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Velsen kleurt oranje
IJmuiden - Het straatbeeld wordt op steeds meer plekken gedomineerd door oranje vlaggetjes en an-
dere uitingen waarmee de bewoners laten zien dat ze achter het Nederlands Elftal staan. Voor het team 
van Bert van Marwijk gaat het Europees Kampioenschap in Polen en Oekraïne zaterdag om 18.00 uur 
van start met de wedstrijd tegen Denemarken, de mondiale nummer 9. Elders in deze editie voorspellen 
lokale ondernemers de uitslagen van de poulewedstrijden. (foto: Friso Huizinga)

Gewonden bij busbotsing
Velsen-Noord - Op de Velsertraverse vond maandagmiddag omstreeks 14.40 uur een kop-staart-aan-
rijding plaats tussen twee touringcars. De voorste bestuurder remde voor een verkeerslicht dat op oranje 
stond. De bestuurder van de touringcar daarachter kon niet op tijd remmen, waarna de aanrijding ont-
stond. Vier personen uit de voorste bus raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis vervoerd. De krui-
sing op de Velsertraverse is enige tijd afgesloten geweest. (foto: Michel van Bergen)

Lees meer over de 
voordelen van het 
banksparen in de 
column van Job Gerlo.

Zie bericht elders in deze krant.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Deze advertentie is aangeboden door:
Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Stormvogels tegen FC Weesp

 
donderdag 7 juni
aanvang 20.00 uur
Sportpark zeewijk:

(gratis toegang i.v.m. 100-jarig bestaan)

zie onze advertentie

Zondag
10 juni 2012

Vrij toegankelijk

Zin om te werken?
DenK aan de
bediening!

T. 023 - 512 18 00
www.duin-kruidberg.nl

De ondernemers wensen 
Oranje succes!
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

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

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek ‘t Sant, Fresias-
traat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284.
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

Odd Fellows schenken 
nieuwe strandrolstoel
IJmuiden aan Zee – Vorige 
week woensdagmiddag hebben 
de Velsense Odd Fellows een 
schenking van 1000 euro voor 
een nieuwe strandrolstoel ge-
daan aan Gehandicapten Be-
raad Velsen.  De gemeente Vel-
sen vult dat bedrag met 1.500 eu-
ro aan vanuit Flankerende Gelden 
Gehandicapten zodat de stoel 
kan worden besteld. Deze derde 
strandrolstoel zal, net als de twee 
oudere modellen, worden gestald 
bij strandpaviljoen Zuidpier, waar 
iedereen hem gratis mag lenen.
De nieuwe strandrolstoel heeft 
grote wielen zodat hij gemakke-
lijk te duwen is over het zach-
te zand. Er zit een beveiliging op 
zodat je er niet gemakkelijk uit-
valt als je over hobbels rijdt. En de 
zitting en rug zijn van zacht ma-
teriaal, zodat je er heerlijk in zit. 
Er zit ook een rem op. De oudste 
strandrolstoel, nog uit 1994, heeft 
dat niet. Maar voorlopig wordt 
deze strandrolstoel ook nog ge-
woon gebruikt.
,,Het is voor het eerst dat we iets 
krijgen’’, zei Wim Polman, voor-
zitter van Gehandicapten Be-
raad Velsen. ,,Het is ook niet de 
bedoeling dat wij cadeaus krij-
gen, wij zijn er om gevraagd en 
ongevraagd adviezen te geven 
zodat mensen met wat voor be-
perking dan ook zo goed moge-
lijk mee kunnen doen in de sa-
menleving. Daarvoor is er ook 
een WMO-raad waar wij zitting 
in hebben. Maar verder bemoei-
en wij ons met van alles. We heb-
ben een goede band met de ge-
meente.’’
Rob Struwer, van de werkgroep 

Toegankelijkheid van het Gehan-
dicapten Beraad Velsen, mocht 
de cheque van 1.000 euro van 
Odd Fellows aannemen van Mar-
tine Stam, voorzitter van Odd Fel-
lows. 
Odd Fellows heeft een commissie 
Maatschappelijke Activiteiten die 
zich bezig houdt met het goede 
doel. Eerder dit jaar deden zij ook 
al een schenking van 1.000 euro 
aan het Thomashuis in IJmuiden, 
waar verstandelijk gehandicap-
ten verblijven. Daarnaast is Odd 
Fellows Velsen een organisatie 
met een mannenloge, IJmond, 
en een vrouwenloge, Duinroos, 
die veel gezelligheid biedt. Het 
geld is bijeengebracht door re-
guliere activiteiten als een boe-
kenmarkt, brocanteverkoop, ge-
zamenlijke maaltijden en kienen. 
,,Het gaat vaak om kleine bedra-
gen maar uiteindelijk levert dat 
toch een mooi bedrag op,’’ zegt 
Martine Stam. ,,De strandrolstoel 
was voor ons een mooi doel, om-
dat iedereen die slecht ter been 
is of niet kan lopen, hem kan ge-
bruiken.’’
Op de bordjes bij de invaliden-
parkeerplaatsen op de grote par-
keerplaats bij het strand staat te 
lezen waar de strandrolstoelen 
te leen zijn. ,,De stoelen worden 
goed gebruikt,’’ weet Wim Pol-
man. ,,Ook groepen met invali-
den komen hier naar toe. Ze kun-
nen nu met drie mensen tegelijk 
het strand op. De oudste stoel is 
niet meer zo best, maar voorlopig 
blijft hij in gebruik. Bij Paviljoen 
Zuidpier is ook een invalidentoi-
let, dus mensen weten het goed 
te vinden.’’ (Karin Dekkers)

HOV deeltracé 1
weer in de inspraak
Santpoort-Noord – Na wijzi-
gingen in deeltracé 1 van het 
HOV, van Delftplein tot Broek-
bergenlaan, wordt het nieuwe 
ontwerp in de inspraak gebracht. 
Op 6 december kwam het eerste 
ontwerp in de inspraak. 
Tijdens de inspraakperiode heb-
ben de reacties geleid tot een 

nieuw ontwerp. 
Bij dit nieuwe ontwerp wordt het 
kermisveldje niet doorsneden, 
maar wordt een nieuwe aanslui-
ting bij de rotonde Wüstelaan 
gemaakt. 
Daarvandaan rijdt de snelbus 
dan een stukje langs de A208 
richting Hagelingerweg.
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Juni - iJsheiligen beginnen
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Maandag opening 
Bartje Bloemendaal
Bloemendaal - Tijdens de laat-
ste week van de verbouwing aan 
Bartje Bloemendaal worden de  
puntjes op de i gezet. Het ter-
ras wordt aangekleed en binnen 
wordt nog wat getimmerd voordat 
de tafels en stoelen kunnen wor-
den geplaatst. Bartje Bloemendaal 
is de nieuwste uitdaging van Wou-
ter van der Zwet Slotenmaker van 
Café Bartje in Santpoort-Noord.
,,Het moet een bistro worden 
met een heel wisselend aan-
bod van seizoensproducten’’, al-
dus de nieuwe eigenaar. ,,Dagver-
se vis- en vleesgerechten en sei-
zoensgroenten. Dus zeker geen 
aardbeien in december. Uiter-
aard wordt het een heel goede 
keuken. Maar bijna nog belang-
rijker zijn de medewerkers die bij 
de de gasten aan de tafel komen 
en met enthousiasme de gerech-
ten aanprijzen en ervoor zorgen 
dat de mensen het naar hun zin 
hebben. Ik heb een enorm goede 
ploeg bij elkaar kunnen krijgen. 
Mensen komen zelf naar ons toe 
om te solliciteren. Het enthousias-
me is enorm.’’

Bartje Bloemendaal beschikt over 
70 plaatsen in de bistro, 120 plaat-
sen op het grote terras en een zaal 
met plek voor 120 mensen. Er is 
stevig verbouwd, er zijn muren 
doorgebroken en alles wordt licht 
en luchtig met veel wit.
Als alles meezit gaat Bartje Bloe-
mendaal zondag proefdraaien. 
Maandag is de officiële opening 
van 5 tot 9 uur. En vanaf dinsdag 
is men welkom voor een heer-
lijk etentje of een goede kop kof-
fie met gebak. Bartje Bloemen-
daal is gevestigd aan Bloemen-
daalseweg 80, langs de duinrand, 
in Bloemendaal. Zeven dagen per 
week kan men hier terecht van 
tien uur ‘s morgens tot twaalf uur 
‘s nachts. En of je nu komt voor 
een kop koffie, een tussendoortje, 
een zakenlunch of een familiedi-
ner, men zal verrast worden door 
de gezelligheid en het goede ni-
veau van de seizoensgerechten. 
De eerste reserveringen zien al 
binnen. Zowel voor feesten als 
voor diners. Kijk op www.bart-
jebloemendaal.nl of bel 023-
5261505.

Velsen-Zuid – Recreatieschap 
Spaarnwoude heeft de plan-
nen voor de ontwikkeling van 
het familie- en themaparkt Fun 
Valley in de Zuiderscheg af-
gewezen. Het Redreatieschap 
vindt het grootschalige plan 
niet passen binnen de doelstel-
ling van het recreatiegebied. 
Intussen is op verzoek van de 
gemeenteraad een aantal ac-
ties gestart, waaronder consul-
tatie van buurgemeenten, be-
handeling in de Regionale Ad-
viescommissie Detailhandel en 
een werkbezoek aan Batavias-
tad, als outletcentrum.  Dit al-
les om te bekijken wat de mo-
gelijke impact op de lokale en 
regionale detailhandel is. Deze 
acties zullen gewoon doorgaan, 
ook omdat het onderwerp out-
letcenter en de relatie met win-
kelcentrumontwikkeling actu-
eel en interessant is.

Fun Valley
gaat niet door

Velsen-Noord – De gemeen-
te heeft geen bedenkingen ont-
vangen tegen een omgevings-
vergunning  voor het project 
Wijkerstraatweg 178-180 in Vel-
sen-Noord. Daar zal een hore-
capand met twee bovenwonin-
gen worden verbouwd tot een 
kleiner horecadeel met elf ap-
partementen. Aangezien er 
geen bedenkingen zijn binnen-
gekomen bij de aanvraag voor 
de vergunning, stemt het colle-
ge van B&W in met de bouwver-
gunning.

Geen bezwaar 
tegen apparte-
menten

Bij Kumaro Kozijnen 
scoort iedereen korting
IJmuiden- Tijdens het EK 
Voetbal van 8 juni tot en met 
1 juli krijgen klanten bij Kuma-
ro Kozijnen gigantisch EK- oor-
deel. Gedurende het hele EK 
voetbal krijgen zij minimaal 11 
procent korting op de kunststof 
kozijnen.
Verder kan men nog extra kor-
ting verdienen van 2 procent 
voor ieder doelpunt dat Oran-
je scoort tijdens een wedstrijd. 
Ook krijgen de klanten die een 
order plaatsen van minimaal 
2.000 euro een origineel oran-
je EK-shirt, zolang de voorraad 
strekt. En voor iedere klant die 
de showroom in IJmuiden be-
zoekt en een offerte aanvraagt 
ligt een leuke EK-verrassing 
klaar. Aan het einde van het 
EK maken bovendien alle klan-

ten die een order plaatsen in 
de EK-maand bij de Alkuplus-
dealers kans op een  Oranje re-
tro-scooter. Ook voor dakka-
pellen, veranda’s en beglazing 
kan men bij Kumaro Kozijnen 
terecht. 
De showroom aan Maxwell-
straat 1 in IJmuiden is geopend 
van dinsdag tot en met vrijdag 
van 11.00 tot 17.30 uur en za-
terdag van 10.30 tot 15.30 uur. 
De showroom is buiten deze tij-
den na afspraak te bezoeken. 
Voor een vrijblijvende offerte 
komt men desgewenst graag 
aan huis   om de mogelijkhe-
den door te nemen. Bel voor in-
formatie of een afspraak met 
0255- 512109. Voor meer infor-
matie en foto’s:  www.kumaro-
kozijnen.nl.

Herijking lokale 
huurwoningverdeling
Velsen – De gemeente Velsen 
en de vier wooncorporaties gaan 
het huurwoningverdeelsysteem 
herijken. Zij hebben Rigo Re-
search en Advies opdracht ge-
geven onderzoek te doen naar 
de doeltreffendheid van het hui-
dige systeem. Vanaf 2003 werkt 
woonruimteverdeling met een 
optie- en winkelmodel, met on-
dersteuning van de website 
www.woneninvelsen.nl. In 2006 
is het stelsel geëvalueerd en dat 
leverde een aantal aanpassingen 
op. Maar opnieuw heeft men nu 
een aantal beperkingen in het 
systeem opgemerkt.
Zo worden nu soms eengezins-
woningen toegewezen aan een- 
of tweepersoonshuishoudingen. 
De wooncorporaties en de ge-
meente vinden dat er een meer 
passend toewijzing moet komen. 
Ook om jongere huurders aan te 
trekken en te behouden. 
Tevens is gebleken dat er veel 
woningzoekenden een uiterst 
passieve houding hebben. Zo re-
ageren zij niet op aanbiedingen, 
waardoor een scheef beeld van 
de werkelijke vraag naar wonin-
gen is ontstaan. Het is vaak niet 
duidelijk of het gaat om men-

sen zonder woning of mensen 
die hun woonsituatie willen ver-
beteren. In 2007 heeft een op-
schoning van het bestand met 
woningzoekenden plaatsgevon-
den. Het aantal woningzoeken-
den daalde toen van 15.000 naar 
6.000. Eind 2010 was het aantal 
inschrijvingen weer gestegen, 
tot 16.015 inschrijvingen. 
De Huisvestingsverordening 
heeft grenzen gesteld aan het 
inkomen. Woningzoekenden 
kunnen zich voor een sociale 
huurwoning slechts inschrijven 
als zij regionaal gebonden zijn 
en een maximum inkomen van 
34.085 euro hebben. Deze nieu-
we feiten moeten ook worden 
doorgevoerd in het beleid van 
het woonruimteverdeelsysteem.
Het onderzoek van Rigo zal zich 
richten op de vraag of het be-
staande woonruimteverdeelsy-
steem kan worden verbeterd, of 
dat er een ander systeem moet 
komen. Daaraan hangen op-
drachtgevers nog een aantal 
wensen, zoals labels voor doel-
groepen, automatisering, ge-
bruiksvriendelijkheid en onder-
zoek naar de wenselijkheid van 
een regionaal verdeelstysteem.
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Concerto in Memoriam 10 juni
Bas Eenhoorn spreekt 
Woord van Troost
Driehuis - Op zondag 10 juni 
vindt in het monumentale gedenk-
park van Begraafplaats & Crema-
torium Westerveld (Duin en Kruid-
bergerweg in Driehuis) het jaar-
lijkse Concerto in Memoriam 
plaats. Het concert biedt elk jaar 
een gevarieerd programma, met 
(klassieke en populaire) muziek, 
een spreker en de voordracht van 
een gedicht. Omdat Westerveld ie-
dereen de mogelijkheid wil bieden 
hun dierbaren te gedenken is het 
concert vrij toegankelijk. Het Con-
certo in Memoriam op 10 juni 2012 
begint om 14.00 uur.
Het Westlands Mannenkoor ver-
zorgt de muzikale invulling. Het 
in binnen- en buitenland bekende 
koor - een van de grotere in Ne-
derland - brengt een divers pro-
gramma. Zo voeren zij onder an-
dere het Ave Verum van Mozart en 
Die Nacht van Schubert uit. Ook 
brengen ze meer populaire stuk-
ken ten gehore als Hallelujah van 
Leonard Cohen en Morning has 
broken van Cat Stevens. Het koor 
staat onder leiding van dirigent 
Hans de Wit.
Burgemeester van Alphen aan 
den Rijn Bas Eenhoorn spreekt op 
10 juni het Woord van Troost. Hij 
kwam veelvuldig in de publiciteit 
door de schietpartij in winkelcen-
trum De Ridderhof, die op 9 april 
2011 in zijn gemeente plaatsvond. 
Bas Eenhoorn zal onder andere 

spreken over zijn persoonlijke er-
varingen naar aanleiding van deze 
ingrijpende gebeurtenis. Elk jaar 
weer (nu al 18 jaar) blijkt dat het 
herdenkingsconcert aan een be-
langrijke behoefte voldoet. ,,Veel 
mensen komen elk jaar terug om 
hun dierbaren te gedenken”, ver-
telt Carla Bosua-Westerman, di-
recteur van Westerveld. ,,De sfeer, 
de muziek en natuurlijk het monu-
mentale gedenkpark zelf zorgen 
voor een uniek herdenkingsmo-
ment. Bezoekers ervaren het als 
heel bijzonder om samen, en toch 
voor zichzelf, te gedenken in zo’n 
prachtige omgeving.”
Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld, met het eerste cre-
matorium van ons land (gebouwd 
in 1913 en inmiddels Rijksmonu-
ment), maakt deel uit van ’de Fa-
cultatieve Groep’. De kernactivi-
teiten van ‘de Facultatieve Groep’ 
(sinds 1874) zijn dienstverlening 
en techniek. Met activiteiten over 
de hele wereld en eigen vestigin-
gen in tien landen is de Groep op 
tal van terreinen actief. 
Sinds 1913 exploiteert de Groep 
diverse crematoria en begraaf-
plaatsen. Het motto van de Groep 
is ‘Eenheid in verscheidenheid’. 
Optimale sámenwerking met op-
drachtgevers en als partners stre-
ven naar de hoogste kwaliteit. Dát 
is waar ‘de Facultatieve Groep’ 
voor staat.

