofdkantoor Wenckebachstraat 
1 in Velsen-Noord. Borden geven 
aldaar station Velserbosch en 
Hoogovens museum aan. Na de 
rit is het museum geopend. Bij 
grote belangstelling wordt een 
tweede rit gepland. Kaarten zijn 
vanaf 09.30 uur verkrijgbaar in 
het station of via www.csy.nl ver-
krijgbaar. Kinderen van 0 tot 12 
jaar 4 euro, volwassenen 6 euro. 
Een ieder die mee gaat moet om 
veiligheids redenen een geldig 
id kaart of paspoort bij zich heb-
ben, rijbewijs is niet geldig. Om 
12.15 uur is de trein weer terug 
op het station Velserbosch, dan 
kunt u het museumbezoeken. 
Gereserveerde kaarten dienen 
op de dag van de rit voor 10.00 
uur te zijn afgehaald.

Lev Sieraden breidt uit
IJmuiden - In de anderhalf jaar 
van haar bestaan is Lev Sieraden, 
voorheen Lev Bijouterie, steeds 
verder uitgebreid. Dat merk je aan 
het assortiment dat steeds meer 
grote merken toevoegt. Maar ook 
is de winkelruimte onlangs prach-
tig uitgebreid.
,,Merkartikelen en bijouterieën en 
tassen zijn nu meer uit elkaar ge-
haald,’’ wijst eigenaresse Asih. De 
winkel is nu een L-vormige ruimte 
met aparte invullingen. Verschil-
lende merken hebben eigen vitri-
nekasten met hun producten. Bij 
die merken onder meer Quoins, 
Christina Watches, MelanO, Rosa 
di Luca, Strong, Dolce Luna, Fling, 
Grace, Vendoux horloges en een 
zomerse collectie van Jacques 
Lemans. 
Elk merk heeft zijn eigen stijl, 

stoer, romantisch of strak. Opval-
lend is dat bij meerdere merken 
sieraden zijn die je zelf kunt aan-
passen of uitbreiden met meerde-
re stenen, bedels of uitvoeringen. 
MelanO heeft bijvoorbeeld ringen, 
hangers en oorringen met steen-
tjes die verwisselbaar zijn. De sie-
raden zelf zijn van zilver, edelstaal 
of keramiek. Strong heeft een wat 
stoerdere uitstraling met stevi-
ge schakelkettingen, terwijl Dolce 
Luna verfijndere sieraden biedt. 
Jacques Lemans heeft een col-
lectie horloges voor hem en haar 
met een zomerse uitstraling in wit, 
zwart en beige. Naast het gro-
te aanbod aan sieraden voor elke 
beurs heeft Lev Sieraden ook een 
grote collectie tassen. Lev Siera-
den is te vinden aan Kennemer-
laan 114 in IJmuiden. 

Duik er eens in bij 
tuincentrum GroenRijk

Velserbroek - Aanstaande vrij-
dag, zaterdag en zondag loopt 
tuincentrum GroenRijk Velser-
broek over van wateractiviteiten. 
Er is voor ieder wat wils. 
Bij de ingang staan verschillen-
de Fun Spa baden waarvan er 
een gevuld is met water, en iede-
re dag wordt één bezoeker die in 
zwemkleding een duik komt ne-
men beloond met een cadeau-
bon van Lengerique uit Sant-
poort. De kinderen mogen een 
andere duik nemen en dan op 
zaterdag op het springkussen 
dat voor de ingang staat.
Op vrijdag is een workshop vij-
verplanten, aanmelden is niet 
nodig. GroenRijk wil iedereen de 
kans geven om te leren hoe je 
je vijver op zijn mooist kunt ma-
ken. Ze kunnen niet wachten op 
de eerste foto’s van de resulta-
ten. En voor wie het maar niet wil 
lukken om de vijver mooi helder 
te krijgen, mag deze dag komen 
met een watermonster. De Velda 
vertegenwoordiger test het vij-
verwater en geeft uitgebreid ad-
vies. 
Op de zaterdag is er gelegen-
heid om advies te krijgen van 
hovenier Theo Denayere over 
het tuinberegeningsysteem. Ook 
worden er watergeefsystemen 

uitgelicht, daarmee kun je tij-
dens je afwezigheid ervoor zor-
gen dat de terrasplanten, bal-
konbakken en kamerplanten 
water krijgen, zonder dat je fa-
milie, vrienden of buren moet in-
schakelen. 
Er is dit weekend ook live mu-
ziek, op zaterdag koor de Del-
tasingers en op zondag Shan-
tykoor Nortada. Zondag is ho-
venier Harald Broda er voor ad-
vies over het aanleggen en on-
derhouden van de tuin en zwem-
vijver. 
Ook staat er het gehele weekend 
e een presentatie van Zwembad 
de Heerenduinen, die dit jaar 
10 jaar bestaan, met een leuke 
kleurwedstrijd voor de kinderen.
Iedereen is razend enthousiast 
over het waterweekend. Zelfs de 
fruitboer die in het weekeinde bij 
GroenRijk staat met verse pro-
ducten, besloot om dan meteen 
aan te sluiten op het thema en 
ook watermeloenen mee te ne-
men. Uiteraard zijn er deze da-
gen gratis limonade-waterijsjes 
voor de kinderen. Het tuincen-
trum is vrijdag geopend van 9.30 
tot 21.00 op zaterdag van 9.30 tot 
17.30 en op zondag van 12.00 tot 
17.00. Kijk voor meer informatie 
op www.groenrijkvelserbroek.nl.
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‘IJPOS’ wil haven IJmuiden 
op de kaart zetten

IJmuiden - De afkorting 
IJPOS staat voor ‘IJmuiden 
Port & Offshore Services’. Een 
samenwerking van 22 bedrij-
ven uit de haven van IJmuiden 
met als doelstelling het ster-
ker op de kaart zetten van de 
haven van IJmuiden als ‘one-
stop shop’ voor offshore en 
havengerelateerde diensten 
en producten. Ter gelegen-
heid van deze nieuwe coöpe-
ratie vond afgelopen vrijdag 
de offi ciële ‘Kick-Off’ plaats 
in het nieuwe pand van Iskes 
Towage en Salvage aan de 
Monnickendamkade.