Inwoners Bloemstraat 
winnen 125.000 euro
IJmuiden - Deze maand reikt 
Gaston Starreveld iedere werk-
dag de PostcodeStraatprijs uit. 
Gisteren is postcode 1975 EP in 
IJmuiden in de prijzen gevallen. 
Vijf inwoners die in de meitrek-
king met deze postcode mee-
speelden ontvangen in ieder ge-
val 12.500 euro per lot. Degenen 
die met loten met de Straatprijs-
Verdubbelaar meespelen, kun-
nen zelfs rekenen op 25.000 euro 
per lot. Eén winnaar wint naast 
de geldprijs ook nog een gloed-
nieuwe BMW.
Gaston Starreveld, ambassadeur 

van de Postcode Loterij, was 
maandag 4 juni in de Bloem-
straat in IJmuiden om de geld-
prijzen en de BMW uit te reiken. 
De uitreiking is inmiddels uitge-
zonden op SBS6. 
De PostcodeStraatprijs wordt 
sinds 1991 maandelijks en sinds 
1993 wekelijks uitgereikt. Het is 
een van de bekendste prijzen 
van de Postcode Loterij. Inmid-
dels hebben al meer dan 1000 
postcodes deze prijs gewonnen. 
In de maand juni reikt de Postco-
de Loterij eenmalig iedere werk-
dag de Straatprijs uit. 

Zomerhulp voor zwerf-
katten weer broodnodig
IJmuiden – Op 1 juni start 
weer de 50 procent actie voor 
de zwerfkatten uit Velsen. Een 
maand lang wordt ieder bedrag 
dat binnenkomt op de bankre-
kening van Stichting Zwerfkat-
ten havengebied IJmuiden, met 
50 procent verhoogd door een 
Ijmuidense ondernemer. En dat 
geld is hard nodig in de drukke 
zomermaanden.
Juist in deze periode worden 
veel katten en moederloze kit-
tens gedumpt. De zorg voor de 
weeskittens kost handenvol tijd 
en geld. De eerste kittens zijn al-
weer binnen, gelukkig met moe-
der. De moeder was een zwerf-
kat die dankzij een buurtgenoot 
bij de opvang binnenkwam. Ge-
lukkig maar, want tijdens de be-
valling was de hulp van een 
noodarts nodig. Dat vormde een 
grote aanslag op het budget van 
de stichting.
Inmidels staat het team van vrij-
willigers alweer klaar voor de 
verwachte nieuwe kittens. Er 
is een melding binnen van een 
moederpoes met drie kittens, 

die moeten worden gevangen en 
gesocialiseerd. Oudere vondelin-
getjes zijn vaak ziek. Of het zijn 
tamme huiskatten die zijn ge-
dumpt en die zichzelf niet kun-
nen redden op straat. Deze wor-
den regelmatig in erbarmelijke 
omstandigheden opgevangen, 
gewond, vervuild en vermagerd, 
zodat dure ingrepen nodig zijn 
om de katten te redden.
Wie deze maand geld wil done-
ren, geeft Stichting Zwerfkatten 
extra geld, want elk tientje levert 
de stichting 15 euro op. 
Deze gift is aftrekbaar voor be-
lastingen. Met het geld worden 
circa 100 katten in de havens 
gevoed en gezond gehouden en 
ook worden er gedumpte katten 
en kittens van opgevangen. De 
stichting is volledig afhankelijk 
van donaties. 
Gironummer 4761772, Stich-
ting Zwerfkantten havengebied 
IJmuiden, Velsen-Noord. Ver-
meld hierbij ‘zomergift’ of ‘50 
procent actie’. Meer weten? In-
fo: kattenbabbels.blogspot.com 
of 06-20504875.

Jaarplan 
huisvuil
Velsen – HVC, Huisvuilcentrale 
Alkmaar, verzorgt de inzameling 
van huishoudelijk en groenafval in 
de gemeente Velsen. Voor elk jaar 
worden nieuwe plannen ontwik-
keld in opdracht van de gemeen-
te. In het Jaarplan 2012 worden 
de volgende zaken uitgewerkt. De 
gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk en Velsen gaan samen een 
plan van aanpak opstellen voor 
de invoering van een elektro-
nisch toegangssysteem voor on-
dergrondse containers voor rest- 
en gft-afval, zodat onbevoegd ge-
bruik wordt voorkomen. In gft-
containers die zijn geplaatst bij 
laagbouw wordt veel ander afval 
aangetroffen. Deze hoeveelheid 
is voor de verwerker niet accep-
tabel, daarom gaat HCV hier on-
derzoek doen naar doen. Afhan-
kelijk van het onderzoek zullen 
maatregelen worden getroffen 
om deze vervuiling terug te drin-
gen. Tegelijkertijd vindt men nog 
teveel groen in de huisvuilbakken. 
Dus gaan de gemeenten zich be-
zinnen op maatregelen om ervoor 
te zorgen dat het groen en snoei-
afval in de gft-bakken terecht-
komen. Een identificatiesysteem 
voor de minicontainers heeft in 
Beverwijk en Heemskerk geleid 
tot het aanbod van minder con-
tainers. Daarom wil HCV in Velsen 
ook zo’n systeem gaan invoeren. 
Dat gebeurt dan niet met stic-
kers, maar met een chipsysteem, 
dat men in het derde kwartaal van 
2012 verwacht te kunnen starten. 
Een belangrijke taak van HVC is 
het toeleiden van afval naar her-
gebruik, het streven is 60 procent 
van de totale afvalstroom. Om dat 
te bereiken gaat HVC onderzoe-
ken of er op de afvalbrengstati-
ons een nog betere scheiding van 
afvalstromen kan worden opge-
zet. In Velsen zal worden onder-
zocht of het mogelijk is dat scho-
len en verenigingen kunnen bij-
dragen aan de inzameling van 
oud papier. Een andere bespa-
rende maatregel is of het moge-
lijk is inwoners ertoe te bewegen 
zelf meer grof huishoudelijk afval 
te brengen in plaats van het te la-
ten ophalen door grof vuil. Via sa-
menwerking met een kringloop-
bedrijf zou mogelijk huis-aan-
huis inzameling van herbruikbare 
goederen kunnen worden gerea-
liseerd. Ook wil men op het afval-
brengstation een opslagcontainer 
voor herbruikbare goederen voor 
de kringloop zetten, zodat minder 
spullen in de afvalstroom verdwij-
nen. Verder wordt momenteel on-
derzoek gedaan naar de inzame-
ling van kunststof (verpakkingen), 
vanwege het landelijk beleid. Een 
wens van de gemeente Velsen is 
nog om zwerfafval in centrum- 
en winkelgebieden te voorko-
men. Daar is in Beverwijk al on-
derzoek naar gedaan. De verbe-
termaatregelen zullen na evalu-
atie ook worden besproken voor 
Velsen. Al met al zijn dat toch heel 
wat maatregelen om de afvalinza-
meling te verbeteren. (Karin Dek-
kers)
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Donderdag 7 juni
ShoppingNight in de Haar-
lemse binnenstad. Dit jaar is 
het thema ‘tijd’.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Heavy in Haarlem: 
The Devil’s Blood. 21.00 uur. 
Toegang 14,-.Toegang 14,-.

Vrijdag 8 juni
Joris van Haaften, cello, in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Irie Vibrations: 
Maikal X. Aanvang 20.30 uur. 
toegang 6,-. 

Zaterdag 9 juni
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Velser Bierfestival georgani-
seerd door Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck. Aanvang 14.00 uur. 
Zie ook www.zeewijck.nl.
Haring happen bij Oxi Resto-
bar, Wijk aan Zeeërweg 31 
IJmuiden. Aanvang 14.00 uur.
Open dag bij Atelier De 
Beeldvorming, Platbodem 4 
in Velserbroek. Van 14.00 tot 
17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Nijntje - De musical’. Aanvang 
14.00 en 16.15 uur.
Gildewandeling ‘Haarlemse 
Hofjes’. Vertrek 14.00 uur van-
af station Haarlem, kaartjeshal 
op Stationsplein.
Toneel van Die Spaer-
ne Ghesellen ‘Het verdriet 
van Garmisch Partenkirchen’ 
bij Café Terras Fort-Zuid in 
Spaarndam.
Concert Back in de Bin-
nenstad in de Doopsgezinde 
Kerk, Frankestraat 24 in Haar-
lem. Aanvang 17.00 uur.
Vijfde Verhalenfestival, Ruï-
ne van Brederode. Programma 
begint om 20.30 uur en eindigt 
rond 22.30 uur. Toegang 3,- 
voor de ruïne, festival is gratis.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Grote zaal: EK Voetbal 
2012 Nederland-Denemarken. 
18.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 10 juni 
Kofferbakmarkt op de 
Dorpsweide van Wijk aan Zee 
van 08.00 tot 16.00 uur. Meer 
informatie: 0251-374434 of 06-
44137968 of www.kofferbak-
marktwijkaanzee.nl

Kika-run. Start en fi nisch bij 
Hotel Flechter Resort (voor-
heen ‘t Buitenhuis) in Spaarn-
woude. Van 10.00 tot 16.30 
uur.
Open dag bij Muziekcen-
trum Soli, naast het station van 
Driehuis. Van 11.00 tot 14.00 
uur.
Paranormale beurs van 
Sama Saya in Zalencentrum 
Velserduin, Velserduinplein 
IJmuiden. Van 11.00 tot 17.00 
uur.
Dag van de Handdraaior-
gels in Draaiorgelmuseum, 
Küppersweg 3 in Haarlem. Van 
12.00 tot 18.00 uur. Toegang 
gratis.
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Concerto in Memoriam in 
het monumentale gedenk-
park van Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld, Duin en 
Kruidbergerweg in Driehuis. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang 
is gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: AHA Produc-
tions speelt muscal ‘Into the 
Woods’. Aanvang 14.00 uur.
Dubbelconcert Felison Brass 
en Diemer Harmonie in de 
Vredevorstkerk, Laan der Ne-
derlanden Beverwijk. Aanvang 
14.00 uur, zaal open 13.30 uur.
Babak-O-Doestan in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.

Maandag 11 juni
Sponsoravond Harddraverij 
Vereniging Santpoort en Om-
streken, in Brasserie De Wilde-
man in Santpoort-Noord. Van 
21.00 tot circa 23.00 uur.

Dinsdag 12 juni
Alzheimer Café in Servicefl at 
Sans Souci, Sans Souci 113 in 
Castricum. Van 19.30 tot 21.00 
uur.

Woensdag 13 juni
Nationale Straatspeeldag. 
De Spil organiseert tussen 
12.00 en 17.00 uur weer een 
groot feest in de Abelenstraat.
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Patronaat, www.patronaat.
nl: Grote zaal: EK voetbal 2012 
Nederland-Duitsland. Aanvang 
20.45 uur. Toegang gratis.

Donderdag 14 juni
Stadswandeling met stads-
gids Herma van de Poppe langs 
het Spaarne. Vertrek 14.00 
uur vanaf Historisch Museum, 
Groot Heiligland 47 Haarlem.
IVN Zuid-Kennemerland: 
‘Natuur en beheer in wandel-
bos Groenendaal’. Aanvang 
19.00 uur. Vertrek infobord res-
taurant Groenendaal in Heem-
stede. Aanmelden niet nodig.

Wopsie Topsie 
dag groot 
succes
IJmuiden - Het is bijna niet meer 
voor te stellen na alle regen van 
van de week, maar in het zon-
overgoten Pinksterweekend orga-
niseerde de Jeugd en Kampeer-
commissie een zeer geslaagde 
activiteitendag. Op het SVIJ-ter-
rein werden op één dag al die za-
ken gedaan die het Wopsie Topsie 
Kamp al 55 jaar zo’n succes ma-
ken: spelen, zingen en vooral met 
elkaar zijn. Onder een stralende 
zon kon de eerste Wopsie Topsie 
activiteitendag van start. Met ken-
nismakingsspelletjes, oud-hol-
landse spelen (zoals het koek-
happen op de foto) en natuurlijk 
mocht de speurtocht ook niet ont-
breken. En dit leverde vele vro-
lijke kindergezichten op. Net zo 
stralend dus als het weer! Wopsie 
Topsie is duidelijk springlevend 
en volgend jaar is er zeker weer 
een daverend Pinksterkamp waar 
al de ingrediënten van deze dag 
zeker weer terug komen. En over 
ingrediënten gesproken: de pan-
nenkoeken waren met de Pink-
ster ook een succes, dus komen 
ze volgend jaar weer op het menu.

Velsen-Zuid - Zondagochtend 
zijn twee jongens aangehouden 
na het vernielen van vier lan-
taarnpalen aan de Driehuizer-
kerkweg. De jongens van 21 jaar 
uit Driehuis en Santpoort-Noord 
waren in een baldadige bui en 
zijn om 2.45 uur aangehouden.

Jongens 
aangehouden 
na vernieling 

Durft u de uitdaging aan?
Velserbroek - Ben Rietdijk 
Sport en De Hofgeest/Jutter 
zijn op zoek naar vier perso-
nen die de komende zes maan-
den 25 kilo willen afvallen met 
het afslankprogramma Obese. 
Durft u de uitdaging aan om 
uw gewichtsafname te laten 

volgen door de krant en samen 
met personal trainer Sharo-
ny van Ben Rietdijk Sport een 
goed resultaat te gaan beha-
len? 
Geeft u zich dan nu op bij Ben 
Rietdijk Sport, via 023-5384002 
of via info@benrietdijksport.nl.

Gymnasium Felisenum 
speelt Macbeth in WT
IJmuiden - Macbeth staat niet 
alleen bekend als Shakespeares 
kortste, maar ook als zijn bloe-
derigste tragedie. Kun je daar 
een mooie voorstelling met jon-
geren van maken? 
Jazeker dat kan, bijvoorbeeld 
door een mooie bewerking te 
gebruiken. In de versie die het 
Gymnasium Felisenum speelt, 
zitten allerlei elementen die het 
stuk dichter bij jongeren bren-
gen. 
De achterliggende gedachte 
is dat Macbeth verward wordt 
door het idee dat hij aan be-
paalde verwachtingen moet vol-
doen. Dat herkennen jongeren 
wel: ook zij hebben nogal eens 
het gevoel dat ze moeten vol-
doen aan verwachtingen - van 
hun ouders, van medeleerlingen, 
van vriendjes en vriendinnen. 
Daarnaast wordt in de voorstel-

ling uitgepakt met muziek, solo- 
en koorzang en dans.
Een moderne voorstelling? Dat 
zeker, maar wel een voorstel-
ling die ook ‘gewoon’ het verhaal 
van Macbeth vertelt. Macbeth, 
een dapper krijger in dienst van 
de middeleeuwse Schotse ko-
ning Duncan, krijgt na een ge-
wonnen veldslag de voorspel-
ling dat hij koning van Schot-
land zal worden. Daartoe aange-
zet door zijn vrouw, Lady Mac-
beth, helpt hij het lot een hand-
je en slaat hij aan het moorden. 
Om aan de macht te blijven moet 
hij daarmee doorgaan en dat zal 
hem fataal worden.
De speeldata zijn: 12, 14 en 15 
juni in het Witte Theater, Kanaal-
straat 257. Toegang 6 euro.
Kaarten zijn te koop in de au-
la van het Felisenum tijdens de 
grote pauze.