Mieke de Jong, van communica-
tiebureau Make My Bizniz, heet-
te alle aanwezigen welkom en zij 
benadrukte bij haar introductie 
dat IJPOS vooral staat voor: sa-
mendoen, samenwerken, ver-
binden, elkaar kennen en voor-
al elkaar gunnen. Voorzitter John 
Apeldoorn vertelde vervolgens: 
,,In februari van dit jaar werden 
de eerste stappen voor een nau-
were, onderlinge samenwerking 
gezet en ik had toen niet kun-
nen denken dat we nu al een of-
fi ciële Kick-Off zouden beleven. 
Maar het idee achter deze be-
oogde samenwerking is duide-
lijk aangeslagen. Ieder voor zich 
kunnen ondernemers grote op-
drachten binnenhalen omdat ze 
weten dat collega-ondernemers 

expertise kunnen leveren die ze 
zelf niet hebben. Zo kunnen we 
IJmuiden nog beter als ‘one-stop 
shop’ presenteren.”
Harry van Wees, die samen met 
Mieke de promotie-uitingen ver-
zorgt, lichtte vervolgens de stand 
van zaken met betrekking tot de 
website toe.
,,Vanwege de internationale aan-
pak wordt die in  eerste instan-
tie in het Engels opgesteld en 
later volgt dan een Nederland-
se versie. We werken er hard 
aan om de site begin augustus 
in de lucht te hebben, maar we 
zijn afhankelijk van de snelheid 
waarmee de diverse bedrijven 
hun gegevens aanleveren”, aldus 
Harry. Tenslotte nam een bevlo-
gen Sjoerd Wesselius van Wesco 
Apparaten, één van de deelne-
mende bedrijven, het woord: ,,Al 
jaren geleden kwam bij mij het 
idee op dat IJmuiden veel meer 
moet doen om zichzelf te verko-
pen. We hebben veel kennis en 
kwaliteit in huis en onze haven 
is heel centraal gelegen. Deze 
kracht moeten we veel beter ver-
kopen, zowel nationaal maar ze-
ker ook internationaal en daar-
om sprak mij het concept achter 
IJPOS enorm aan.” Waarna de 
bijeenkomst, een beetje in na-
volging van de grote Europese 
vergaderingen, werd afgesloten 
met een groepsfoto. (foto: Rein 
Kooyman)

Smashing Velsen
Ouderwets plezier 

tijdens Beachtoernooi
IJmuiden - Harde wind gierde 
zondag 23 juni over het strand bij 
IJmuiden. De heren van de orga-
nisatie van het jaarlijkse Promis 
beachvolleytoernooi van Sma-
shing Velsen 96 wordt bijna ge-
zandstraald. ‘Als we de bal op 
ooien en die komt op minder dan 
tien meter afstand terecht, gaat 
het toernooi door.’ Helaas, de bal 
haalt zeker twintig meter.
Normaal gesproken doen zo’n 
twintig teams mee aan het toer-
nooi met als thuisbasis Pavil-
joen Noordzee. Met veel plezier 
en soms fanatisme strijden leden 
van volleybalvereniging Sma-
shing Velsen 96 en hun vrien-
den en familie om de eer en de 
mooie prijzen. Samen met de pa-
viljoenhouder wordt een alterna-
tief bedacht voor het door Pro-
mis-Advies op Maat gesponsor-
de toernooi.
Tegen een uur of één breekt de 
zon door en wordt een net opge-
zet. De nieuwe beachfl ags mar-
keren het terrein en al gauw spe-
len veertien man en vrouw als-
of er niks aan de hand is. ‘Het is 
even wennen, maar al gauw heb 
je door welke afwijking de wind 
aan de bal meegeeft,’ lacht een 
vrouw wiens serveerbal nog net 
binnen de wapperende blauwe 
lijn terechtkomt. 
Binnen in het strandpaviljoen 
worden de sjoelbakken klaar-
gezet en halen de deelnemers 
KeezBord, speelkaarten en Uno 
uit hun tas. Cappuccino of een 

biertje erbij en om vier uur in 
plaats van zes begint de barbe-
cue. De schalen zijn prachtig op-
gemaakt en het smaakt heer-
lijk. Ook al kon er niet normaal 
gebald worden, aan het strand 
heeft iedereen toch een heerlijke 
middag. Duimen voor mooi weer 
in 2014.
Ook enthousiast geworden om 
bij Smashing Velsen 96 te volley-
ballen? In de zomer worden el-
ke dinsdagavond vanaf half acht 
de netten opgezet voor Pavil-
joen Noordzee om een partijtje 
te beachvolleyballen. Het is gra-
tis en iedereen is welkom. Na-
tuurlijk is het leuk als je daarna 
lid wordt en ook in de zaal komt 
ballen. Zie ook www.smashing-
velsen.nl.

Doek valt voor 
Witte Theater 

IJmuiden - Het Witte Theater 
sluit haar deuren, na ruim 30 jaar 
de plek te zijn geweest waar het 
publiek elkaar kon ontmoeten tij-
dens zeer uiteenlopende activitei-
ten; zoals fi lm-, theater-, cabaret-, 
dans-, jeugd-, kinder- en school-
voorstellingen, wereldmuziek-
avonden, popconcerten, house- 
en dancefeesten, discussiepro-
gramma’s en lezingen, voorstel-
lingen van de plaatselijke theater-, 
musical, zang-, muziek-, of dans-
verenigingen, tentoonstellingen,  
zondagmiddagconcerten en niet 
te vergeten het Velserbeekfestival 
dat zij jarenlang hebben georga-
niseerd. Stichting het Witte Thea-
ter wil de WT-Pashouders, begun-
stigers en iedereen die af en toe in 
het theater te vinden was, hartelijk 
bedanken voor het enthousiasme 
en de steun uit alle hoeken. Als af-
sluiter bieden zij drie mooie fi lms 
die het publiek graag nog eens 
wilde zien. Er is massaal gestemd 
en dit zijn de winnende fi lms. De 
fi lms worden omlijst door artiesten 
die hun roots in het Witte Theater 
hebben. De winnende fi lm is Jag-
ten, regie: Thomas Vinterberg. De 
fi lm draait op donderdag 4 en vrij-
dag 5 juli, om 20.00 uur. Wanneer 
kleuterleider Lucas door de 5-ja-
rige Klara ten onrechte wordt be-
schuldigd van misbruik, verandert 
zijn leven van het ene op het an-
dere moment in een nachtmerrie. 
Het nieuws verspreidt zich snel en 
de inwoners van het dorp begin-
nen zich tegen hem te keren. De 
eens zo hechte lokale gemeen-
schap valt uit elkaar, terwijl Lu-
cas tot doelwit is verklaard. Don-
derdag met Fabiana & Jelle. Sinds 
haar dubbele overwinning van 
de Grote Prijs 2008 kan niemand 
meer om de ‘Fabfolk’ van  Fabiana 
Dammers heen. Sinds die tijd stu-
deerde ze af aan het conservato-
rium en bestormde vele podia in 
Nederland.. Jelle Visser begon als 
veelzijdig gitarist in verschillen-
de bands. Nu ligt zijn focus op ei-
gen werk en staat er een EP in de 
planning,. Donderdag bundelen 
de twee jonge IJmuidense muzi-
kanten hun krachten. Vrijdag met 
Elsa & Jeroen. Zij vonden elkaar in 
de fascinatie voor ‘de song’, maar 
ook in de magie van het samen-
spelend tot iets komen dat boven 
het liedje zelf uitstijgt. Hun deels 
zelfgeschreven materiaal is ge-
worteld in de traditie van de An-
glo-Amerikaanse country- en folk-
muziek. Toegang 5 euro inclusief 
drankje en randprogramma. Re-
serveren: www.wittetheater.nl.

Beer- en honden-
gevechten

IJmuiden - Stichting WSPA wil 
voor 2015 een defi nitief einde te 
maken aan de gruwelijke beer- 
en hondengevechten. WSPA 
staat 30 juni op de kofferbak-
markt achter de Hema om spul-
letjes te verkopen. Ook vrijwillige 
donaties zijn meer dan welkom.

Volle markttas cadeau
Velserbroek - Nog vier weken 
wordt op de dinsdagmarkt in 
Velserbroek een leuke actie ge-
houden. Wie zijn naam, adres 
en telefoonnummer in de blau-
we bus midden op de markt in-
levert, maakt kans op een volle 
markttas.
Peter Paul van Straten (midden 
op de foto) ontving vorige week 
de markttas cadeau. In deze tas 

veel mooie producten van de 
markt. Brood, vis, wat leuks en 
wat lekkers waren zijn deel. En 
bovendien was er ook nog een 
mooi boeket.
Op de dinsdagmarkt in Velser-
broek vindt u elke week versspe-
cialisten op het gebied van on-
der meer fruit, groenten, vis en 
brood, een kraam met kleding en 
nog meer mooie producten.

Drukke haringparty
IJmuiden - Honderden ondernemers en bestuurders kwamen dins-
dagmiddag naar de vishal voor de haringparty van HOV IJmond en 
de OHBU. Het belangrijke netwerkevenement was uitgesteld vanwe-
ge de late start van het haringseizoen. (foto: Ko van Leeuwen)
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Provinciale Staten dwingen GS
Onderzoek naar 
vervoer over water
Regio - Provinciale Staten van 
Noord-Holland hebben zich uit-
gesproken vóór personenvervoer 
over het Noordzeekanaal. Dins-
dagavond werd een motie aan-
genomen waarin het college van 
Gedeputeerde Staten opdracht 
krijgt om binnen enkele maan-
den onderzoek te doen naar een 
- ook financieel - breed gedra-
gen duurzame vorm van per-
sonenvervoer over water tegen 
aanvaardbare maatschappelij-
ke kosten. Jaarlijks blijft 1,2 mil-
joen euro beschikbaar zodat het 
onderzoek daadwerkelijk tot een 
nieuwe, rendabele OV-verbinding 
tussen Velsen en Amsterdam kan 
leiden.
,,Een verbinding over water is be-
langrijk omdat het een bijdrage 
levert aan het verminderen van de 
belasting van wegen en milieu,” 
aldus Petra Hoogerwerf, Staten-
lid voor D66 Noord-Holland. De 
huidige lijn van Fast Flying Ferry 
kan na 1 januari 2014 niet gecon-
tinueerd worden tegen dezelfde 
kosten. Lokale overheden, onder-

nemers en maatschappelijke or-
ganisaties zien wel behoefte en 
mogelijkheden voor personen-
vervoer over het Noordzeekanaal, 
maar dit heeft nog niet geleid tot 
een nieuwe oplossing.
Provinciale Staten vinden dat de 
provincie het voortouw moet ne-
men om te zoeken naar een toe-
komstig oplossing. ,,De oplos-
sing moet tot stand komen in sa-
menwerking met andere overhe-
den en instanties dan wel bedrij-
ven - die dan ook financiële mid-
delen bijdragen,’’ aldus Annelie 
Brummer, Statenlid van de VVD. 
,,Als het concept en de business 
case kloppen, kan een duurza-
me oplossing voor de toekomst 
tot stand komen, waarin iedereen 
een steentje bijdraagt.’’
Een nieuw concept schept ook 
nieuwe mogelijkheden. ,,Perso-
nenvervoer over water kan eco-
nomische meerwaarde hebben 
voor de cruisevaart en recreatie,” 
aldus Nel Eelman, Statenlid van 
het CDA. ,,Dit kan in het onder-
zoek meegenomen worden.’’

PvdA-statenlid Naima Ajouaau: 
,,De afgelopen weken hebben 
wij actief geprobeerd om de 
Fast Flying Ferry in de vaart te 
houden, mede naar aanleiding 
van de maatschappelijke op-
hef die ontstond naar aanlei-
ding van het besluit van Gede-
puteerde Staten om te stoppen. 
Wij hebben GS in maart ge-
vraagd om de beslissing aan te 
houden tot 1 juni in afwachting 
van eventuele nieuwe feiten die 
tot behoud van de FFF zouden 
kunnen leiden. In mei berichtte 
GS aan Provinciale Staten dat 
er geen nieuwe feiten op ta-
fel waren gekomen. Maar die 
waren er echter wel degelijk! 
Zo was de gemeente Velsen 
bereid gedurende twee jaar 
300.000 euro op tafel te leg-

gen als bijdrage in de exploi-
tatiekosten. Ook liet Connexxi-
on herhaaldelijk weten door 
te willen gaan met de FFF en 
kwam aan het licht dat het hui-
dige contract met Connexxion 
een verlengingsoptie van een 
jaar bevat. Deze nieuwe feiten 
vonden echter geen weerklank. 
Wij hebben het gevoel dat de 
wil om de Fast Flying Ferry te 
behouden vanaf het begin ont-
brak. Een onderzoek naar OV 
over water bleek de enige mo-
gelijkheid om de reizigers tus-
sen Velsen en Amsterdam een 
perspectief te bieden. Wij gaan 
ons de komende maanden sa-
men met anderen inzetten om 
reizigers na 1 januari 2014 een 
goed alternatief te kunnen bie-
den voor de FFF!’’

‘Tweede vaatje haring 2013’
IJmuiden verslaat 

Scheveningen 
IJmuiden - Het ‘tweede vaatje 
haring 2013’ bracht afgelopen 
donderdag maar liefst 69.000 
euro op waarmee IJmuiden 
de Scheveningers de loef af-
stak met een meeropbrengst 
van 3.000 euro. In restaurant 
IJmond, waar de veiling tradi-
tioneel plaatsvindt, zorgde dit 
geweldige bedrag in de loop 
van de avond dan ook voor 
een opgetogen stemming. 
Maar voordat dit bedrag was 
bereikt moesten de haringen 
in de ton nog wel een tijdje op 
de uitslag wachten.