Workshop kaas maken
Velsen-Zuid - Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwou-
de leert u graag hoe u uw eigen 
kaasje kunt maken. In een sfeer-
volle omgeving leert u hoe van 
rauwe melk, in dit geval van de 
koeien van Zorgvrij, een baby-
kaasje wordt gemaakt. Behalve 
kaas gaat u ook boter maken en 
kunt u rondkijken in de stallen 
van de boerderij. Na de work-
shop gaat u naar huis met uw ei-
gen gemaakte kaasje.
De kosten zijn 20 euro per per-
soon, dit is inclusief koffi e en 
thee. De workshop wordt gege-
ven op zondag 8 juli om 11.00 
uur en duurt ongeveer 3 uur. 
Groepen (ook kinderen) kunnen 
ook op afspraak op een ande-
re dag een kaasje leren maken. 
Wilt u de workshop cadeau ge-

ven aan iemand dan kunt u bij 
de balie een cadeaubon halen.
Voor meer informatie en aanmel-
den: 023-5202828. Zie ook www.
informatieboerderijzorgvrij.nl.
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Spectaculaire opening 
eeuwfeest Stormvogels
Velsen-Zuid - Afgelopen 
weekend vond de start plaats 
van het jubileumseizoen 100 
jaar Stormvogels. Vrijdag 
werd ’s ochtends begonnen 
met een bezoek aan Woon-
zorgcentrum de Moerberg. 
Namens Stormvogels werden 
bewoners en personeel als 
goede buur getrakteerd op 
gebak. Sommige bewoners 
met een Stormvogels verle-
den hadden zelfs hun blau-
we shirt uit de kast gehaald 
om optimaal van het gebak te 
genieten. 

Vanaf 17.15 uur werden de eer-
ste gasten over een ware ‘blau-
we’ loper met blauwe champag-
ne ontvangen voor de officiële 
receptie. 
Om klokslag 18.00 uur begon 
het officiële gedeelte. Ceremo-
niemeester Steef Hammerstein 
gaf na enkele huishoudelijke 
mededelingen het woord aan 
voorzitter Nico Stoker. Zonder 
de vergelijking met Barcelona 
aan te willen gaan haalde Sto-
ker wel de bekende slogan aan 
van deze club: ‘Més que un club’. 
Dit gezien het veelzijdig karak-
ter van de club en de plaats die 
zij na 100 jaar inneemt in de 
IJmond. 
Na Stoker was het woord aan 
de voorzitter van de jubileum-
commissie Steffan Kunst en na-
dat ook de district-voorzitter van 
KNVB het woord had gevoerd 
werd door Steef Hammerstein 
het eerste officiële gedeelte af-
gerond.  
Nadat door alle genodigden was 
genoten van een heerlijk buffet 
dat mogelijk werd gemaakt door 
Gerard van Es werd begonnen 
met het tweede officiële gedeel-
te. Nadat wethouder Annette 
Baerveldt het belang van sport 
nog maar eens benadrukte was 
daarna het woord aan één van 
de schrijvers van het jubileum-
boek. Leen van der Lugt weer-
spiegelde het proces van tot-
standkomen van het boek. Aan-
gezien er niet echt een Stormvo-
gels archief aanwezig was heb-
ben de boekenschrijvers menig 
zolder uitgepluisd. Dit vele werk 
heeft geresulteerd in een weer-
galoos boek van circa 280 pagi-

na’s. De eerste exemplaren wer-
den daarna uitgereikt aan Tiny 
Venus, de weduwe van de in 
2010 overleden Freek Venus, en 
clubicoon ‘Ome’ Piet Heilig (zie 
foto). Het boek wordt vergezeld 
van een film over de club Storm-
vogels. Linda Bannink heeft an-
derhalf jaar filmen op werkelijk 
sublieme wijze gecomprimeerd 
tot een vijftig minuten durende 
documentaire met de titel ‘Een 
blauw hart’.
VSV-voorzitter Eric Lucke en Tel-
star voorzitter Pieter de Waard 
wisten in hun speech de gevoe-
ligheden rondom het spelletje 
voetbal in zijn algemeenheid en 
de club Stormvogels in het bij-
zonder op zeer komische wij-
ze te verwoorden. Daarna reikte 
Burgemeester Franc Weerwind, 
na een inspirerende speech, na-
mens Hare Majesteit De Konin-
gin de Koninklijke Erepenning 
uit aan voorzitter Stoker.
Op zaterdag vond er een ge-
weldige reünie plaats. Meer dan 
400 (oud)leden waren aanwezig 
om dit evenement bij te wonen. 
Ruim zestig hiervan hadden ook 
nog de ambitie om op het veld 
te laten zien dat ze het kunstje 
nog niet verleerd zijn. Met ge-
mengde gevoelens werd door 
het in grote getalen aanwezige 
publiek de prestaties op het veld 
gevolgd.
Aansluitend aan de wedstrijd 
werd de reünie binnen en buiten 
de kantine voortgezet. Oud voet-
baller Peter de Haas was ingezet 

voor de muzikale omlijsting. Of-
wel het voetballen, ofwel het ve-
le dansen moet bij vele van de 
aanwezigen hebben geleid tot 
enige spierpijn op zondagoch-
tend. 
Zondag werd het openings-
weekend afgesloten met de 
jeugddag. Ondanks dat het weer 
ons in de steek liet was er een 
fantastische opkomst van 175 
jeugdleden. Op verschillende ni-
veaus werd de strijd met elkaar 
aangegaan, zowel qua voetbal 
als op de stormbaan. 
Dat zo’n dag hongerig maakt 
was onder andere te merken 
aan de afname van de vers ge-
maakte suikerspinnen en pop-
corn die gretig aftrek vonden. 
Deze consumpties voorkwamen 
echter niet dat de barbecue aan 
het einde van de dag overuren 
moest maken om alle jeugdle-
den en vrijwilligers te voorzien 
van eten. 
Na de diverse prijsuitreikin-
gen kregen alle jeugdleden een 
fantastische herinnering uitge-
reikt in de vorm van een jubi-
leum-sjaal. Terugkijkend op het 
openingsweekend is iedereen 
het erover eens dat het een ge-
slaagde aftrap was voor het ju-
bileumjaar. Na de zomerstop 
gaat het jubileumfeest enthou-
siast verder, maar daarover later 
meer. Voor foto’s en verdere in-
formatie kunt u terecht op www.
stormvogels.nl of de openbare 
facebookpagina www.facebook.
com/stormvogels100jaar.

Voorwaarts met koop-
appartementen Zeewaarts 
IJmuiden - Op de plaats waar 
nog niet zo lang geleden de Keet-
bergflat stond, wordt momenteel 
hard gewerkt aan de realisatie 
van drie woontorens van acht 
verdiepingen. Eén van de woon-
torens zal bestaan uit 34 koop-
appartementen en één maison-
nette. Deze worden door aan-
nemer HSB Volendam op deze 
unieke locatie gebouwd en in de 
verkoop gebracht door de make-
laarskantoren Van Waalwijk van 
Doorn Makelaars-Taxateurs in 
IJmuiden en Bon & Breed Make-
laardij te Velserbroek.
,,Eén van de bijzondere aspecten 
van dit project is de unieke loca-
tie, midden in de duinen en met 
een fantastisch uitzicht, zeker 
vanaf de hoger gelegen etages’’, 
vertelt Jan-Karel van Waalwijk 
van Doorn. En Annemiek Breed 
vult aan: ,, En afgezien van de lo-
catie is ook het ontwerp heel op-
vallend en is er een grote varia-
tie aan woningtypes, dat wil zeg-
gen acht woningtypen op 35 ap-
partementen. Ook vermeldens-
waard is het hoge afwerkings-
niveau, onder meer wat betreft 
het sanitair en bijvoorbeeld het 
feit dat de appartementen wor-

den voorzien van paneeldeuren, 
met glas’’.
Daarbij komt nog de gunstige 
prijsstelling die varieert van on-
geveer 130.000 tot 270.000 eu-
ro, waarbij een parkeerplaats in 
de ondergrondse parkeergarage 
is inbegrepen. Verdere specifie-
ke kenmerken van dit bijzonde-
re project zijn nog de eigentijdse 
architectuur, de ruime balkons, 
vloerverwarming en een eigen 
berging. Genoeg redenen der-
halve voor beide makelaars om 
tevreden te zijn over de belang-
stelling en het aantal verkoch-
te appartementen tot op heden. 
,,In betrekkelijk korte tijd hebben 
ruim 70% van de appartemen-
ten inmiddels een koper gevon-
den en dat is in deze tijd toch wel 
bijzonder’’ , aldus Jan-Karel. ‘’En 
wat ook heel leuk is om te ver-
melden, is  het feit dat de hui-
dige kopers groep elkaar via Fa-
cebook regelmatig op de hoogte 
houdt wat betreft de vorderingen 
met de bouw’’ , vertel Annemiek.
Meer informatie omtrent dit pro-
ject en de nog beschikbare ap-
partementen is te vinden op de 
websites: www.wado.nl en www.
bon.nl .

Haring happen
bij Oxi Restobar
IJmuiden – Zondag 9 juni kan 
vanaf 14.00 uur de Nieuwe Hol-
landse Haring worden gehapt 
bij Oxi Restobar aan Wijk aan 
Zeeëerweg 31 in IJmuiden. Dat 
wordt natuurlijk een culinair 
feestje, want er komt ook een 
zanger met een niet te missen 
Hollands repertoire om het hap-
pen te begeleiden.
Aan de voorkant van Oxi komt 
een oud-Hollandse haringkar te 
staan waar de haring vers wordt 
gesneden. Achter in de tuin kan 
men terecht voor een lekker 
biertje of korenwijntje tegen ge-
reduceerde prijzen. 
Oxi Restobar is sinds november 
2011 geopend en vormt een cu-
linaire belevenis voor de gasten.  
De haringparty is een heel mooie 
gelegenheid om eens kennis te 
maken met dit bijzondere res-

taurant met gezellige bar. De ha-
ring kost deze dag slechts 1,50 
euro. 
Jaarlijks worden wereldwijd 76 
miljoen haringen gegeten. Het 
grootste gedeelte komt ech-
ter van Denemarken en Noor-
wegen. Een klein gedeelte komt 
van Hollandse trawlers en alleen 
die krijgt het predikaat Holland-
se haring. En juist deze Holland-
se haring wordt zondag bij Oxi 
Restobar geserveerd. Het vet-
gehalte van de haring is dit jaar 
tussen de 19 en 22 procent, dat 
belooft dus wat voor alle haring-
liefhebbers. 
Meer weten? Zie www.oxiresto-
bar.nl of bel 0255-757555 of 06-
41454366. De Oxi Restobar is 
van woensdag tot en met za-
terdag geopend vanaf 17.00 uur. 
Overige dagen gesloten.

IJmuiden - In de reeks rom-
melmarkten op het Kennemer-
plein, tegenover de Vomar aan 
de Kennemerlaan, is de volgen-
de rommelmarkt op zaterdag 7 
juli van 9.00 tot 17.00 uur. Met 
50 kramen wordt het weer een 
grootse rommelmarkt.
Tegelijkertijd is de gezellige 

jaarmarkt op de Kennemerlaan 
dus men verwacht heel veel 
publiek.
Misschien voor verkopers een 
goede gelegenheid om een 
keer een kraam te huren. En 
of het nu gaat om een zolder-
opruiming, een verzamelaar of 
een kunstenaar die zijn werk 

Weer rommelmarkt
op het Kennemerplein

wil verkopen, dat maakt niet 
uit. Kramen zijn te huur via 
0255-533233 of 06-10475023. 
De braderie op de Kennemer-
laan trekt altijd enorm veel pu-
bliek. Er is muziek en alle mid-
denstanders zetten hun bes-
te beentje voor. Dus is er altijd 
veel voordeel voor het publiek. 
Ook is er muziek, iets leuks 
voor de kinderen en heel veel 
gezellige kramen. De rommel-
markt is iets apart van de bra-
derie te vinden op het midden-
deel van de Kennemerlaan.
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Velsen - De uitnodiging, een 160 
pagina’s tellende bijbel, vertelde 
veel over de vierde editie van De 
Lekkerste Nacht. De belangrijk-
ste vraag bleef echter onbeant-
woord: waar vindt het feest deze 
keer plaats? Pas toen de bussen 
vanuit het centrum van IJmuiden 
koers zetten richting Amsterdam, 
was het voor velen duidelijk. Het 
halfjaarlijkse netwerkfeest voor 
de regionale horeca vond maan-
dagavond plaats in Ruigoord, het 
kunstenaarsdorp in het Westelijk 
Havengebied. Een betere plek 
voor de thema’s religie, hippie en 
gipsy was bijna niet denkbaar.
De Lekkerste Nacht ging tradi-
tiegetrouw van start met een on-
dernemerstoer. Een fraaie dub-
beldekker voerde de 60 genodig-
den langs Restaurant Ome Piet-
je in Beverwijk en het onlangs 
geopende Grand Café Buffel in 
Wijk aan Zee. Daarna stapte het 
bonte gezelschap bij de Noord-
pier op de voormalige redding-
boot Johanna Louisa. 
Via het Forteiland ging het ver-
der naar de jachthaven Seaport 
Marina en Zilt aan Zee op het 
strand van IJmuiden. De laatste 
stop was Grieks restaurant Kre-
ta, waar de eigenaar alles uit de 
kast haalde (vooral serviesgoed) 
om het zijn gasten naar de zin te 
maken.
De ondernemerstoer eindigde op 
Plein 1945 in IJmuiden, waar een 
klein ‘preuvement’ werd gehou-
den. Voor de overige genodigden 
was dat het beginpunt van De 

Lekkerste Nacht. Aan het begin 
van de avond vertrok een bon-
te stoet van Engelse dubbeldek-
kers, NZH-bussen en VW-bus-
jes naar Ruigoord. In dit myste-
rieuze kunstenaarsdorp, dat ligt 
ingeklemd tussen de opslag-
tanks en de nieuwe Afrikaha-
ven, barstte een feest los waar-
over nog lang zal worden nage-
praat. In het kerkje van Ruigoo-
rd vonden optredens plaats van 
een gospelkoor, een zigeuneror-
kost en verschillende dj’s. Buiten 
stonden kramen waar eten werd 
geserveerd en waar de genodig-
den een aurafoto konden laten 
maken of hun hand konden la-
ten lezen.
,,Het was een geweldig feest 
waarbij mensen uit de hore-
ca én leveranciers op een infor-
mele wijze met elkaar in contact 
zijn gekomen’’, aldus organisator 
Sidney van Leeuwen van Stich-
ting Lekkerste Nacht. ,,We pro-
beren iedere keer iets bijzon-
ders te verzinnen. Met dit feest 
in Ruigoord zijn we daar vol-
gens mij in geslaagd. We staan 
nu voor de grote opgave om dit 
feest te overtreffen. Dat zal niet 
gemakkelijk worden, maar we 
hebben alweer een paar ideeën 
die de moeite van het onderzoe-
ken waard zijn.’’
De dvd met foto’s en aftermovie 
van De Lekkerste Nacht is van-
af volgende week vrijdag voor 10 
euro te koop bij Grand Café La 
Belle in IJmuiden. (foto: Ed Geels 
Fotografie)

Zondag Paranormale 
beurs in IJmuiden
IJmuiden - Zondag 10 juni zal 
de paranormale beurs van Sam-
ma Saya weer plaatsvinden in 
Zalencentrum Velserduin aan 
het Velserduinplein in IJmui-
den. Ook deze keer is er een ver-
scheidenheid aan mediums en 
paragnosten bij elkaar te vinden 
en zal er wederom voor iedereen 
een advies of spiritueel handvat 
te vinden zijn in een van de te 
consulten.
Dit is een kleine beurs voor ie-
dereen die vragen heeft met be-
trekking tot hun relatie, gezond-
heid, werk, etcetera of voor men-
sen die interesse hebben in de-
ze materie en ermee willen ken-
nismaken. In een gemoedelij-
ke, ontspannen sfeer kan men 
een consult krijgen waarbij aan 
de hand van een meegebrach-
te foto of ring een vraag beant-
woord kan worden, maar ook 
via spontane helderziende waar-
nemingen van een medium kan 
men zijn gids ontmoeten of kun-
nen mogelijk contacten wor-
den gelegd met overleden dier-
baren. Maar gewoon rondkijken 
kan natuurlijk ook. Zo kunnen er 
onder andere (meerdere) parag-
nosten, helderzienden, magneti-
seurs, tarotkaartleggers, gidszie-
ners en -tekenaars, reikimasters 
en pendelaars, aanwezig zijn. 
Voor de tweede keer op de Sam-

ma Saya beurs aanwezig is on-
der andere de IJmuidense iris-
copiste Sabine Gorski die aan 
de hand van het maken van een 
foto van de ogen een analyse 
kan maken van hoe men in el-
kaar steekt en waar men mee zit. 
Hiermee verschaft men zich een 
inzicht in zichzelf waar degene 
iets aan heeft. Vragen zoals: hoe 
zit u in elkaar, waar loopt u te-
genaan en waar komt uw woede, 
verdriet en tegenslag vandaan 
maar vooral hoe gaat u daarmee 
om, kan hier heel duidelijk in tot 
uiting komen.
Dierenfluisteraar Amber Jong-
man, heeft inmiddels ook een 
vast plekje verworven op deze 
paranormale beurs en zal haar 
gaven graag gebruiken om u en 
uw huisdier op spirituele en pa-
ranormale wijze met elkaar te la-
ten communiceren. Maar ook 
zijn onder andere de beken-
de paragnosten Paul van Bree, 
Charlotte de Boer, en Tineke 
Kramer op de beurs aanwezig. 
De Beurs zal plaatsvinden op 
zondag 10 juni bij Zalencentrum 
Velserduin, Velserduinplein 3, 
IJmuiden. Openingstijden: 11.00 
tot 17.00 uur. Entreeprijs: 5,00 eu-
ro per persoon, de consulten zijn 
niet hoger dan 12,50 per persoon
Kinderen onder de 11 jaar zijn 
gratis, mits onder begeleiding.