Onder de inspirerende leiding 
van Mieke de Jong van com-
municatiebureau Make My Biz-
niz ging de veiling van het eerste 
vaatje ‘op z’n Amerikaans’ van 
start. Dat wil zeggen dat ieder-
een die een bod uitbracht ook 
daadwerkelijk het genoemde 
bedrag moet betalen. Mieke zig-
zagde hierbij tussen het aanwe-
zige publiek door en probeerde 
op deze manier zoveel mogelijk 
biedingen los te krijgen. Dit ging 
met bedragen die varieerden van 
20, 50, 100, 1.000 of 2.500 euro. 
Voor notaris Paul Mascini, ge-
holpen door Steef Hammerstein, 
nog een hele klus om alle bedra-
gen die werden geroepen orden-
telijk op papier te krijgen.  
Na afloop van de biedingsron-
de bleef de teller, met een laat-
ste bieding van Jim Iskes, staan 
op ruim 37.000 euro, maar Iskes 
gaf het vaatje terug aan de vei-
ling voor nóg een biedingsronde. 
Hierop poogde Mieke andermaal 
het bedrag aanzienlijk te verho-

gen en dat lukte met een totaal 
van 50.000 euro. Maar toen be-
sloot een aantal ondernemers 
om te proberen over het bedrag 
van Scheveningen heen te gaan, 
wat uiteindelijk resulteerde in 
een opbrengst van 69.000 euro. 
Woordvoerder namens de on-
dernemers, Chris van der Zwan, 
bedankte na afloop voor de gast-
vrijheid en de organisatie door 
Ruud Nieborg, eigenaar van res-
taurant IJmond. 
,,En ook een woord van dank 
aan de gemeente die, bij mon-
de van wethouder Ronald Ven-
nik, voor de eerste keer aan het 
bieden heeft deelgenomen en 
voor de beide goede doelen een 
bedrag van 2.500 euro heeft bij-
gedragen’’, aldus Van der Zwan. 
Na afloop konden de beide goe-
de doelen, namelijk Telstar Thuis 
in de Wijk en Noodfonds Velsen, 
onder grote dank elk een cheque 
ter waarde van 34.500 euro in 
ontvangst nemen. 
Ook restauranteigenaar Ruud 
Nieborg toonde zich zeer tevre-
den: ,,In 1998 heb ik voor de eer-
ste keer met een klein clubje 
van 15 man een veiling van ‘het 
tweede vaatje’ georganiseerd. 
En je ziet wat een happening het 
nu is geworden na al die jaren, 
waarbij we dit jaar dus ons derde 
lustrum vieren. Ik organiseer het 
elk jaar nog met heel veel plezier 
en zorg verder voor de hapjes en 
de drankjes.’’
Meer informatie over beide goe-
de doelen is onder meer te vin-
den op de websites: www.nood-
fondsvelsen.nl en www.telstart-
huisindewijk.nl.

IJmuiden - Op vrijdag 13 sep-
tember start Klaverjasvereniging 
Onderling Genoegen weer met 
de onderlinge competitie voor 
koppels. De competitie loopt 
over 18 rondes die eens in de 
twee weken plaatsvinden. Daar-
naast is er nog een slotavond, 
waarop de uiteindelijke winnaars 
worden bekendgemaakt en ie-
dereen een prijs mee naar huis 
neemt. De entree bedraagt 2,50 
euro per persoon per avond. Er 
is weer ruimte voor nieuwe kop-
pels. Ook kan men zich individu-
eel opgeven, zodat koppels kun-
nen worden gevormd. Ook per 
avond zijn er diverse leuke prij-
zen te winnen. De ruimte waarin 
wordt gekaart bevindt zich onder 
de Pieterskerk in de Zuiderkruis-
straat. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur. De zaal is open om 
19.30 uur. Opgeven kan via Dirk 
de Greef, telefoonnummer 0255-
533030 of 06-20735171.

Klaverjassen

IJmuiden - Maandag 1 juli is er 
weer een legpuzzelruilbeurs in 
het wijksteunpunt Zeewijk aan 
het Zeewijkplein 260. Tussen 
10.00 en 11.00 uur kan jong en 
oud naar hartelust ruilen.

Ruilbeurs voor 
legpuzzels

Meester Klaas 
met pensioen

Santpoort-Zuid - Op vrijdag 28 
juni heeft meester Klaas van der 
Wal, in verband met zijn pensi-
oen, afscheid genomen van de 
Brederode Daltonschool. Hij heeft 
de afgelopen 40 jaar met passie, 
plezier en enthousiasme aan zo’n 
1000 kinderen lesgegeven. 

Zomerconcert Bel Canto
Regio - Zaterdagavond 29 ju-
ni om 20.15 uur voert het Velser 
operakoor Bel Canto haar jaar-
lijkse zomerconcert uit in de ou-
de dorpskerk in Spaarndam. Het 
concert is in principe gratis, maar 
kent een vrijblijvende uitgangs-
collecte voor de gemaakte onkos-
ten. Het wordt wederom een mooi 
afwisselend concert onder leiding 

van Marco Bons met liederen van 
Giuseppe Verdi, Jules Massenet,  
Charles Gounod, Giacomo Puc-
cini, Georges Bizet, Andrew Web-
ber en George Gershwin. De so-
listen Erica Stapper en Monique 
Böhm komen uit eigen gelede-
ren en zingen de sterren van de 
hemel. De pianobegeleiding is in 
handen van Nina Borletti.  

Santpoort-Noord - De politie 
hield afgelopen zondagavond een 
24-jarige man uit Santpoort-Noord 
aan die reed terwijl hij een rij-ont-
zegging had. Surveillerende agen-
ten reden over de Valckenhoeflaan 
in Santpoort-Noord en herkenden 
de man. Hij werd later in zijn wo-
ning aanhouden. Het voertuig en 
de verdachten zijn meegenomen 
naar het politiebureau.

Rijden met een 
rij-ontzegging

Afscheid Dolly Toele

IJmuiden - Honderden mensen 
zal fysiotherapeut Dolly Toele op 

de been hebben geholpen. 36 jaar 
geleden kwam Dolly bij Praktijk 
Voor Fysiotherapie De Wit. Eerst 
aan de Waalstraat en vanaf 2002 
in de Scheldestraat. De laatste ja-
ren zijn Dolly en haar man Werner 
naar hun pensionering toe gaan 
leven met een optrekje in Frank-
rijk. Daar zullen zij daar hun wel-
verdiende, mooie en actieve leven 
gaan voortzetten. Beiden zijn on-
langs door Dolly’s collega’s op-
gehaald met de paardentram, om 
met lekkere hapjes, champagne 
en een diner afscheid te nemen. 
Dolly dankt bij deze haar clientèle 
voor het in haar gestelde vertrou-
wen en wenst haar opvolgster, 
Renske Gorter een prettige voort-
zetting toe. Haar collega’s be-
danken zowel Dolly als haar man 
Werner voor de jarenlange inzet 
en goede samenwerking!
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Colofon

Taallessen in de 
Triangel een succes!

Bijna alle leerlingen waren er. De 
certificaten lagen al klaar en het 
was alleen nog wachten op de 
directeur om ze uit te reiken. Ie-
dereen had iets lekkers meege-
nomen, al dan niet zelfgemaakt. 
Eerst werd er nog een spelle-
tje ‘Uitbeelden’ gedaan, daar-
na was het moment aangebro-
ken waar het allemaal om draai-
de. Alle leerlingen, bestaande uit 
een aantal ouders en kandidaten 
die aangemeld waren via Stich-
ting Welzijn Velsen, kregen een 
certificaat waarop stond dat ze 
deel hadden genomen aan de 

lessen op De Triangel. Van juf In-
grid ontvingen ze allemaal een 
roos. Wat het helemaal bijzon-
der maakt, is dat voor een aan-
tal leerlingen dit certificaat het 
eerste bewijs van onderwijs is 
wat zij in hun leven ontvangen. 
Vandaar dat we de bijeenkomst 
feestelijk afsloten met het nutti-
gen van alle lekkernijen. Het sei-
zoen van de taallessen op Ont-
moetingsschool De Triangel is 
afgerond en we kunnen zeggen 
dat de taallessen ook dit jaar 
weer een succes zijn geweest. 
Gedurende het jaar hebben on-

geveer 20 mensen taalles gekre-
gen en hun Nederlands verbe-
terd. Het niveau varieert van 0 tot 
A2, beginners tot licht gevorder-
den. Het gaat om oefenen met 
conversatie, lezen en schrijven. 
De taallessen zijn mede mogelijk 
gemaakt door het Oranjefonds, 
Crown van Gelder en de Rabo-
bank IJmond. De lessen zullen 
ook volgend seizoen doorgaan. 
Voor meer informatie kunt u van-
af 21 augustus contact opnemen 
met Taal Actief Velsen, mevrouw 
Nurcan Arslan in Buurtcentrum 
de Spil, tel. 0255-510186.

Branding - Tiener- en Jongeren-
werk Branding organiseert op 
vrijdag 28 juni de 2e SMOOTH 
PARTY. Deze keer voor jongeren 
van 16 t/m 21 jaar. De Party is 
van 22.00 tot 02.00 uur. DJ’s Igor 
en Ravert draaien vette House, 
Electro House en Club Style Mu-
sic. De entree is 2 euro. Bran-
ding is aan de achterkant van de 
Dwarsligger, Planetenweg 338, 
IJmuiden. De deur is tegenover 
het benzinetankstation. Bij twij-
fel is legitimatie verplicht. Meer 
weten? Bel 0255-512725

Smooth Party 2

MamaMia - De inloop- en op-
vangochtenden van Ouder en 
kindcentrum MamaMia gaan 
verhuizen van het Polderhuis 
naar Jongerencentrum de Koe. 
Na de zomervakantie (deze is 
van 2 juli t/m 28 augustus) zullen 
op 3 september om 9.00 uur de 
deuren open gaan van Mama-
Mia in De Koe. 
Kinderen met hun ouders, opa 
en oma of oppas zijn welkom in 
de opgeknapte, en aan kinderen 
aangepaste, woonkamer van de 
Koe. MamaMia is open op dins-
dag- en woensdagochtend van 
9.00 uur tot 11.00 uur. Het adres 
is vanaf 3 september: Jongeren-
centrum de Koe, Zadelmaker-
straat 3, 1991 JE Velserbroek, 
tel: 023-5491817. We zijn nog op 
zoek naar vrijwilligers voor de 
dinsdagochtend! Meer weten? 
Bel 023-5388830.

MamaMia 
gaat verhuizen

Branding - Tiener & Jongeren-
werk Branding heeft een nieuwe 
website. Hierdoor kunnen de jon-
gerenwerkers de informatie over 
het jongerenwerk voor iedereen 
nog meer toegankelijk maken. In-
fo over vaste en incidentele ac-
tiviteiten zoals disco’s, inlopen, 
huiswerkbegeleiding, voorlich-
ting, sport, enz. Verder kun je op 
de website vinden wie er bij Bran-
ding werkt en hoe je deze mensen 
kunt bereiken. Neem regelmatig 
een kijkje op de site. Deze nieu-
we site is ontworpen door Evoacti-
ve in samenwerking met een jon-
gerenwerker van Branding. Kijk op 
www.jcbranding.nl

Nieuwe website 
Branding

De Koe - Van maandag 8 juli tot 
donderdag 11 juli is er weer Hut-
tenbouw in Velserbroek op het 
speelveldje aan de Grote Buiten-
dijk. Tieners vanaf 10 jaar kun-
nen hier 4 dagen lang samen met 
vrienden hutten bouwen met pal-
lets, balken, platen en al het an-
dere hout dat wordt aangeleverd. 
Naast het bouwen zijn er voor de-
gene die dit leuk vinden onder an-
dere stoere sportieve activiteiten 
zoals: handboogschieten, katapult 
schieten en dit jaar voor het eerst 
een hindernisbaan. Op woens-
dagavond wordt er door verschil-
lende bandjes, dj’s en een verras-
singsact  opgetreden op een zelf-
gebouwd podium. Dit is de idea-
le avond om je hut aan je ouders 
te laten zien. De begeleiding van 
de week is in handen van een gro-
te groep enthousiaste jongeren en 
medewerkers van Jongerencen-
trum de Koe. Opgeven kan via het 
inschrijfformulier, op te halen bij 
De Koe, of aan te vragen via e-
mail. De Kosten voor deze 4 da-
gen plezier zijn 15 euro (+ 10 euro 
borg). Meer informatie info@jcde-
koe.nl of bel met Alexander van de 
Pieterman, 06-22921816.

Huttenbouw 
Velserbroek

Maatschappelijke stage: leer-
lingen van het Technisch Colle-
ge liepen van 18-21 juni een rol-
stoelvierdaagse met bewoners 
van Huis ter Hagen. 
Mede dankzij de vrijwilligers 

konden er 15 bewoners en 35 
leerlingen meelopen. Voor de 
leerlingen was dit een bijzondere 
maatschappelijke stage en voor 
de bewoners een heel leuk eve-
nement.

De Brulboei - IJmuiden wordt on-
losmakelijk met visserij in verband 
gebracht. Niet zo gek natuur-
lijk! Buurthuis de Brulboei geeft 
die traditie met recht van spreken 
handen en voeten. Ga maar na: 
ruim 30 jaar organiseert het buurt-
huis in Oud-IJmuiden elke laat-
ste donderdag van de maand de 
filmavond ‘IJmuiden, wat vertel je 
mij nou’. Twee films met als thema 
de visserij in vele vormen. Inclu-
sief een loterij, wellicht een haring 
happen en een glas bier drinken 
of misschien wel een schippers-
bitter nuttigen. Een vijftal gedre-
ven vrijwilligers slaagt er al die ja-
ren in de hechte groep bezoekers 
een leuke, leerzame en ook gezel-
lige avond aan te bieden. Een van 
de mannen die onder andere ver-
antwoordelijk is voor de program-
mering vindt dat de tijd rijp is ge-
worden voor een opvolger. Voor de 
75-jarige Arie Bakker uit de Raaf-
straat is het mooi geweest. Arie 
Bakker: ,,Ja, ik hik er eigenlijk al 
een paar jaar tegenaan maar nu 
heb ik besloten te gaan stoppen 
en dat het tijd wordt voor ande-
re leuke dingen.  Tot het eind van 
het jaar (november) regel ik nog 
de programmering, maar vanaf ja-
nuari 2014 stop ik er mee. Na 15 
jaar ‘IJmuiden wat...’ is het tijd voor 
een opvolger vind ik.” Er wordt dus 
nu naar opvolging gezocht. Het ta-
kenpakket van Arie is omvangrijk 
en vraagt nadrukkelijk om iemand 
die niet alleen affiniteit heeft met 
de scheepvaart, maar ook ruim in 
zijn of haar vrije tijd zit. Arie Bak-
ker: ,,Ik hang de affiches op in de 
wijk, ik ga bij winkeliers langs om 
prijsjes op te halen voor de loterij, 
ik haal makrelen op, ik trek op Dis-
covery Channel films met mijn ap-
paratuur naar binnen die interes-
sant voor ons zijn. Een hoofdfilm 
van ongeveer een uur en een van 
een half uur zonder reclamebood-
schappen. Op de dag zelf zet ik de 
apparatuur klaar en test de films. 
Een aardige klus hoor. Maar als je 
liefde hebt voor de visserij en met 
een leuke groep wilt samenwer-
ken, dan is dit echt een hele leu-
ke hobby. Ik heb het in ieder ge-
val altijd met veel plezier gedaan 
maar aan alles komt een einde. 
Heeft iemand interesse: bel mij op 
(531387) en kom langs in de Brul-
boei, dan leg ik het degene per-
soonlijk uit.”