IJmuiden - Deze week zijn de 
laatste werkzaamheden afge-
rond aan de nieuwe geldauto-
maat aan de Lange Nieuwstraat 
in IJmuiden. Vanaf woensdag-
middag 30 mei zijn de eerste bil-
jetten uitgegeven door de auto-
maat. De nieuwe geldautomaat 
is gevestigd aan de kiosk op de 
Lange Nieuwstraat, hoek Velser-
hof.

Nieuwe 
Rabobank 
geldautomaat

Velsen-Noord – Het college van 
de gemeente Velsen heeft zich 
uitgesproken voor nieuwbouw 
van een Brede School aan de 
Heirweg, inclusief een gymzaal 
en welzijnswerk in een gebouw. 
In oktober 2011 was de wens 
nog om bij de Brede School aan 
de Heirweg alleen kinderactivi-
teiten van Welzijn onder te bren-
gen. Maar dat was voor de brand 
die op 1 januari van dit jaar het 
grootste deel van De Mel ver-
woestte. Nu een deel van de be-
staande gymzaal is afgebrand, 
heeft men besloten zowel het 
wijkcentrum als de gymzaal on-
der te brengen in de nieuwe bre-
de school. Nu dat besluit is ge-
nomen, kan men verder gaan 
met de nieuwbouwplannen. De 
activiteiten van De Mel zijn nu 
in verschillende gebouwen on-
dergebracht. Betrokkenen kijken 
erg uit naar de nieuwbouw zodat 
De Mel weer een geheel kan zijn.

De Mel en 
Brede School 
gaan samen

IJmuiden – Om de bouw van 
tien extra lokalen voor het Vel-
lesan College mogelijk te ma-
ken, moet wat groen van het ter-
rein van de school verdwijnen. 
Volgens bestaande regels mag 
dit niet zomaar, daarom moet er 
nieuw groen terugkomen. Er mo-
gen 17 bomen worden gekapt, 
maar er komen maar liefst 29 bo-
men voor terug.

Nieuwe lokalen 
en bomen 
voor Vellesan 
College

Belangengroepen trekken 
samen op tegen HOV
Velsen - De belangengroe-
pen uit Velsen-Zuid, IJmuiden-
Zuid en Driehuis slaan de han-
den ineen in het HOV deba-
cle. De drie groepen hebben el-
kaar gevonden nadat zij erva-
ren hebben door de gemeente 
Velsen niet serieus genomen te 
worden. Gezamenlijk een stem 
maken richting de gemeente 
en provincie en het organise-
ren van een referendum zijn de 
eerste actiepunten en de uit-
komst van een gemeenschap-
pelijke vergadering afgelopen 
vrijdag.
Bewoners van de buurten 
Leeuweriklaan, Minister van 
Houtenlaan, Troelstraweg en 
Wilgenstraat hebben in eerste 
instantie van de gemeente op 
de informatie-avonden te ho-
ren gekregen dat er serieus met 
hun wensen rekening gehou-
den zou worden. ,,Onze inge-
diende ideeën zijn afgedaan als 
niet haalbaar zonder daarover 
met ons verder rond de tafel te 
zitten. Wij voelen ons geschof-
feerd”, aldus Bram Diepstra-
ten en Frits Vermeulen. Stich-
ting Visie & Analyse uit Driehuis 
heeft zich enkele jaren geleden 
actief ingezet bij het randweg 
vraagstuk over het oude spoor. 
,,Wij zien nu hetzelfde gebeu-
ren als destijds: de gemeente 
praat met losse groepen inwo-

ners, maar combineert het niet 
en brengt hen niet samen. Ter-
wijl het ons allemaal aangaat. 
En de gemeente werkt hier-
mee verwarring en uitspelen 
van buurten tegen elkaar in de 
hand. Daar trappen wij niet in”, 
aldus Ruud Beskers, voorzitter 
van Visie & Analyse. ,,Daarnaast 
vragen wij ons af of de beslis-
sing omtrent het HOV wel ge-
nomen is op de juiste gronden, 
met de juiste informatie en met 
voldoende contact richting be-
woners. Wij hebben gemeente 
en provincie inmiddels schrif-
telijk gevraagd om informatie 
aangaande zaken als milieu-ei-
sen en milieubelastingen. Denk 
aan geluid, licht, fijnstof etc.”
Genoeg redenen voor de be-
langengroepen nu verder sa-
men op te trekken. Zo is de 
website www.stopvelsenhov.
nl een van de manieren om in-
formatie richting inwoners te 
brengen. Inwoners kunnen zich 
ook via de website aansluiten. 
Op zich zijn de belangengroe-
pen niet tegen Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer. Maar wel 
tegen de tracékeuze met de bij-
komende gigantische kosten. 
De geplande kostenraming van 
70 miljoen staat gelijk aan ruim 
1000 per inwoner van Velsen. 
Er zijn legio betere, goedkopere 
en slimmere oplossingen. 

Akkoord over senioren-
woningen Roos en Beek
Santpoort-Noord – Het col-
lege stelt de gemeenteraad 
voor akkoord te gaan met de 
nieuwbouw van senioren-
woningen aan de Roos en 
Beeklaan. Eerder waren zij 
niet akkoord omdat er niet 
voldoende parkeergelegen-
heid bij het project zou zijn. 
De bouwer heeft toch kans 

gezien aan de parkeernorm 
te beantwoorden. Er zijn nog 
wel enige bedenkingen geuit 
tegen de ontwerpomgevings-
vergunning, maar het colle-
ge stelt voor deze niet over te 
nemen. Als de gemeenteraad 
akkoord gaat met de plannen, 
staat niets de bouw meer in de 
weg.

Evenement voor horeca
De Lekkerste Nacht
viert feest in Ruigoord
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Hoogste punt Beach Inn
IJmuiden aan Zee - Vorig jaar 
werd strandpaviljoen Beach Inn 
door brand verwoest. Gelukkig 
is de wederopbouw nu in volle 
gang en hoopt men 1 juli het pa-
viljoen weer te openen.
Afgelopen weekeinde werd het 
hoogste punt bereikt en dat 
werd natuurlijk gevierd. Multi 
Mate schonk een vlag die op het 
hoogste punt is bevestigd, zodat 

men nu al van ver kan zien hoe 
het staat met de bouw.
Eigenaar Peter de Bie is alweer 
druk bezig met de organisatie 
van allerlei leuke activiteiten die 
straks in Beach Inn zullen wor-
den gehouden. Hij hoopt dat het 
een lange, hete zomer wordt zo-
dat iedereen dit seizoen nog vol-
op kan genieten van de nieuwe 
Beach Inn.

Perspectief op begroting
Velsen - Bijna op de helft van 
het jaar heeft het college van 
B&W van de gemeente Velsen 
de perspectiefnota 2012 vast-
gesteld. Deze nota is de basis 
voor de begroting van 2013 en 
geeft een overzicht van beleids-
ontwikkelingen, prioriteiten en 
voorstellen met financiële con-
sequenties voor de komende 
jaren. Daardoor kan men een 
sluitende meerjarenbegroting 
maken op basis van het colle-
geprogramma 2010 tot 2014. 
De nota heeft de naam Onder-
nemend Besturen, omdat men 
binnen de mogelijkheden kan-
sen geeft aan ondernemers en 
organisaties om zelf met initia-
tieven te komen.
Landelijke ontwikkeling: De ge-
meente Velsen staat voor een 
aantal uitdagingen die niet mis 
zijn, zoals de vergrijzing en het 
effect daarvan op zelfstandig 
wonen, zorg en werkgelegen-
heid. Een samenleving die uit-
gaat van de eigen verantwoor-
delijkheid van mensen. Verder-
gaande inidividualisering van 
de burger. Decentralisatie van 
AWBZ, Wet Werken naar ver-
mogen en jeugdzorg, waarvan 
de effecten nog niet volkomen 
duidelijk zijn. Een grotere vraag 
naar huurwoningen en de stag-
natie van de koopwoningmarkt. 
En tenslotte een breder en lan-
ger gebruik van schoolgebou-
wen. 
Maar ook lokaal en regionaal 
zijn er ontwikkelingen die van 

belang zijn, zoals de interes-
se van innovatieve bedrijven 
die zich willen vestigen in Vel-
sen. Verduurzaming en innova-
tie in de visserij. Toename crui-
sevaart. Spanning tussen ar-
beidsvraag en aanbod vanuit 
beroepsonderwijs. Stagnerende 
woningbouw en stedelijke ver-
nieuwing. Regionale samenwer-
king in IJmondiaal verband.
Behalve het collegeprogramma 
is ook de Visie van Velsen 2025, 
‘Kennisrijk Werken in Velsen’ 
een leidraad op het gebied van 
leven, wonen en werken. De zes 
thema’s van Ondernemend Be-
sturen zijn duurzaamheid, eco-
nomie, wonen, gemeente nieu-
we stijl, partnerschap en slag-
vaardige gemeentelijke organi-
satie. De werkwoorden van de 
gemeente zijn daarom facilite-
ren, initiëren en regisseren. De 
dienstverlening naar burgers 
is door digitale ontwikkelingen 
gemakkelijker, ook op het ge-
bied van participatie.
Strategisch werken vanuit het 
stadhuis is nodig: initiatief to-
nen en pro-actief handelen, oog 
hebben voor de omgeving en 
ontwikkelingen die gaande zijn.
Vanwege de demissionaire sta-
tus van het kabinet is er on-
zekerheid. De perspectiefno-
ta houdt wel rekening met 
rijksombuigingen. Voor nieu-
we initiatieven is een deel van 
de algemene reserve apart ge-
zet onder het kopje Reserve Vi-
sie op Velsen. 

Open dag bij Atelier 
de Beeldvorming
Velserbroek - Op zaterdag 9 
juni tussen 14.00 en 17.00 opent 
Atelier de Beeldvorming in Vel-
serbroek haar deuren voor ie-
dereen met interesse in schil-
deren. In het Atelier is het schil-
derwerk van de cursisten te 
bewonderen en in de overige 
ruimte is schilderwerk van Ma-
non van Leuven te zien. 
Bij Atelier de Beeldvorming 
worden schilderlessen gege-
ven door beeldend kunstenares 
Manon van Leuven. Het Atelier 
bestaat nu ongeveer een half 
jaar en cursiten willen graag 
laten zien wat ze doen en hoe 
veelbelovend de resultaten al 
zijn na zo’n korte periode. Ze 
werken vooral met acrylverf, 
meestal op papier maar ook ge-
regeld op doek. De wensen van 
de cursist zijn de basis voor de 
lessen. De groepen zijn klein, 
maximaal zeven personen, dus 
ieder kan een eigen weg in-
slaan. Of je nu vooral portretten 
wilt maken, bloemen of land-

schappen of helemaal voor ab-
stract gaat, Manon gaat samen 
met de cursist het avontuur aan. 
Het grote voordeel van werken 
met acrylverf is: het kan niet 
mislukken, je kunt er namelijk 
altijd weer overheen schilderen. 
Inmiddels is dit de gevleugelde 
uitspraak tijdens de lessen. Het 
resulteert in prachtige schilde-
rijen omdat iedereen op een ge-
geven moment het lef krijgt om 
gewoon maar eens wat te pro-
beren. Het wonderlijke is dat dit 
meestal de mooiste schilderij-
en oplevert met een verbazing-
wekkende eigenheid. 
Manon van Leuven nodigt be-
langstellenden uit om de prach-
tige resultaten in het Ate-
lier aan Platbodem 4 in Velser-
broek te gaan bewonderen. In 
de aanloop naar het Atelier op 
de tweede etage, zijn recen-
te schilderijen van Manon van 
Leuven te zien. Voor meer infor-
matie zie: www.atelierdebeeld-
vorming.nl.

Alzheimer Café in Castricum
Thema’s: dementie
en dagbehandeling 
Regio - Op dinsdag 12 juni is  
een Alzheimer Café in Castri-
cum en het onderwerp is: ‘De-
mentie en dagbehandeling’. 
Als mensen dementie hebben 
maar nog thuis wonen, dan is 
dat een hele zorg voor de part-
ner of mantelzorger. Vooral als 
de dementerende niet (goed) 
meer alleen gelaten kan wor-
den, kan dagbehandeling een 
uitkomst brengen. Dan kan de 
partner of mantelzorger even 
iets anders doen, zoals andere 
mensen ontmoeten of naar de 
kapper gaan. Dagbehandeling 
kan van één tot drie dagde-
len per week en het ontlast de 
partner of mantelzorger. Cliën-
ten worden opgehaald en weer 
thuis gebracht. Dagbehande-
ling kan een oplossing zijn als 
er weerstand voor opname is 
of een wachtlijst voor het ver-
pleeghuis. De gespreksleider 
zal iemand van Viva!Zorggroep 
vragen om hierover te vertellen 
en vragen te beantwoorden.
Wie graag wil komen, maar 
geen vervoer heeft, of familie of 
vrienden niet wil alarmeren met 
een bezoekje, dan kan men 

contact  opnemen voor het ver-
zorgen van vervoer. Er wordt 
desgewenst getracht een ano-
nieme oplossing te vinden. Bel 
voor vervoer: 06- 5391 6269. 
Het Alzheimer Café is deze 
keer in Serviceflat Sans Sou-
ci. Adres: Sans Souci 113, 1902 
CR Castricum., op dinsdag 12 
juni van  19.30 uur tot 21.00 
uur. De deur is open vanaf 
19.00 uur. Iedereen is welkom: 
mensen met geheugenproble-
men, partners, kinderen, vrien-
den, buren. De toegang en het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet no-
dig.
Bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door een vaste 
gespreksleider. Na dit gesprek 
is er gelegenheid om vragen te 
stellen. Er is een tafel met bro-
chures en andere literatuur om 
thuis eens rustig na te lezen. 
Meer informatie? Werkgroep 
Alzheimercafé is overdag be-
reikbaar onder telefoonnum-
mer 06-33631872.

Velsen – Alle gemeenten in 
Nederland krijgen een nieuwe 
kwijtscheldingsregeling voor ge-
meentelijke belastingen. Het gaat 
dan alleen om de kosten van in-
deropvang. Op grond van de 
nieuwe regelgeving kunnen ou-
ders de nettokosten van kinder-
opvang in mindering brengen op 
het netto besteedbare inkomen. 
Dat betekent dat het netto be-
steedbare inkomen omlaag gaat. 
Mensen met een minimum inko-
men komen dan mogelijk in aan-
merking voor kwijtschelding van 
gemeentelijke heffingen. Voor-
al voor alleenstaande ouders is 
dit een goede mogelijkheid vas-
te lasten iets te verminderen. De 
regeling gaat met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2012 in.

Kinderopvang 
aftrekbaar?

Velsen verhaalt 
plankosten 
Heliomare op 
Beverwijk
Velsen – Sinds 1 januari 2012 is 
Beverwijk de bezitter van de grond 
van de voormalige Ankie’s Hoeve, 
waar Heliomare Onderwijs, een 
nieuwe school zou bouwen. Tot 
die tijd heeft de gemeente Velsen 
kosten gemaakt om de bouw hier-
van te ondersteunen. Nu Bever-
wijk door een grenscorrectie ei-
genaar van de grond is geworden, 
wordt nu een afspraak met Bever-
wijk gemaakt zodat Velsen in ie-
der geval een deel van de kosten 
op Beverwijk kan verhalen. Overi-
gens is de nieuwbouw van Helio-
mare op deze plek voorlopig weer 
van de baan. Maar vanaf 2003 is 
gewerkt aan totstandkoming van 
de plannen voor de verhuizing van 
het schoolgebouw van Wijk aan 
Zee naar de omgeving van het 
Stationsplan in Beverwijk.

Velsen – De gemeenten Velsen, 
Amsterdam, Haarlem, Haarlem-
merliede en Spaarnwoude, Haar-
lemmermeer en de provincie 
Noord-Holland willen een groene 
bufferzone tussen Haarlem/Vel-
sen en Amsterdam. Daartoe wil-
len zij Spaarnwoude en Meerpol-
ders aanwijzen. Deze gezamen-
lijke visie is nog in de concept-
fase. De gemeenteraden en col-
leges moeten deze nog goedkeu-
ren. Per deelgebied wil men ver-
volgens een gezamenlijke ontwik-
kelstrategie opstellen voor een 
goede afstemming met de be-
trokken gemeenten. Met deze ge-
zamenlijke visie wordt de land-
schappelijke en stedelijke ontwik-
keling in een juist evenwicht ge-
bracht. Dit is dan ook een belang-
rijke stap voorwaarts. 

Gemeenten 
willen groene 
bufferzone
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IJmuiden - Jeu de boulesver-
eniging Pétanque Union IJmond 
nodigt belangstellende uit om 
ook eens mee te komen spelen 
op dinsdag, donderdag en za-
terdag vanaf 13.00 uur. In de zo-
mertijd ook op maandagavond 
vanaf 19.00 uur aan de Heeren-
duinweg 8B. Meer informatie: 
Bert Buitenhuis, telefoon 023-
5393818 of mail naar info@puij.
nl.

Jeu de boules

Dorpsfeest Velsen-Noord 
is op 15, 16 en 17 juni
Velsen-Noord - Er staat voor 
het komende Dorpsfeest in Vel-
sen-Noord weer heel veel op het 
programma voor jong en oud.
Op vrijdag 15 juni start het   
Dorpsfeest om 17.00 uur met 
een ondernemersborrel door de 
OVVN. Om 18.00 uur trapt Jor-
di Jansen en band af en volgen 
de bands: Gum Guv’nors en The 
Relic.
Zaterdag 16 juni is van 10.00 tot 
16.00 uur de Thuismarkt. Het 
thema dit jaar is Trots op Vel-
sen-Noord. Voor de ouderen is 
er vanaf 10 uur een uitgebreid 
programma: eerst koffie met 
gebak;  dan volgt een mode-
show; er wordt een speciale Vel-
sen- Noorder in het zonnetje ge-
zet;  een optreden van Zeemans-
koor de Raddraaiers met tus-
sen de middag een luxe lunch 
in De Schulpen, kaarten à 5 euro 
zijn bij De Mel te verkrijgen. De-
ze kaarten geven recht op kof-
fie met gebak, podiumprogram-
ma, een luxe lunch én een bin-
gokaart. Voor kinderen zijn er 
in de tent en buiten verschillen-
de activiteiten te doen met een 
strippenkaart die tegen een klei-
ne vergoeding is te verkrijgen. 
Fietscrossvereniging Wijkeroog 
is er bijna de hele dag: kinde-
ren kunnen fietscrossen, want er 
is een echt starthek, een heuvel, 
fietsen en een infostand. 
Van 12.00 tot 14.00 uur is er in 
de voetbalkooi een sportactivi-
teit: onder leiding van combi-
natiefunctionaris meester Jurre 
kunnen kinderen meedoen met 
voetballen en/of bounceballen.
Om 13.00 uur wordt er in twee 
leeftijdsgroepen een Mega-Twis-
terwedstrijd met leuke prijzen 
gespeeld. En jongeren kunnen 
met spijkerbroek hangen bewij-
zen wie de beste ‘hangjongere 
2012 van Velsen Noord’ is.
Van 14.00 tot 16.00 uur kan men 
een gokje wagen bij de Super-
bingo. De opbrengst is voor de 
Vrienden van Velsen Noord. In de 
pauze treedt Robin Moojen op.
Dan is er Kinderdisco Oranje van 
16.00 tot 17.30 uur met DJ Wes-
sel. Er is een prijsje te verdienen 
voor degene die er het mooist 
uitziet.
Aan de geuzennaam ‘papier-
vreters’’ wordt dit dorpsfeest 
een nieuwe invulling gegeven 
door het raden van het gewicht 

of lengte van papier; Crown van 
Gelder verleent zijn medewer-
king. De hele dag is er van 10 tot 
16 uur een kramenmarkt op het 
pleintje; er kramen te huur voor  
22,50 euro. Aanmelding: buurt-
centrum de Mel: 210050. Er is 
een snackwagen aanwezig met 
diverse etenswaren.
De avond start met de tweede 
versie van The Voice of Velsen-
Noord. Naast de winnares van 
vorig jaar, Sophie Vos zullen er 
acht kandidaten meedoen.  De 
winnaar maakt kans op een stu-
dio-opname van St. Fortpop/St. 
VVVN en een fotosessie. Daar-
na treedt Partyband Project 6 op 
met feestmuziek. Trek je leukste 
oranje of rood, wit, blauwe kle-
ding aan en ga los op de dans-
vloer. Voor de leukst geklede 
persoon, is een prijs te verdie-
nen.
Zondag 17 juni is van 10.00 tot 
14.00 uur de Zeskamp, wen 
sportieve wedstrijd met span-
nende onderdelen waarbij be-
drijven-, straten- of vrienden-
teams strijden om de eer. Prijs-
uitreiking Zeskamp om 14.30 
uur. Dit jaar een is er super sur-
vivalbaan van 48 meter lang en 
een Tarzan Jump van 7 meter-
hoog. Wie durft het aan? Teams 
kunnen zich opgeven bij John-
ny Lans, 06-13456715 of Ed de 
Graaff, 06-38756546 of e-mail: 
zeskamp@svvvn.nl.
Van 15.00 tot 20.00 uur is de Am-
sterdamse middag met optre-
dens van Samantha, Wendy Mol-
lee, imitator Jan Smit: Nick Stric-
ker en Rocky Vosse. 
Om 20.00 wordt het Dorpsfeest 
Velsen Noord 2011 afgesloten. 
De organisatie zoekt mensen 
die vanaf 18.00 uur meehelpen 
om op te ruimen zodat iedereen 
klaar is als de wedstrijd Neder-
land-Portugal om 20.45 uur be-
gint. Maatschappelijk onderne-
men biedt kansen voor uw be-
drijf. Interesse in sponsoring 
Dorpsfeest 2012, of de vrienden-
bus? Informatie via Arjan Pater, 
06-22934758, e-mail: arjan.pa-
ter@svvvn.nl of Mitchell Koks, 
tel.: 06-12647984, e-mail: mit-
chell.koks@svvvn.nl 
Wilt u betrokken zijn als vrijwilli-
ger? Meldt u aan via info@svvvn.
nl of via José de Ruyter, 06-
46257620; e-mail: 66jose@live.nl 
Zie ook www.svvvn.nl.

Nationale Straatspeeldag
IJmuiden - Buurtcentrum de Spil 
organiseert wederom de Nationa-
le Straatspeeldag! Op 13 juni tus-
sen 12.00 en 17.00 uur is het weer 
groot feest in de Abelenstraat.
Vanuit De Spil wordt geregeld dat 
de straat is afgezet en dat er al-
lemaal leuke spellen klaar staan 
voor kinderen tussen de 4 en 12 
jaar. Hiermee wordt aandacht ge-
vraagd voor onveilige verkeers-
situaties. De kaartjes zijn tijdens 
de speeldag te koop in de Abe-

lenstraat voor 2,50 euro. Dit is in-
clusief een ijsje of patatje en een 
grabbel uit de grabbelton. 
Dit jaar zijn er weer meerdere 
sponsoren bereid om een bijdra-
ge te leveren zodat ervoor de kin-
deren en vrijwilligers meer gere-
aliseerd kan worden. Deze spon-
soren zijn: Snackbar van Es, Tel-
star, Lidl, Stichting OIG/IHD en 
het Vellesan College. 
Meer informatie: telefoon 0255-
510186.

Sportvissers vegen 
visstekken schoon
IJmuiden - Vorige week hebben 
sportvissers op de IJmuiderpieren 
gevist op rommel. Gewapend met 
vuilniszakken en vuilgrijpers zijn 
plastic flessen, blikjes, barbecues, 
viskisten en zelfs strandstoelen op-
geruimd. De totaalvangst bestond 
uit meer dan veertig vuilniszakken 
vol met rotzooi. Na een week met 
mooi windstil weer en veel bezoe-
kers lag er helaas ook veel vuil op 
de pieren. Het was dan ook hard 
werken voor de vijftien sportvis-
sers om alles weer schoon te krij-
gen. ,,Het blijft verbazingwekkend 
wat mensen weggooien na een 
dagje uitwaaien aan zee”, mompelt 
Ron Gatowinas, voorzitter van de 
commissie zeevissen van Sportvis-
serij MidWest Nederland. Een ou-
de krant in een zak stoppend gaat 
hij verder: ,,De daders zijn in geen 
velden of wegen te bekennen. Ie-
dereen die ik aanspreek ruimt al-
tijd netjes zijn rommel op, maar de-
ze rotzooi komt natuurlijk niet uit 
de lucht vallen. Het blijft jammer 
dat dit soort acties noodzakelijk 
zijn.” Toch hebben de opruimac-
ties onder het motto ‘hou je visstek 
schoon’ wel succes. Er zijn steeds 

meer sportvissers die meehelpen 
en dit jaar heeft ook de stichting 
Herstelling meegeholpen om vuil 
op het spuisluizencomplex en om-
geving op te ruimen. Bovendien 
helpen er niet alleen meer mensen, 
maar er ligt ook minder vuil. De 
drempel om troep achter te laten is 
schijnbaar hoger als er minder rot-
zooi ligt. Bovendien zorgt ook de 
voorlichting aan sportvissers van 
de commissie zeevissen voor een 
schonere pier. Ook heeft de com-
missie een gedragscode voor de 
pieren ontwikkeld die sportvissers 
in de vorm van een sticker op hun 
viskist kunnen plakken. De code is 
te verkrijgen door een mail te stu-
ren naar info@sportvisserijmid-
westnederland.nl. De actie ‘Hou 
je visstek schoon’ is een samen-
werkingsverband van de georga-
niseerde sportvisserij. De hengel-
sportverenigingen Zeevissen.com, 
IJmuider Zuidpier Zeevis Vereni-
ging (IJZVV), Sportvisserij Mid-
West Nederland en alle hengel-
sportzaken in de omgeving van de 
pieren. De kosten voor de afvoer 
van het vuil neemt de gemeente 
Velsen voor haar rekening. 

Geslaagde 
Rabobank 
familiedag 
IJmuiden - De familiedag van 
VV IJmuiden was wederom een 
groot succes. 31 Teams – bij-
na 350 deelnemers en nog veel 
meer toeschouwers - hebben op 
een prachtige zonnige dag ge-
voetbald en de meerkamp af-
gewerkt. Vooral het meerkamp 
onderdeel de wipe out was een 
schot in de roos. Natuurlijk ont-
brak het niet aan lekkere hapjes. 
Slagerij Groenendaal draaide 
overuren en de vis van Seafood 
Parlevliet vond gretig aftrek. Het 
toernooi werd afgesloten met 
muziek van Jack en Jack en zan-
ger Peter de Haas. Tot laat in 
de avond waren de voetjes van 
de vloer en werd gezellig ge-
babbeld. Dank aan alle vrijwilli-
gers, waarvan de meeste al om 
8.00 uur op het complex waren. 
VV IJmuiden kijkt terug op een 
mooi seizoen en is in de gelukki-
ge omstandigheid dat voor aan-
komend seizoen alles al op de rit 
staat. Vele nieuwe leden hebben 
zich al ingeschreven.

IJmuiden - In de nacht van zon-
dag op maandag heeft er rond 
01.00 uur een poging inbraak 
plaatsgevonden bij een tank-
station aan de IJmuiderstraat-
weg. Er is geprobeerd om de zij-
deur van het pand open te bre-
ken. Dit is niet gelukt. De poli-
tie onderzoekt de poging in-
braak. Indien er mensen zijn die 
getuige zijn geweest van de po-
ging inbraak of die rond het tijd-
stip van het plaatsvinden ervan 
iets hebben gezien wat hiermee 
te maken kan hebben, dan wor-
den zij vriendelijk verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
in IJmuiden via het telefoonnum-
mer 0900-8844.

Poging inbraak 
tankstation

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Velsen-Zuid – Afgelopen za-
terdag 2 juni kwamen tien leden 
van sportvereniging Full Speed 
afdeling Klootschieten naar het 
clubhuis. Omdat in Spaarnwou-
de het gras nog niet gemaaid is, 
en Beeckestijn een fair op het 
landgoed had, is men uitgewe-
ken naar het duinparcours. Via 
het ‘Duitse pad’ en langs de Hee-
renduinweg weer terug. Dit is ook 
een leuke route maar er zijn plek-
ken die steil naar beneden gaan. 
Dat maakt het zoeken naar de bal 
moeilijk, zeker tussen de doorn-
struiken. Willem gooide een fa-
belachtige lange worp om een 
hoekie. Team 3 met Nico, Harm en 
Jan St. werd eerste met 47 scho-
ten en geen meters mogelijk van-
wege de parkeerplaats. Team 2 
met Bertus en Willem werd twee-
de met 50 schoten. Team 4 met 
Ton en Raymond werd ook twee-
de met 50 schoten. Team1 met 
Sander, Lina en Lia werd derde 
met 55 schoten. ‘s Avonds was er 
de viering van het einde van het 
seizoen met een barbecue. Na 
het uitbuiken ging men weer vol-
daan huiswaarts. Voor de liefheb-
bers gaat men nog door tot 1 ju-
li. Info:  Harm Jongman via 0255-
514780 of Ton Boot 0255-510085. 
Zie ook www.svfullspeed.nl.

Klootschieten

25 jaar Woonproject 
IJmuiden - Woonproject Kenne-
merlaan in IJmuiden bestaat 25 
jaar. Dat wordt vrijdag 8 juni ge-
vierd in het bijzijn van wethouder 
Wim Westerman en Wim Mas-
tenbroek, directeur van woon-
corporatie Kennemerhave. 
Woonproject Kennemerlaan was 
in 1987 de eerste zelfstandige, 
maatschappelijk geïntegreer-
de woonvoorziening van de SIG, 
een organisatie voor ondersteu-
ning van mensen met een beper-
king. SIG was destijds trendset-
tend met haar visie op volwaar-
dig wonen voor mensen met een 
verstandelijke/autismeverwan-

te beperking. Tegelijk met het ju-
bileum van Woonproject Kenne-
merlaan wordt  ook het 25-jarig 
bestaan van het Steunpunt Am-
bulante Ondersteuning IJmond 
gevierd. Van hieruit (Kennemer-
laan 207 in IJmuiden) bieden 
medewerkers van de SIG bege-
leiding op maat aan zelfstandi-
ge wonende cliënten in de hele 
IJmond. Dit concept past prima 
bij het huidige WMO-beleid: alle 
burgers met een hulpvraag actief 
bij de samenleving betrokken te 
houden. De SIG neemt deel aan 
gemeentelijk WMO-overlegvor-
men in de regio.

Leerlingen Triangel 
verkopen eigen kunst
Velsen-Noord - In de afgelopen 
maanden hebben alle groepen 
van Ontmoetingsschool De Tri-
angel uit Velsen-Noord een cur-
sus aquarelleren gehad van  Lu-
die Bakker van Kunstencentrum 
Velsen. In de eerste les werd 
aan de leerlingen uitgelegd hoe 
je moet aquarelleren en in de 
tweede les werd een vis gemaakt 
in de eigen stijl. Deze aquarellen 
worden 14 juni verkocht. 
Ontmoetingsschool De Triangel 
bestond vorig jaar tien jaar. Toen 
zijn er veel gelden opgegaan aan 
het grote jubileumfeest. Daar-
door zou dit jaar eigenlijk geen 
schoolfeest kunnen komen als 
afsluiting van het schooljaar. Een 
aantal leerkrachten heeft toen 
alles op alles gezet om toch een 
manier te vinden om geld  te ver-
zamelen. Naast de verkoop van 
kunstwerken is ook een aan-
vraag gedaan voor een donatie 
bij het  Wijkertorenfonds van de 
Rabobank. 
Donderdag 14 juni zal bij Ont-
moetingsschool de Triangel, lo-
catie van Diepenstraat 5 in Vel-
sen Noord, na afloop van het 
schoolfeest om 14.00 uur al-

le gemaakte aquarellen te koop 
aangeboden worden voor mini-
maal 2 euro per aquarel. Meer is 
natuurlijk zeker welkom.