Buurthuis zoekt 
programmeur
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Personenvervoer over water

Provincie biedt kansen
Op maandag 24 juni 2013 heeft 
Provinciale Staten van Noord-
Holland een motie aangenomen 
waarbij ruimte wordt gegeven om 
onderzoek te doen naar een duur-
zame vorm van personenvervoer 
over water.

Het uitgangspunt hierbij is dat dit 
onderzoek een bijdrage moet leveren 
aan een fijnmazig openbaar vervoer 
netwerk in het Noordzeekanaal-
gebied tegen aanvaardbare maat-
schappelijke kosten. Het onderzoek 
wordt gefinancierd door de provin-
cie Noord-Holland en moet voor 
het einde van dit jaar klaar zijn. Ook 
staat in de motie dat de jaarlijkse 
provinciale bijdrage van 1,2 miljoen 
euro beschikbaar blijft tot uiterlijk 
2016. Hierna kan er een nieuwe inte-
grale afweging gemaakt worden.

Deze motie is, gezien de vele inspan-
ningen van diverse partijen die strij-
den voor het behoud van de Fast Fly-
ing Ferry, het maximaal haalbare. 
Enerzijds wordt het contract tus-

sen Connexxion en de provincie niet 
verlengd en gaat de Fast Flying Fer-
ry vanaf 1 januari 2014 uit de vaart. 
Aan de andere kant zijn er kansen 
om de kennis, expertise en belang-
stelling van gemeenten en vele par-
tijen te benutten om een goed plan 
te maken voor personenvervoer over 
water binnen het netwerk van open-
baar vervoer. Dit moet voor het einde 
van dit jaar gereed zijn, maar komt 
dan te laat om de Ferry te behouden.
 
De vraag om nader onderzoek is con-
stant benoemd in de lobby naar de 
provincie. Wel is het een verkeerd 
signaal aan alle gebruikers van deze 
unieke bootverbinding dat de Ferry 
intussen voor onbepaalde tijd uit de 
vaart gaat.

Na gedegen onderzoek moet nu snel 
duidelijk worden of de toekomst van 
personenvervoer over water levens-
vatbaar is. Gezien de steun en reac-
ties van afgelopen periode heeft het 
college van B&W daar alle vertrou-
wen in. (foto: gemeente Velsen)

Laatste Raadsplein
voor zomervakantie
Op donderdag 4 juli 2013 is de 
laatste raadsvergadering van het 
Raadsplein voor de zomervakan-
tie. Deze vergadering begint in 
tegenstelling tot andere vergade-
ringen van het Raadsplein dit keer 
om 18.30 uur.

Tijdens deze raadsvergadering 
neemt de raad een besluit over de Vi-
sie Noordzeekanaalgebied 2040 en 

gaat de raad in debat over een aan-
tal onderwerpen uit de Perspectief-
nota 2013. Na stemming over de in-
gediende moties en amendementen 
stelt de raad de Perspectiefnota 2013 
vast. Inwoners en belangstellenden 
zijn welkom op de tijdelijke verga-
derlocatie in het Tata Steel Stadion 
in Velsen-Zuid. Voor meer informa-
tie kijk op raad.velsen.nl.

Werk aan de weg in Velsen
De onderhoudswerkzaamheden in 
de tunnelbak van Driehuis/Sant-
poort zijn uitgesteld naar zondag 
30 juni vanwege de slechte weers-
omstandigheden op de oorspron-
kelijke dag, een week eerder.

Zondag 23 juni zouden wegonder-
houdswerkzaamheden plaatsvin-
den in de tunnelbak Van den Von-
dellaan-Hagelingerweg in Drie-

huis/Santpoort. Wegens de slechte 
weersomstandigheden worden de-
ze werkzaamheden verplaatst naar 
zondag 30 juni. De werkzaamhe-
den vinden plaats tussen 06.00 u en 
18.00 u. Er worden regenwaterroos-
ters vastgezet en op verschillen-
de plekken wordt het asfalt gerepa-
reerd. Verkeersregelaars zullen het 
wegverkeer om en om over één rij-
baan leiden.

‘Gooi niet weg, lever in!’
Bijna iedereen weet dat een ou-
de televisie of kapotte koelkast 
moet worden ingeleverd om te re-
cyclen. Maar dat geldt ook voor 
een spaarlamp, MP3-speler, keu-
kenmixer en elk ander elektrisch 
apparaat. De gemeente Velsen 
start 28 juni samen met 37 ande-
re gemeenten een campagne voor 
hergebruik. Er zijn prijzen mee te 
winnen.

Kapotte kleine elektrische appara-
ten verdwijnen vaak in de vuilnis-
bak, maar daar zitten metalen in die 
schadelijk kunnen zijn voor het mi-
lieu. Als apparaten worden ingele-
verd, kan bijna 90% van het materi-
aal weer worden gebruikt om nieuwe 
producten te maken, die dan ook nog 
goedkoper kunnen worden verkocht. 
Dat is goed voor de portemonnee en 
voor het milieu. Dus: niet weggooi-
en of laten liggen, maar inleveren! 
Dat kan bij de elektronicawinkel als 
u een nieuw apparaat koopt, of bij de 
kringloopwinkel of milieustraat.

Op 28 juni start de gemeente Velsen 
samen met afvalinzamelaar HVC 
en Wecycle een multimediale cam-
pagne met posters, banners, social 

media, tv- en radioreclames en de  
website www.gooinietweg.nl. Vanaf 
september zijn, met een grote inza-
melactie, prijzen te winnen, en ook 
onder de likers van facebook.com/
gooinietweg worden mooie prijzen 
verloot. Hierover volgt later meer in-
formatie.