Oproep vrijwilligers Wijkplatform 
Zee- en Duinwijk
In de gemeente Velsen zijn op dit mo-
ment 7 Wijkplatforms actief, opgericht 
door de gemeente om de kloof tussen 
gemeentehuis en burgers in de wijken 
te verkleinen.

Ook in Zee- en Duinwijk is een Wijk-
platform actief; ooit begonnen als Wijk-
platform Zeewijk en later is Duinwijk 
aangeschoven.  Wij merken dat veel 
mensen niet weten in welke wijk ze nu 
eigenlijk wonen dus hierbij in het kort 
de grenzen: de grens tussen Zeewijk en 
Duinwijk loopt door de Bellatrixstraat: 
de flats liggen in Duinwijk en de een-
gezinswoningen in Zeewijk. Dan via de 
Doorneberglaan: de flat is Zeewijk en 
de “nieuwbouw” is dan weer Duinwijk. 
Buurtcentrum de Dwarsligger ligt een 
beetje op de grens, maar eigenlijk dus 
in Duinwijk.  De “grote” buitengrens 
gaat als volgt: De Ampèrestraat is weer 
een grensgebied: het huttenbouwter-
rein is nog net Zeewijk en het industrie-
gebied hoort bij IJmuiden-West. Via de 
Dokweg richting Linnaeusstraat: flatwo-
ningen horen bij IJmuiden-West en de 
eengezinswoningen liggen in Duinwijk, 
linksaf de Planetenweg op: rechts is 
Duinwijk, de winkeltjes links horen weer 
bij IJmuiden-West. Het Gijzenveltplant-
soen rechts is nog steeds Duinwijk en 
dan hebben we het over het Stadspark 
aan die kant. De flats van het Gijzen-
veltplantsoen liggen weer in IJmuiden-
Zuid. Stadspark aan de andere kant 
richting Vomar en de Komeet horen bij 
IJmuiden-Noord. 

Zo, nu weet iedereen weer waar hij of 
zij woont, in ieder geval of u in Zee- of 
Duinwijk woont. En dit is weer heel be-

langrijk voor ons, want wij zijn altijd op 
zoek naar uitbreiding van het Wijkplat-
form!  U hebt vast wel een mening over 
dingen die in uw buurt of in de wijk ge-
beuren of juist niet gebeuren. Niet altijd 
negatief kijken naar zaken, maar juist 
kijken naar wat wel kan, hoe het anders 
kan en of “we” alles maar moeten la-
ten gebeuren! In een Wijkplatform zit-
ten vrijwilligers, bewoners van Zee- en 
Duinwijk die het belang van de hele wijk 
in de gaten houden, dus niet alleen het 
stukje straat waar zij zelf in wonen. In 
tegenstelling tot wat veel mensen den-
ken zijn wij geen ambtenaren en ont-
vangen geen salaris of vergoeding. We 
zijn echt alleen maar medebewoners 
die onze wijk leefbaar willen maken 
en houden en dat doen wij door het 
geven van gevraagd, maar zeker ook 
ongevraagd advies. Omdat vrijwilligers 
van een Wijkplatform niet gekozen wor-
den kunnen wij nooit namens de wijk 
spreken, dit is wel heel belangrijk om 
te melden. We vergaderen maandelijks 
in buurtcentrum de Dwarsligger en die 
vergaderingen zijn altijd openbaar. De 
eerstvolgende is op maandag 18 juni 
a.s. om 19.30 uur. Als u agenda en no-
tulen wilt ontvangen stuur dan een mail-
tje naar inadevos@telfort.nl Dit verplicht 
u tot niets, maar u bent/blijft wel op de 
hoogte van zaken die spelen in de wijk.

Wilt u meer weten neem dan contact 
op met Ina, gegevens staan onderaan 
de oproep voor de wijkschouw. Zij kan 
u alles vertellen over wat we wel, maar 
vooral wat we niet doen. Een Wijk-
platform is namelijk geen klachtenbu-
reau…..
Graag tot ziens!!!!!!!

Wijkschouw Zee- en Duinwijk 
op donderdag 21 juni a.s.
Wijkplatform Zee- en Duinwijk orga-
niseert ongeveer elk anderhalf jaar 
een Wijkschouw in onze wijken. De 
laatste keer was op een avond in no-
vember 2010, dus nu is het weer tijd 
voor een dagschouw en wel op de 
langste dag van het jaar: donderdag 
21 juni a.s.

Tijdens een schouw gaan vrijwilligers 
van het Wijkplatform met (wijk)wet-
houder Vennik, gemeentelijk Wijkbe-
heerder Piet van Oosterom, Raads-
leden en enthousiaste bewoners van 
Zee- en Duinwijk op de fiets door de 
wijk. In de regel zijn de wijkagent en 
consulenten van Woningbedrijf Vel-
sen ook aanwezig.

Wij roepen u op ons te melden waar 
wij volgens u aandacht aan zouden 
kunnen besteden. Als het gaat om 
het melden van kapotte straatverlich-
ting of scheef liggende stoeptegels 
kunt u rechtstreeks (en dus veel snel-
ler) terecht bij de gemeente Velsen 
op telefoonnummer 140255 of via de 
website van de gemeente: 
www.velsen.nl 

Bent u van mening dat er onveilige 
plekken zijn in de wijk, een gevaar-
lijke verkeerssituatie aanwezig is, dat 
bijv. een hondenuitlaatplaats niet 
goed bereikbaar is of andere zaken 
die voor u van belang zijn laat het 
ons dan weten. Alle reacties worden 
op een rijtje gezet en zullen worden 
meegenomen in de te fietsen route. 
Als u wilt meefietsen kan dit uiteraard 
ook!!

Dus nogmaals: een dagschouw 
op donderdagmiddag 21 juni a.s. 
Verzamelen en vertrek om 13.30 
uur bij Buurtcentrum de Dwarslig-
ger aan de Planetenweg.

Graag uw reacties vóór 16 juni a.s. 
sturen naar ondergetekende.
Ina de Vos, voorzitter Wijkplatform 
Zee- en Duinwijk
Keetberglaan 7
1974 XA  IJmuiden
e-mail:  inadevos@telfort.nl
telefoon: 0255-522031

GEVRAAGD: NOTULIST VOOR 
WIJKPLATFORM ZEE-EN DUINWIJK
Omdat onze notuliste  ons helaas 
heeft verlaten zijn wij op zoek naar 
een nieuwe notulist. Momenteel 
vangen we het zelf op, maar het zou 
heel erg prettig zijn als deze dame 
ontlast kan worden.
Wij vergaderen één keer per maand, 

meestal de derde maandag van de 
maand in Buurtcentrum De Dwars-
ligger aan de Planetenweg. Wij 
zoeken absoluut geen Neerlandicus, 
maar iemand met gezond verstand 
die onze vergaderingen kort en bon-
dig kan verslaan. Vergadertijden zijn 

van 19.30 uur tot maximaal 21.30 
uur. Het is zeker niet noodzakelijk 
om in onze wijk te wonen. Voor meer 

informatie neemt u contact op met 
Ina de Vos, telefoon: 0255-522031 
of via mail: inadevos@telfort.nl 
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Eigen woning als pensioen
Het Kabinet Rutte is gevallen. 
De premier heeft zijn ontslag 
en dat van zijn ministers aan-
geboden aan koningin Beatrix. 
Het is desondanks noodzakelijk 
dat er effectief wordt opgetre-
den om de begroting voor 2013 
rond te krijgen. Dit om voor fi-
nanciële rust te zorgen voor on-
ze positie binnen Europa, voor 
de rating agencies zodat we on-
ze AAA status behouden én bo-
venal voor de Nederlandse con-
sument. Het is tenslotte die laat-
ste groep die ervoor moet zor-
gen dat de economie weer op 
gang komt.
Ik merk dagelijks in de gesprek-
ken met mijn klanten dat de on-
zekerheid regeert. De klant is 
onzeker over het pensioen, de 
hypotheekrente aftrek en de 
AOW. Is de AOW op de lange 
termijn nog wel houdbaar? Wat 
mij opvalt is dat er vaak alleen 
over het inkomen wordt nage-
dacht om de toekomstige las-
ten te kunnen blijven betalen/
dragen. Een andere mogelijk-
heid is de lasten verminderen. 
De grootste kostenpost is over 
het algemeen de hypotheekren-
te. De hypotheekrente is ten op-
zichte van vroeger nog geduren-
de maximaal 30 jaar aftrekbaar. 
De bruto lasten van de resteren-
de hypotheekschuld worden na 
30 jaar netto lasten. Ik krijg vaak 
de vraag hoe het pensioeninko-
men aangevuld kan worden, ter-
wijl een substantieel deel van de 
hypotheek aflossingsvrij is af-
gesloten.
Banksparen kan een oplossing 
zijn om de lasten te verlagen.  
Je bouwt gedurende de loop-
tijd van de hypotheek vermogen 
op, om op een bepaalde datum 
(bijvoorbeeld pensioen) de le-
ning af te lossen. Voordelen van 
banksparen zijn: Het vermogen 
wat opgebouwd wordt, valt in 
box 1. Er hoeft dus geen belas-
ting in box 3 betaald te worden. 
Het rendement van de bank-
spaarrekening is gekoppeld aan 
de hypotheekrente en het eind-
kapitaal is gegarandeerd. Aan-
gezien pas aan het eind van de 
looptijd de lening wordt afge-
lost, behoud je tevens over tota-
le lening hypotheekrenteaftrek. 
Waar het pensioeninkomen een 
onzekere factor kan zijn, zorgt 
het aflossen van de hypotheek 

voor zekerheid.
Het voorgaande geldt overigens 
voor bestaande hypotheken en 
nieuwe hypotheken die in 2012 
worden afgesloten.  Op vrij-
dag 25 mei jl. is de Voorjaarsno-
ta 2012 gepubliceerd. Hierin zijn 
de te nemen maatregelen vanuit 
de begroting voor 2013 verder 
uitgewerkt en nieuwe maatrege-
len aangekondigd. In  2013 heb-
ben  consumenten die een nieu-
we hypotheek afsluiten geen 
keus meer. De volledige hypo-
theekschuld moet dan namelijk 
geheel, in 30 jaar op minimaal 
annuïteiten basis worden afge-
lost om in aanmerking te komen 
voor hypotheekrente aftrek.
U kunt altijd een afspraak ma-
ken met uw accountmanager 
of de financieel adviseur van de 
Rabobank Velsen en Omster-
ken om u te laten informeren of 
banksparen voor u een oplos-
sing kan zijn. Uiteraard is het 
goed om voor het totale pensi-
oen breder te kijken dan alleen 
de inkomsten en de eigen wo-
ning. Denk aan spaar- en be-
leggingstegoeden, een eventue-
le erfenis of lijfrente- en spaar-
verzekeringen. Wellicht zijn het 
treffen van aanvullende maatre-
gelen helemaal niet nodig. Ook 
hierin adviseren wij u graag.
Kijk voor meer informatie op 
www.rabobank.nl/velsen. Heeft 
u liever een persoonlijk ge-
sprek? Neem dan contact op 
met de afdeling Private Bank-
ing via (023) 513 35 00 of via 
privatebanking@velsen.rabo-
bank.nl. 

J.F. Gerlo, Accountmanager Pri-
vate Banking Rabobank Velsen 
en Omstreken

Wijn zoekt liefhebber!
IJmuiden - Wijnhuis Prinschen-
hof is gevestigd in een karakte-
ristiek pand uit 1923 in de Frans 
Naereboutstraat 17. Klaas en 
Marja Prins heten u er van har-
te welkom.
Wanneer de passie voor wijn 
precies is ontstaan is moeilijk 
vast te stellen. Zeker is wel, dat 
menig vakantie is doorgebracht 
in een bekend wijngebied. Tij-
dens deze reizen willen zij hun 
kennis van wijn, maar ook van 
het gebied waar de wijn wordt 
gemaakt, vergroten. Wijn en het 
gebied zijn immers veelal met el-
kaar verbonden.
Klaas heeft diverse wijncursus-
sen gevolgd en momenteel volgt 
hij de Vinologen opleiding aan 
de Wijnacademie.
U kunt bij Wijnhuis Prinschenhof 
terecht voor een passend advies 
over wijn en spijs.

Al sinds 2003 kunt u wijn bestel-
len via de website www.clubwijn.
nl. De meeste van deze wijnen 
zult u aantreffen op de wijnkaart 
van vele restaurants: een beter 
selectiecriterium kunnen wij ons 
niet voorstellen. Het meest aan-
sprekende deel van deze wijnen 
staat nu ook in de winkel.
Daarnaast is er een plaats inge-
ruimd voor de zeer fraaie Itali-
aanse muziekdoosjes van Erco-
lano. Een dierbaar aandenken 
voor een bijzondere gelegen-
heid.
Kortom, een bezoek aan deze 
nieuwe winkel is zeer de moei-
te waard!
Dit kan op vrijdag van 11.00 tot 
18.00 uur en op zaterdag van 
11.00 16.00 uur. Op andere da-
gen alleen op afspraak. Telefoon 
06-23269000 of verkoop@prin-
schenhof.nl.

Bruisend 
Bartje 125 jaar
Santpoort-Noord - Café Bart-
je vierde zondagavond zijn 125ste 
verjaardag. En hoe! Al om 5 uur 
kwamen de eerste groepjes gas-
ten. En ondanks de regen werd het 
heel gezellig in en om het beroem-
de Santpoortse café op de hoek 
van de Hoofdstraat. Eigenaar Wou-
ter van der Zwet Slotenmaker (op 
de foto links) werd door alle gas-
ten hartelijk gefeliciteerd met dit 
jubileum. Op zijn verzoek kwamen 
vele gasten verkleed. Buiten waren 
tenten met muziek, wat lekkers en 
om te schuilen. Binnen was het 
druk aan de bar, daarom was de 
tweede bar ook opengegooid. Het 
bruisend blonde bier stroomde rij-
kelijk, zoals men mag verwachten 
bij het jubileum van zo’n gezellige 
kroeg. Wouter van der Zwet Slo-
tenmaker nam de kroeg veertien 
jaar geleden over. ,,Het was toen 
een goedlopend café’’, vertelt hij. 
,,Het is meestal moeilijker om een 
goed café over te nemen. Maar bij 
Bartje zijn het de gasten die het 
café maken. Een heel gemengd 
publiek, met zakenmensen, jonge-
ren en senioren die allemaal ko-
men voor de gezelligheid. Heel ac-
tieve gasten die ervan houden om 
samen gezellige activiteiten op te 
zetten, zoals een tennistoernooi en 
fietstochten.’’ Of Bartje de oudste 
kroeg van Santpoort is, is niet dui-
delijk.  Zaal Zomerlust zou al van-
af 1870 bestaan. Een uittreksel uit 
het gemeente-archief bewijst dat 
in 1888 ene Van Donselaar die ge-
vestigd was op dit adres zijn be-
roep veranderde naar ‘kastelein’.  
Wie driftig meerekent komt dan uit 
op 124 jaar. Maar dan is Café Bart-
je toch altijd nog in zijn 125ste le-
vensjaar en ook dat is een prach-
tig feestje waard. Op naar de 150! 
(Karin Dekkers)

Keurslager Van Haaster 
in actie voor KiKa
Velserbroek – Keurslager Van 
Haaster zet zich van 8 tot en met 
10 juni in voor KiKa (Kinderen 
Kankervrij). Op 8 en 9 juni zal er 
voor de winkel grillworst worden 
verkocht voor het goede doel. En 
op 10 juni doen zij mee met de 
KiKa-run in Spaarnwoude.
Vrijdag en zaterdag zal deze 
week voor de Keurslagerij een 
kraam staan waarop hele grill-
worsten worden verkocht voor 
5 euro. Van deze opbrengst gaat 
25 procent naar stichting KiKa. 
Ook is er een collectebus aan-
wezig waar geld in kan worden 
gedoneerd. 
Ondernemer Theo van Haas-
ter zal zondag 10 juni met een 

team meelopen met de Kika-
run in Spaarnwoude. Door mid-
del van sponsoren zullen zij met 
dit hardloopevenement zoveel 
mogelijk geld proberen in te za-
melen voor KiKa. Stichting KiKa 
werft fondsen voor vernieuwend 
onderzoek en andere activitei-
ten op het gebied van kinder-
kanker, gericht op minder pijn 
en strijd, meer genezing en een 
hogere kwaliteit van leven op la-
tere leeftijd. 
Slagersechtpaar Theo en Ger-
dien van Haaster dragen met de-
ze acties KiKa een warm hart toe 
en hopen dat zo veel mensen 
willen helpen om samen zoveel 
mogelijk geld in te zamelen.

Velsen - Op de Dag van de Duur-
zaamheid, 10 oktober van dit jaar, 
krijgt Velsen een Duurzaamheids-
markt. De gemeente Velsen facili-
teert deze dag, maar de invulling 
is sterk afhankelijk van initiatieven 
van inwoners en organisaties. Het 
kan gaan om initiatieven op het 
gebied van afval en recycling of 
lokale voedselvoorziening, waarbij 
het accent op jongeren ligt. 

Dag van de 
Duurzaamheid

Vragen over fietspad 
langs HOV-traject
Velsen - Piet van Deudekom, 
gemeenteraadslid van LGV, 
heeft het college vragen ge-
steld over het geplande fiets-
pad langs het HOV-deeltraject 
5 in Driehuis. Tijdens de infor-
matie-avond op 25 april in het 
Tata Steel Stadium over dit tra-
ject werden betrokken verrast 
met de plannen voor een fiets-
pad langs het traject in Drie-
huis, waar weinig mensen en-
thousiast voor werden.

Piet van Deudekom wil nu van 
het college weten of de plan-
nen voor het fietspad zijn be-
keken door de Fietsersbond af-
deling Velsen en door de ver-
keerspolitie. ,,Er zijn immers al 
veel mooie fietsroutes in Velsen 
en tijdens de informatieavond 
heeft men bezwaar gemaakt te-
gen het aan te leggen fietspad.’’ 
Ook wil hij weten welke partij 
het eventuele fietspad gaat be-
talen.

Velsen - De gemeente Velsen 
kwam in 2011 2,8 miljoen eu-
ro tekort op het budget voor de 
bijstand. Zonder bijsturing ver-
wacht men dat dit tekort in 2012 
en 2013 nog verder zal oplo-
pen. Ook omdat de rijksbudget-
ten voor re-integratie zijn gehal-
veerd. Daarom heeft het colle-
ge het actieplan Wet werk en bij-
stand 2012-2013 vastgesteld. In-

zet is het tekort eind 2013 terug 
te brengen tot nihil. Dat heeft ui-
teraard gevolgen voor delen van 
het beleid. 
Concreet betekent dit dat naast 
de basisdienstverlening min-
der ondersteuning is voor men-
sen die geen perspectief hebben 
op (gedeeltelijke) arbeidsdeelna-
me ten gunste van meer kansrij-
ke groepen.

Minder geld re-integratie
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Open dag bij Muziek-
vereniging Soli
IJmuiden - Op zondag 10 juni or-
ganiseert Muziekvereniging Soli 
een open dag. Tijdens deze open 
dag kunnen kinderen en volwas-
senen kennismaken met diverse 
instrumenten die bij Soli bespeeld 
kunnen worden.
Vorige week heeft Soli zich al op 
diverse manieren laten zien in de 
gemeente Velsen. Donderdag 24 
mei liep het Marsorkest van de 
vereniging door Santpoort-noord 
ter ondersteuning van de An-
jercollecte. Op zaterdag 26 mei 
speelde het Klein Orkest diver-
se nummers vlak voor de opening 
van de Dag van de samenwerking 
in het Tata Steel stadion.
Soli biedt een heel opleidingstra-
ject aan voor jeugdleden waar-
bij al heel snel wordt gemusiceerd 

in groepsverband. Met ingang van 
september 2012 wil Soli ook zo’n 
traject aanbieden voor volwasse-
nen. Op de open dag op 10 juni 
kunnen kinderen en volwassenen 
tussen 11.00 en 14.00 uur in het 
Solicentrum naast station Driehuis 
proberen welk instrument het bes-
te bij hen past. Ook herintreders 
zijn van harte welkom. Naast het 
genoemde Marsorkest en Klein 
Orkest en de orkesten van het op-
leidingstraject kan er ook bij de 
Harmonie of Slagwerkgroep ge-
musiceerd worden. Soli presen-
teert zich tevens aanstaande zon-
dag 3 juni met een kraam tijdens 
de Dag van het park in Velserbeek. 
Hier kan ook informatie ingewon-
nen worden over instrumenten en 
het opleidingstraject van Soli.

Bem Vindo Charity Event 
op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Op zondag 
17 juni vindt op Landgoed Duin & 
Kruidberg het Bem Vindo Chari-
ty Event plaats. Bem Vindo – dat in 
het Brazilaans ‘Welkom’ betekent – 
wordt voor de tweede keer geor-
ganiseerd en is een zomers evene-
ment dat in het teken staat van het 
kindertehuis Recanto Sao Francis-
co in Brazilië. De gehele opbrengst 
van deze dag komt dan ook ten 
goede aan dit tehuis, dat sinds 22 
jaar met veel liefde, toewijding en 
hard werken wordt gerund door 
Oscar Brenninkmeijer.
In een ongedwongen, schitterende 
en stijlvolle omgeving mogen be-
zoekers rekenen op hoogwaardige 
en luxe merken die aanwezig zijn 
om hun producten en diensten te 
presenteren. Zo zullen onder an-
dere Gassan Diamonds, Porsche, 
Lengers Yachts en Rensportschool 
Zandvoort (RSZ) aanwezig zijn. 
Maar er is meer. Bezoekers wor-
den ontvangen met een spranke-
lend aperitief van De Kasteelhoe-
ve en worden verder culinair ver-
wend met amuses van meester-
chef Alain Alders van het sterren-
restaurant ‘de Vrienden van Jacob’ 
van Duin & Kruidberg. Er zullen di-
verse workshops over de gehele 
dag worden gehouden. Denk hier-
bij onder andere aan een cham-
pagne- en wijnproeverij maar ook 
aan een kunstworkshop met Mar-
got Berkman en de expertise van 
een bekende kunsttaxateur, drs. 
J.W. van den Berg. 
Uiteraard wordt de gehele middag 

muzikaal omlijst met diverse op-
tredens waarbij  ‘The Voice of Hol-
land’ finalist Christopher Max acte 
de presence zal geven. Daarnaast 
zijn er onder andere optredens van 
Tamara Maria & Bossa Nova Band 
en aanstormend talent Marcella 
Wisbrun.
Bem Vindo vindt van 13.00 tot 
19.00 uur plaats op Landgoed Duin 
& Kruidberg in Santpoort. Kijk voor 
het complete overzicht van ex-
posanten en verdere informatie 
over deze bijzondere dag op www.
bemvindo2012.nl. De entree be-
draagt 35 euro voor volwassenen 
en 15 voor kinderen. Er is een uit-
gebreid aanbod aan begeleid kid-
sentertainment aanwezig. Ook is er 
een speciale familiekorting. Vooraf 
kaarten aanschaffen, via de web-
site, levert een korting van 5 euro 
op voor de volwassenen. Alle op-
brengsten van de tickets komen 
volledig ten goede aan het kinder-
tehuis. Uiteraard rekent men op 
een zomerse dag, maar het event 
is dankzij ‘Perfect Sky’ fraai over-
dekt, waardoor het zelfs met min-
der mooi weer zeker het bezoeken 
waard is.
Niet in de gelegenheid dit event 
te bezoeken, maar wel dit goe-
de doel steunen? Dat kan, dona-
ties zijn meer dan welkom en kun-
nen worden over gemaakt naar 
Stichting Recanto o.v.v. Donatie 
Bem Vindo, ABN AMRO Rekening 
55.91.67.159. ‘Ieder kind is een ca-
deau, met of zonder lintje’, Monica 
Brenninkmeijer.

Santpoort-Noord - Maandag-
avond 11 juni houdt Harddrave-
rij Vereniging Santpoort en Om-
streken in Brasserie De Wilde-
man een informatieavond voor 
(potentiële) sponsoren van het 
Dorpsfeest Santpoort. De bij-
eenkomst begint om 21.00 uur 
en duurt tot circa 23.00 uur. Op 
deze avond krijgen de relaties te 
horen wat de plannen voor het 
Dorpsfeest Santpoort 2012 zijn. 
Ook worden de bijbehorende 
sponsormogelijkheden op een 
rijtje gezet, waaronder de veiling 
van de paardennummers die 
aan de 253te  kortebaan deelne-
men. Daarnaast kunnen de gas-
ten het nuttige met het aange-
name combineren door andere 
ondernemers uit de regio te le-
ren kennen die het Dorpsfeest 
Santpoort tevens een warm hart 
toedragen. De toegang is gra-
tis en er wordt voor een hapje 
en drankje gezorgd. Graag uw 
komst aankondigen via een e-
mail aan info@dorpsfeest-sant-
poort.nl of via een telefoon-
tje aan het secretariaat: 023-
5377171.

Sponsoravond 
Harddraverij

Vijfde Verhalenfestival
Regio - Zaterdag 9 juni is voor 
de vijfde keer het Verhalenfestival 
Kennemerland. Het programma 
bestaat uit twee delen: ‘s middag 
in zes Haarlemse hofjes voor alle 
leeftijden en ‘s avonds in de Ru-
ine van Brederode in Santpoort 
zijn de verhalen voor 12-plussers. 
De verhalen worden afgewisseld 
met een muzikaal intermezzo.
In de Ruïne van Brederode be-
gint het programma om 20.30 
uur. De ruïne is open vanaf 19.30 
uur. Rond het vuur vertellen Maya 
en Nico van der Raad, Henriëtte 
Dekkers en Peter Besseling  ver-
rassende en spannende verha-
len. De muziek tussen de verha-
len door wordt verzorgd door de 

volksmuziekgroep Szerelem. Het 
programma voor volwassenen 
eindigt rond 22.30 uur. De toe-
gang tot de ruïne bedraagt 3 eu-
ro. Het verhalenprogramma zelf is 
gratis. Na afloop wordt er met de 
pet rondgegaan.
Het middagprogramma in diver-
se Haarlemse hofjes tussen 13.00 
uur en 16.00 uur is te vinden op 
de website van de organiseren-
de Stichting Vertelkunst Haarlem: 
www.vertelkunsthaarlem.nl. Ook 
hier wordt een vrijwillige bijdrage 
op prijs gesteld.
Het verhalenfestival wordt me-
de mogelijk gemaakt door de ge-
meente Haarlem en de gemeen-
te Velsen.

Border van de Toekomst 
in stijltuinen Beeckestijn 
Velsen-Zuid - Op Beeckestijn 
is in het kader van het Jaar van 
de Buitenplaats 2010 bij de his-
torische kruidentuin een ‘Border 
van de toekomst’ aangelegd door 
de bekende groenpubliciste Mo-
deste Herwig. De uitbundige mix 
van bloeiende struikjes, kleur-
rijke planten, eetbare gewassen 
en geurende kruiden is een reac-
tie en antwoord op de verstening 
van de particuliere achtertuinen.  
Bij het ontwerp zijn duurzaam-
heid, biodiversiteit en de moge-
lijkheden om zelf groentes en 
kruiden te kunnen verbouwen en 

kweken, de leidende en inspire-
rende thema’s geweest. Daarmee 
is ook een directe relatie gelegd 
met de nutstuinen die hier in de 
18e eeuw aanwezig waren. Toen 
al werd op grote schaal aan ei-
gen voedselvoorziening gedaan. 
Op Beeckestijn is tegenwoordig 
een ‘Podium voor Tuin en Land-
schapsCultuur’ gevestigd. De 
border van de toekomst is ook 
te koop. Belangstellende kunnen 
het ontwerp en de daarbij be-
horende planten als pakket be-
stellen via de webshop. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Velsen - Per 1 januari 2013 
verwacht men dat de Wet 
Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van kracht 
wordt. Deze Meldcode bestaat 
uit een vijfstappenplan voor 
professionals die met volwas-
senen en/of kinderen werken 
die te maken kunnen hebben 
huiselijk geweld of mishande-
ling. Functionarissen van de 
afdeling Sociale Zaken krij-
gen hiervoor een opleiding, 
vermoedelijk via de gemeen-
te Haarlem, die hiervoor sub-
sidie ontvangt. Er komen dan 
aandachtsfunctionarisssen die 
een vraagbaak voor collega’s 
kunnen worden. De Meldcode 
houdt ook in dat de gemeen-
te bepaalde organisaties aan-
stuurt om aan de slag te gaan 
met de Meldcode.

Meldcode 
huiselijk 
geweld

Gospelkoor 
Sign in de 
Petrakerk
IJmuiden - Op 15 juni zal het 
gospelkoor Sign een optreden 
verzorgen in samenwerking met 
de kinderen van het Ankerkoor 
uit Velserbroek. Graag nodigen 
zij iedereen uit om bij dit fan-
tastische feest aanwezig te zijn.  
De avond zal gehouden worden 
in de Petrakerk aan de Spaar-
nestraat 8. De deuren zijn open 
vanaf 18.30 uur en de avond be-
gint om 19.00 uur. De Toegang is 
gratis.
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KNRM doopt redding-
boot Tjepke  Ekkelboom
IJmuiden - Zaterdag doopte 
KNRM samen met reddingsta-
tion IJmuiden haar nieuwe red-
dingboot Tjepke Ekkelboom. De 
aankoop van de reddingboot 
werd bekostigd uit een schen-
king van de overleden mevrouw 
H. Ekkelboom. De boot wordt 
vernoemd naar de vader van me-
vrouw Ekkelboom, de heer Tjep-
ke Ekkelboom. De negen meter 
lange reddingboot wordt toege-
voegd aan de reservevloot van 
de KNRM. Na de doop is de as 
van mevrouw H. Ekkelboom tij-
dens de eerste reis van de red-
dingboot op zee verstrooid.
De reservevloot bestaat met de 
Tjepke Ekkelboom uit 12 sche-
pen. Reserveboten worden inge-
zet als de operationele redding-
boten in onderhoud zijn. Ook 
kunnen ze gebruikt worden als 
opleidingsvaartuig. De redding-
boot Tjepke Ekkelboom is de 
zesde reddingboot van de Ni-
kolaas-klasse, na de reddingbo-

ten voor Huizen, Dordrecht, El-
burg en Veere en Neeltje Jans 
Deze 9-meter boten zijn speci-
fiek bestemd voor hulpverlening 
en reddingen op het ruime bin-
nenwater. 
De keuze voor deze reddingboot 
werd bepaald door een aantal 
specifieke kwaliteiten. Ten eer-
ste de (geredden)capaciteit. Op 
het binnenwater varen onder 
andere charterschepen, water-
taxi’s en fast ferry’s. Die sche-
pen hebben relatief veel men-
sen aan boord en vragen om een 
reddingboot met een capaciteit 
van 20 personen, exclusief be-
manning. Ten tweede biedt de-
ze klasse hoge snelheid en een 
grote trekkracht. Daarnaast wil 
de KNRM reddingboten met een 
waterjetaandrijving, vanwege de 
goede manoeuvreerbaarheid en 
de veiligheid voor de drenkelin-
gen. De reddingboot is op een 
aantal zaken aangepast aan de 
eisen van de KNRM.

Fotowedstrijd van 
Noordzeekanaalgebied
Velsen - Het Noordzeekanaal-
gebied is een dynamische om-
geving die vele functies vervult. 
Ruimte om te werken, te wo-
nen en te recreëren. Het Mas-
terplan Noordzeekanaalgebied 
wil de veelzijdigheid van dit ge-
bied een ‘gezicht’ geven en heeft 
een fotowedstrijd uitgeschreven. 
Voor de fotowedstrijd zijn we op 
zoek naar foto’s die de beleving, 
dynamiek en identiteit van het 
Noordzeekanaalgebied weerge-
ven. Foto’s die niet alleen dui-
delijk de functie van het gebied 
laten zien, maar ook de rol die 
de mens hierin speelt. Aan het 
werk, onderweg of op een an-
dere manier actief betrokken bij 
de beweging van de regio. Kort-
om: Hoe beleeft u het Noord-
zeekanaalgebied? Om de func-
ties van het gebied te onder-
scheiden worden er vier catego-
rieën gehanteerd: economie (in-
dustrie, haven & duurzaamheid), 
mobiliteit (weg, water & vervoer), 

ontspanning (natuur, recreatie & 
cultuur) en wonen (huisvesting, 
milieu & veiligheid).
Iedereen die de essentie van het 
gebied in een van de categorie-
en vast weet te leggen wordt op-
geroepen deel te nemen aan de 
wedstrijd. De foto’s moeten een 
duidelijke visuele link hebben 
naar het Noordzeekanaal ge-
bied. Daarbij zien we het liefst 
mensen centraal staan.
U kunt uw foto’s insturen tot 
maandag 2 juli 2012, 17.00 uur. 
Voor elke categorie zijn aantrek-
kelijke geld prijzen van 500 en  
250 euro beschikbaar gesteld. 
In de aanloop naar de prijsuitrei-
king begin juli, zal in de IJmuider 
Courant en het Noordhollands 
Dagblad edities Kennemerland 
& Zaanstreek wekelijks een fo-
to gepresenteerd worden. Als af-
sluiting van de fotowedstrijd zul-
len alle prijswinnaars ook in deze 
bladen getoond worden. Zie ook 
www.noordzeekanaalgebied.nl.