Wethouder Vennik draagt de cam-
pagne een warm hart toe: “Ik hoop 
dat het inzamelen van elektrische 
apparaten voor de schoolkinderen 
in Velsen net zo normaal wordt als 
de inzameling en hergebruik van 
oud papier, want daar willen we naar 
toe.’’ (foto: gemeente Velsen)

Velsertunnel maanden dicht

Onderhoud in 2015/2016
De Velsertunnel moet in 2015 
/2016 worden gerenoveerd. Dit 
meldde Rijkswaterstaat op een 
bijeenkomst maandag 24 juni 
aan een aantal genodigden.

Begin 2014 start de aannemer met 
de voorbereidende werkzaamhe-

den. Tijdens de renovatie, die drie 
tot zes maanden zal duren, gaat de 
Velsertunnel dicht, meldt Rijks-
waterstaat. Er volgen nog meer bij-
eenkomsten over de inhoud van 
het project, de planning, de gevol-
gen voor de omgeving en de aanpak 
daarvan.
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Welkom in IJmuiden 
aan Zee: borden geplaatst
Met een blokart onthulde Wethou-
der Annette Baerveldt op donder-
dag 20 juni het nieuwe welkomst-
bord voor IJmuiden aan Zee. Het 
was gelijk duidelijk: de stranden 
van Velsen zijn avontuurlijk en 
sportief.

De symbolen op het welkomstbord la-
ten zien dat je in Velsen goed terecht 
kunt voor actieve watersport, de brede 
aantrekkelijke stranden en de duinen. 
Elk strand heeft zijn eigen specialiteit: 
IJmuiderslag is vooral populair bij 
de blokarters en vliegeraars. Strand 
Noordpier en IJmuiden aan Zee zijn 
gewilde plaatsen voor kite- en golfsur-
fers door de unieke golfslag dankzij de 
pieren. Die staan dan ook op het bord.

Het welkomstbord hoort bij het pro-
ject ‘Amsterdam Bezoeken Holland 
Zien’ van de metropoolregio Amster-
dam, die ook Velsen omvat. De ge-
meente doet sinds 2009 aan het pro-
ject mee, dat internationale bezoe-
kers van Amsterdam moet verleiden 

om ook de omgeving van de hoofd-
stad te verkennen. Velsen is de eer-
ste gemeente die deze welkomstbor-
den heeft geplaatst. Aan de weg naar 
IJmuiderslag en bij Strand Noordpier 
staan ze ook. (foto: Ko van Leeuwen)

Ondergrondse waterkratten
In opdracht van de gemeente Velsen worden aan de Planetenweg in IJmui-
den ondergrondse waterkratten geplaatst, die moeten helpen de waterover-
last daar te beperken. Om de kratten wordt doek gelegd, dat zand en andere 
vaste bestanddelen tegenhoudt. In de kratten worden het regenwater en het 
hemelwater van de woningen opgevangen en geleidelijk afgevoerd naar de 
grond en het riool. (foto: Ko van Leeuwen)

Sunrise Shopping 4 juli
Boodschappen doen, gelijk een 
goed doel steunen en kans heb-
ben op een gratis kaartje voor het 
zwembad – dat kan op donderdag 
4 juli met ‘sunrise shopping’ op de 
markt in IJmuiden. 

Op donderdag 4 juli organiseert 
zwembad De Heerenduinen samen 
met bakkerij Het Stoepje en Holland 
Kaascentrum twee uur lang Sunrise 
Shopping op de markt in IJmuiden. 
Iedereen die op deze dag tussen 08.00 
en 10.00 uur in zwemkleding een aan-
koop doet bij een van deze twee on-
dernemers sponsort 20% van de prijs 

van de boodschappen aan het Inloop-
huis Kennemerland. En wie ter plek-
ke een bal door de korfbalkorf weet te 
gooien, scoort ook nog een gratis en-
treekaartje van zwembad De Heeren-
duinen. 

Het inloophuis Kennemerland aan de 
Wulverderlaan 51 in Santoort-Noord 
is bedoeld voor iedereen die in zijn 
of haar leven met kanker te maken 
krijgt. Drie dagen in de week kunnen 
mensen er terecht voor hulp, een luis-
terend oor, een kopje koffie en ver-
schillende activiteiten. Zie ook www.
inloophuiskennemerland.nl.

Na een sanering op het terrein van 
een van de bedrijven aan de Wij-
kermeerweg in Velsen-Noord is in 
opdracht van de gemeente Vel-
sen de bodem van de aangrenzen-
de kavel, het kadeterrein van Gro-
te Hout, onderzocht. Hier blijkt het 
grondwater verontreinigd te zijn.

Dit kadeterrein is bedoeld voor ha-
vengebonden bedrijven; die kunnen 
zich er zonder problemen vestigen. 
De verontreiniging zit onder een be-
perkt deel van het kadeterrein op een 
diepte van 4 tot 9 meter onder het 
maaiveld en stroomt in de richting 
van het Noordzeekanaal. Op basis 
van dit onderzoek is er geen sprake 
van risico’s voor de bedrijven op het 

terrein Grote Hout. 

Op grond van de Wet bodembescher-
ming moet de gemeente Velsen als ei-
genaar van het terrein deze veront-
reiniging melden bij de provincie 
Noord-Holland. De provincie Noord-
Holland is het bevoegd gezag voor de 
Wet bodembescherming. Zij beoor-
deelt het onderzoek op basis van de 
Wet bodembescherming en bepaalt 
uiteindelijk óf maatregelen getrof-
fen moeten worden om de verontrei-
niging aan te pakken en hoe en wan-
neer dat gebeuren moet. Eind van dit 
jaar doet de provincie hierover een 
uitspraak door een beschikking af te 
geven. Pas dan is duidelijk of sanering 
aan de orde is en op welke wijze.

Actie Havenfestival 2013
Burgemeester Weerwind – voorafgaand aan de actie om geld in te zamelen 
voor het Havenfestival – in  gesprek met een aantal ’Jantjes’. Meer informa-
tie op www.havenfestivalijmuiden.nl. (foto: Sanne Tiebie)

Kadeterrein Grote Hout

Aanpak verontreiniging

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben op 25 juni 2013 
besloten om de bevoegdheid tot het aan-
wijzen van uitvoerend (vervangend) 
BAG beheerder te mandateren aan de 
manager van de afdeling Informatiema-
nagment. Dit besluit treedt in werking 

de dag na bekendmaking. Op grond van 
artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u tegen dit besluit 
binnen 6 weken na verzending een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeesters en wet-
houders van de gemeente Velsen. 

Bekendmaking
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Besluiten

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 15 
juni 2013 tot en met 21 juni 2013 de 
volgende aanvragen hebben ont-
vangen voor een omgevingsver-
gunning op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
De Ruyterstraat 34, plaatsen dakop-
bouw (13/06/2013) w13.000215;
Planetenweg ong. (t.o. nr.72), plaat-
sen permanent verkooppunt voor 
bloemen en planten (17/06/2013) 
w13.000222;

Lorentzstraat ong. (t.o. nr. 72), kap-
pen boom (20/06/2013) w13.000226;
Scheldestraat 47, plaatsen ber-
ging voor duofiets (17/06/2013) 
w13.000220. 

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 
43, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(19/06/2013) w13.000227;
Hoofdstraat 177, plaatsen dubbel-
zijdige Camellichtbak aan gevel 
(20/06/2013) w13.000229.

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 2, kappen boom 
(18/06/2013) w13.000224;
Papenburghlaan 12, vergroten eerste 
verdieping (19/06/2013) w13.000228.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Zwanebloembocht 227, kappen boom 
(21/06/2013) w13.000230;
Zandaak 70, plaatsen 2 dakkapel-
len (achtergevel) (17/06/2013) 
w13.000221;
H. Reptonstraat 68, plaatsen 2 dak-
kapellen (voor- en achtergevel)
(21/06/2013) w13.000232;

Schoener 57, vergroten eerste verdie-
ping (14/06/2013) w13.000218.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

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

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Zomerfestival 7 juli
Theater, een kruipdoor-sluipdoor-
route en een rondleiding in Land-
goed Duin & Kruidberg – het is er 
allemaal op het Zomerfestival Na-
tionaal Park Zuid-Kennemerland op 
zondag 7 juli a.s.

Op 7 juli is het Nationaal Park Zo-
merfestival in Nationaal Park Zuid- 
Kennemerland. Op deze dag, die als 
thema ‘rijkdom in de natuur’ heeft ge-
kregen, is er van alles te beleven op 

Landgoed Duin & Kruidberg. Dat is 
ook één van de organisatoren, samen 
met Natuurmonumenten, IVN en vele 
anderen. Er is theater en muziek voor 
jong en oud, en er zijn allerlei work-
shops in de omgeving van het land-
goed. 

Het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land is rijk aan bijzondere planten en 
dieren. Die zijn op zondag 7 juli van-
af het landgoed te bewonderen, bij-

voorbeeld via mindfulnesswandelin-
gen, GPS- en bunkertochten. Natuur-
monumenten heeft een route voor 
kinderen aangelegd, waar zij sprin-
gend, kruipend en sluipend aan kun-
nen meedoen. In het huis van Duin & 
Kruidberg kunt u ook terecht. Er wor-
den rondleidingen georganiseerd en u 
kunt slapen in het natuurhotel. 

De activiteiten vinden tussen 12.00 en 
18.00 uur plaats. Soms is reservering 

gewenst. Kijk voor het programma, re-
serveringen en het laatste nieuws op 
www.np-zuidkennemerland.nl.

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-

gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-

tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
IJmuiderstraatweg 46, terugsnoeien 
1 boom (25/06/2013) w13.000200;
Lorentzstraat ong. (t.o. nr. 72), kap-
pen boom (25/06/2013) w13.000226;
omgeving Zoutmanstraat en Stol-
straat ong., kappen 6 populieren 
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Raadsplein 4 juli  2013
Op 4 juli 2013 om 18.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in 
de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbal-
club Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.
 
1 Opening 
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:notulen en besluitenlijst raadsvergadering 20 juni 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Visie Noordzeekanaalgebied 2040
6 Regeling rechtspositie Griffie
7 Instelling werkgeverscommissie Griffie
8 Aanwijzen accountant
9 Vaststellen fractieverantwoording 2012 (onder voorbehoud)
10 Perspectiefnota 2013

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 raad.
velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van de 
raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV 
en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
18.30 – 19.00 – 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 actuele 
en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze 
inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat 
of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) tot 
uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergadering van 20 juni 2013 een besluit genomen over 
de volgende onderwerpen:

• Bestemmingsplan Zeezicht
• Verklaring van geen bedenkingen Alexander Bellstraat 2 te IJmuiden
• Verklaring van geen bedenkingen St. Eustatiusstraat 10A te 
 Santpoort-Noord
• Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
  (VRK)
• Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
• Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem, bufferzone in een Metropolitaan
  Landschap
• Rapportage Beleidskader begraafplaatsen gemeente Velsen
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer 
 Noordzeekanaalgebied
• Evaluatie Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP) 
• Bestemmingsplan Havengebied  
• Bestemmingsplan IJmuiden-West  
• Visie Noordzeekanaalgebied 2040  
• Bestuursrapportage 1e kwartaal 2013  
• Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan De Leck en de Bergen

Besluiten (vervolg)
(24/06/2013) w13.000216.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 2, kappen boom 
(24/06/2013) w13.000224.

Velserbroek
Gerstland 18, uitoefenen bedrijf aan 
huis (24/06/2013) w13.000174.

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 18, kappen 
3 bomen (24/06/2013) w13.000182;
Van Tuyllweg 21 (gemeente-
lijk monument), vernieuwen/ver-
vangen rieten kap (25/06/2013) 
w13.000184.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Van Lenneplaan 8, kappen 2 bomen 
(24/06/2013) w13.000177.

Evenementenvergunning – arti-
kel 2:17 APV 
29 juni 2013 Giant Tour Ride fiets-
toertocht (24/06/2013) u13.005848;
13 juli 2013 muziekevenement 
Turn up the Beach, op het strand 
van IJmuiden aan Zee, het gedeel-
te bij de IJmuiderslag (25/06/2013)  
u13.005320.

Film- en foto opnamen art. APV 
2:12
27 juni en 4 juli 2013 filmopna-
men in Oud-Velsen (19/06/2013) 
u13.005730.

Inzameling/ Collecte art. APV 
5:13
AMREF Flying Doctors, 10 t/m 
18 augustus 2013 (19/06/2013) 
u13.005730.

Varen met passagiers art. APV 
5.33
Clipper Stad Amsterdam van 18 juni 
2013 tot 12 maart 2014 (18/06/2013)

Verleende omgevingsvergunnin-
gen – uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaande 
projecten een omgevingsvergunning 
verleend.  De omgevingsvergunnin-
gen en de bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van 1 juli 2013 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken, gemeente Vel-
sen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Te-
vens is het besluit in te zien op www.
velsen.nl via het menu: direct naar/ 
meer nieuws/ besluiten en vergun-
ningen en via www.ruimtelijke-
plannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0014EUSTATIUSST1-R001, 
NL.IMRO.0453.OM0015ALEXAN-
DERBE1-R001. Belanghebbenden 
die een zienswijze hebben ingediend 
tegen de ontwerp omgevingsvergun-
ning en belanghebbenden die kun-
nen aantonen dat zij dat daartoe re-
delijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest, kunnen tegen dit besluit bin-
nen een termijn van 6 weken met in-

gang van de dag na die waarop het 
besluit ter inzage is gelegd een ge-
motiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Te-
vens kunnen zij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Haarlem 
verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belan-
gen, dat vereist. Voorwaarde is wel 
dat ook beroep is ingesteld. Het be-
treft: 

Santpoort-Noord
St. Eustatiusstraat 10A, wijzi-
gen bedrijfsruimte naar woning 
op eerste verdieping (25/06/2013)
(w12.000197).

IJmuiden
Alexander Bellstraat 2, wijzigen be-
drijfsruimte naar woning op eer-
ste verdieping en deels beganegrond 
(25/06/2013)(w12.000161)
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