De kick van een dansshow
Velserbroek - Zondag 3 ju-
ni verzamelden alle dansers van 
sport- en danscentrum Oyama 
zich in het Polderhuis voor de re-
petitie van de show Theater X5. 
Het was de eerste keer dat alle 
dansgroepen hun dansen geza-
menlijk repeteerden. Hard nodig, 
want over een maand op zater-
dag 7 juli om 19.30 uur, is het po-
dium van de Stadsschouwburg 
in Velsen gereserveerd voor alle 
dansleerlingen van Oyama. 
Voor het vijfde achtereenvolgen-
de jaar staat de dansafdeling van 
Oyama met de jaarlijkse show in 
de Stadsschouwburg Velsen. De 
jongens en meisjes van 5-17 jaar 
zullen in diverse groepen dansen 
op eigentijdse muziek en diver-
se dansstijlen laten zien. Geen 
gebrek aan inzet, plezier en en-
thousiasme, het straalt van ze af! 
De dansers laten een compilatie 
zien van de afgelopen vijf dans-
shows van Oyama én van alles 
wat te maken heeft met het ge-
ven van een show. De voorberei-
ding, auditie, uitvoering én gene-
rale krijgen de bezoekers te zien 
in de dansen. 

De dansshow Theater X5 sluit 
het dansseizoen bij Oyama af. In 
het nieuwe seizoen 2012-2013 
begint Oyama met twee selec-
tiegroepen. Voor deze selectie-
groepen worden er in juli, na de 
show, audities gehouden.

Kampioenschappen
bij Watervrienden 
IJmuiden - Ondanks enke-
le afzeggingen zijn afgelo-
pen zondag de clubkampioen-
schappen bij de Watervrien-
den gezwommen. Een drietal 
categorieën was onderbezet, 
maar in alle andere categorie-
en werd door 34 zwemmers 
een echte kampioensstrijd ge-
streden.
Onder de deskundige leiding 
van scheidsrechter Frans van 
Oorschot uit Lisse, met twee 
dames (Sandra en Ingrid) ter 
assistentie, en hun eigen of-
ficials, mochten zij maar liefst 
106 nieuwe Persoonlijke Re-
cords noteren. Door de aanwe-
zigheid van de officials zijn de 
gezwommen tijden als officiële 
tijden bijgeschreven. Zij zijn de 
gastofficials dan ook dankbaar 
dat zij hun vrije zondag voor 
hen wilden vrijhouden. 
Dit jaar waren de zwemmers 
op persoonlijke tijden bij elkaar 
gebracht. Zo werd elke se-

rie een gelijkwaardig gevecht. 
Het uiterste van het zwem-
mend vermogen moest door 
vele worden aangesproken. Dit 
leverde een aantal prachtige 
wedstrijden op, waarbij het ver-
schil miniem was. De clubkam-
pioenen zijn Mathijs Mol, Ilse 
van Kaam, Vincent Mol, Nao-
mi Schotvanger, Lars Bottelier, 
Denise Bakker, Ben Zentveldt, 
Andrea van der Zwet, Leo van 
Overmeeren en Ingrid Bogaart-
Luiting.
Watervrienden kan terugzien 
op een vlot verlopen wedstrijd. 
Nu wordt de aandacht verlegd 
naar zaterdag 23 juni voor de 
nationale wedstrijden IJmuiden 
Buiten, waarbij men de strijd 
aangaat met Watervrienden uit 
heel Nederland.
Ook ouders van zwemmers 
worden uitgenodigd om te as-
sisteren bij deze wedstrijden of 
om gezellig na te tafelen na de 
wedstrijden.

Velsen-Zuid - Donny Rijnink 
zal ook het komende seizoen de 
kleuren van Telstar verdedigen. 
Rijnink en Telstar bereikte een 
akkoord over een éénjarig con-
tract waardoor de lange centra-
le verdediger ook het komend 
seizoen te bewonderen is in het 
Tata Steel stadion. De 22-jarige 
verdediger maakte in het seizoen 
2011/2012 al deel uit van de Wit-
te Leeuwen en kwam daarin tot 
14 wedstrijden waarin hij één 
maal het doel wist te treffen. 

Donny Rijnink 
langer bij 
Telstar

Exposeren op 
Havenfestival 
IJmuiden
IJmuiden - Op zaterdag 25 en 
zondag 26 augustus vindt het 
jaarlijks nautische evenement 
het Havenfestival plaats op en 
rond de Vissershaven in IJmui-
den. Twee dagen vol kunst, cul-
tuur, nautiek en vertier voor jong 
en oud. Een jaarlijks terugkerend 
onderdeel tijdens het festival is 
‘Kunst op de Kade’ waar profes-
sionele en amateurkunstenaars 
worden uitgenodigd om in deze 
inspirerende omgeving te expo-
seren op enkele locaties op de 
Trawlerkade. Iedereen met as-
piraties op het gebied van kunst 
kan zich verbinden aan het the-
ma van het festival, IJmuiden 
Werkt. Bent u geïnspireerd door 
IJmuiden en het thema en lijkt 
het u leuk om uw werk geëx-
poseerd te zien tijdens het Ha-
venfestival, dan kunt u zich tot 
en met 16 juni aanmelden. Van-
af begin juli zullen er gesprekken 
met de kunstenaars plaatsvin-
den. Het werk moet uiterlijk vrij-
dag 24 augustus ingeleverd zijn. 
U kunt zich aanmelden door uw 
naam, adres, telefoonnummer, 
discipline (schilder, 3D, installa-
ties, sieraden enz.) en korte om-
schrijving van uw werk, link naar 
uw website of e-mail te mai-
len naar kunstopdekade@gmail.
com t.a.v. Ronald, Marlies of Pe-
tra. Zie ook www.havenfestiva-
lijmuiden.nl. 

Regio - In de nacht van vorige 
week donderdag op vrijdag heeft 
er rond 01.20 uur een brand ge-
woed in een bovenwoning aan 
de Koningstraat in Beverwijk. 
Hierbij is een man om het le-
ven gekomen. De identiteit van 
het slachtoffer is nog niet vast-
gesteld. Een 47-jarige Bever-
wijker die in de woning aanwe-
zig was toen de brand uitbrak 
is met ademhalingsproblemen 
naar een ziekenhuis vervoerd. 
De politie doet onderzoek naar 
het ontstaan van de brand.

Man overleden 
bij brand



pagina 32 7 juni 2012

Gratis 
koffieconcert
IJmuiden - Op zondag 10 ju-
ni wordt men getrakteerd in de 
Fidelishof op gratis gebak tij-
dens een koffieconcert van de 
Velser Gemeenschap. Om 12.30 
uur treden Het Velser Amuse-
ments Orkest en de Delta Sin-
gers op. Om zoveel mogelijk 
mensen kennis te laten maken 
met dit enthousiaste orkest en 
dit gezelligheidskoor hebben ze 
besloten bezoekers te trakte-
ren als zij mee komt zingen tij-
dens deze happening. Koor en 
orkest hebben een speciaal pro-
gramma samengesteld. De Del-
ta Singers is een enthousiast ge-
mengd koor uit IJmuiden dat het 
levenslied een warm hart toe-
draagt. Het koor bestaat uit 55 
mensen. Er wordt geoefend op 
donderdagavond van half acht 
tot half tien in het Verpleeghuis 
Velserduin in de Scheldestraat 
in IJmuiden. Zie ook www.del-
tasingers.nl. Het Velser Amuse-
mentsorkest bestaat pas sinds 
drie jaar. Het VAO heeft een ge-
heel eigen, herkenbare sound. 
Een kern van zes accordeons 
wordt omgeven door veel ande-
re instrumenten. Het repertoire 
is zeer gevarieerd. De repetities 
zijn op dinsdagavond in dorps-
huis De Moriaan in Wijk aan 
Zee. Zie ook www.velseramuse-
mentsorkest.nl.

8000 Euro voor strijd tegen kanker

Sponsorloop Gymnasium 
Felisenum groot succes
Velsen-Zuid - Lex Bekker van 
het Gymnasium Felisenum fietst 
op donderdag 7 juni de Alpe 
d’Huzes en weet zich gesteund 
door leerlingen en medewerkers. 
Afgelopen week bracht de spon-
sorloop rond de school een 
prachtig bedrag op van 8000 eu-
ro. Leerlingen renden een par-
cours langs de school. Stempel-
posten en supporters zweepten 
de renners aan tot grote pres-
taties. 
Daniëlle Vrenegoor uit de vijf-
de klas slaagde er in haar eentje 
in het hoogste bedrag binnen te 
halen: 305 euro. Daarnaast was 

klas 1C de klas met de hoogste 
opbrengst: ruim 900 euro. IJssa-
lon Bonasera beloonde hen met 
een ijsje.
Lex Bekker, docent economie, 
fietst de tocht samen met vrouw 
Liesbeth en schoonzus Mech. 
De Alpe d’Huzes is een actie 
waarbij deelnemers, alleen of in 
een team, geld bijelkaar brengen 
waarmee zij een bijdrage leveren 
aan de strijd voor de overwin-
ning op kanker. Onder het mot-
to ‘opgeven is geen optie’ wordt 
op één dag de legendarische Al-
pe d’Huez tot zes keer toe be-
klommen. Acteurs 

gezocht voor 
Watertoren 
Festival
IJmuiden – Zondag 8 juli is 
het tweede Watertoren Festival, 
met theater voor iedereen. Lo-
catie: Watertorenparck, Evert-
senstraat 4r. Iedereen die to-
neel wil spelen is welkom, on-
geacht leeftijd of ervaring. Vee-
king organiseert deze thea-
terdag. De aanvang is ‘s mor-
gens om 10.00 uur. Deelene-
mers worden tijdens de koffie 
in groepen van vier à vijf man 
verdeeld. Iedere groep krijgt 
een eigen regisseur toegewe-
zen. Deze gaat samen met de 
groep en aan de hand van een 
thema een theaterstuk van cir-
ca 15 minuten maken. Van-
af 15.00 uur is publiek welkom 
en worden de stukken zo’n drie 
keer uitgevoerd, afhankelijk 
van het aantal deelnemers, het 
publiek en het weer. Deelname 
aan de theaterdag is gratis. Er 
is een simpele lunch verkrijg-
baar voor de deelnemers. In-
schrijven is wel nodig. Dat kan 
via veeking@versatel.nl of bel 
06-45606557 of 06-12699110. 
Bij inschrijving graag vermel-
den: je voor- en achternaam, e-
mail-adres en telefoonnummer, 
leeftijd en of je wel of geen er-
varing hebt, zo ja, bij welke ver-
eniging. Zie ook www.veeking.
nl.

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Tot eind volgende week 
sterk wisselvallig weer
Begin deze week was het zowat 
historisch koud in Noordwest-
Nederland. Zondag 3 en maan-
dag 4 juni spanden de kroon 
met overdag in de IJmond maar 
een schamele 8 graden tijdens 
gestage regenval.
Vergelijkbare zeer koude juni-
dagen (overdag beneden 10 
graden) waren er begin juni 
1986 en verder terug in de ge-
denkwaardige zomer van 1975. 
Die bewuste zomer van 1975 
herstelde uiteindelijk enorm en 
de langste hittegolf ooit in Ne-
derland volgde toen eind juli en 
duurde tot half augustus. Kort-
om, diegene die de zomer nu al 
opgeeft is veel te pessimistisch. 
We hebben nog een kleine drie 
maanden te gaan tenslotte. 

Dat het trouwens zo gruwelijk 
koud kon worden had voorna-
melijk te maken met het neer-
slagproces. De talloze regen-
druppels op de weg naar be-
neden verdampten deels in de 
lucht en verdamping kost ener-
gie (warmte) zo we weten. De 
warmte wordt onttrokken aan 
de omgevingslucht en deze 
koelt dus (extra) af.

Inmiddels is de temperatuur 
aan een opmars begonnen. Op 
donderdagmiddag is het met 
zo’n 20 graden tamelijk aange-
naam tot aan zee toe, maar er 
kunnen ook weer enkele stevi-
ge buien langskomen. 
Actieve depressies koersen 
vervolgens vrijwel recht op de 
Benelux af en bovendien zijn 
ze herfstachtig diep. Zo ligt er 
rond vrijdag een cycloon met 
een kerndruk van bijna 980 
millibar nabij Ierland. Zelden 
zie je die depressies zo diep in 
deze fase van het jaar. 
De wind zal de komende perio-
de, (vooral op vrijdag) dan ook 
stevig doorwaaien uit zuid tot 
zuidwest veelal. Op het strand 
komt even een windkracht 7 
te staan. Zaterdag is weer een 
iets betere dag, maar zondag 
en maandag regent het vooral.
Vanaf half juni lijkt het slechtste 
weer toch wel voorbij en treedt 
waarschijnlijk voorzichtig her-
stel op.
Meer weer via de site www.
weerprimeur.nl en op de weer-
primeurlijn, 0900-1234554.

De IJmondiale weerman  

Beeckestijnpop 
weekend in aantocht
Velsen-Zuid - Het weekend 
van 15 en 16 juni komen mu-
ziekliefhebbers van allerhan-
de muziekstijlen flink aan hun 
trekken, want Beeckestijnpop 
en Club Beeckestijn komen er 
aan!
Op vrijdagavond wordt in de 
zogenaamde Oxytent op het 
landgoed Beeckestijn vanaf 
19.00 uur een groot 2,5 uur du-
rend muzikaal feest gevierd ter 
ere van Stax records en de Stax 
studio.
Stax records heeft artiesten 
voortgebracht als Isaac Hayes, 
Otis Redding, Rufus en Car-
la Thomas, The Staple Singers, 
Wilson Picket, Sam & Dave en 
natuurlijk Booker T & the MG’s.
Ook dit jaar weer uitgevoerd 
door een grote groep artiesten 
bestaande uit zowel professio-
nals als (regionale) amateur 
muzikanten. 
Kaarten kosten 15 euro  en zijn 
via de website van beeckes-
tijnpop te bestellen. En als je 
dan toch komt: kom in Stax stijl 
(soul, funk, gospel)!
Zaterdag is het dan weer tijd 

voor het jaarlijkse, gratis, Beec-
kestijnpopfestival. Op drie po-
dia spelen meer dan twin-
tig bands van 13.00 tot 22.00 
uur de sterren van de hemel. 
Dit jaar is het aanbod aan mu-
ziekstijlen nog groter dan an-
ders. Van het ingetogen sin-
ger/songwriter repertoire van 
Blaudzun tot de geen-blad-
voor-je-mond-rap van Fresku, 
maar ook punk, gitaarrock, sto-
ner, metal en funk van lokale, 
nationale en internationale ar-
tiesten! Op www.beeckestijn-
pop.nl staat het complete mu-
ziekaanbod. 
Wil je tussendoor wat rust aan 
je hoofd? Dat kan ook. In het 
prachtige landhuis Beeckestijn 
is een expositie ingericht met 
foto’s van en over Beeckestijn-
pop door de jaren heen. Heb je 
trouwens zelf nog foto’s die je 
graag geëxposeerd wilt zien? 
Stuur ze dan op naar exposi-
tie@beeckestijnpop.nl. Mis-
schien wordt jouw foto wel uit-
verkoren tot beste en mag je 
gratis naar Club Beeckestijn op 
vrijdagavond. 

Zomercompetitie bij 
Schaakclub Santpoort
Velserbroek - De zomer- en 
bekercompetitie is van start ge-
gaan in het Polderhuis in Velser-
broek met partijen van 25 minu-
ten per persoon en vrije inloop 
voor niet-leden.
Richard Dietvors, de nummer 4 
van de interne competitie, gaat 
voorlopig aan de leiding met 3,5 
uit 4, gevolgd door Rob Busch-
man. Op de derde plaats staat 
verrassend Ivan Ivanov, uitge-
schakeld voor de beker door 
Henk Swier, maar met een 100 
procent score voor de zomer-
competitie. Wim Geels staat 
voorlopig net buiten de prijzen 
op de vierde plaats.

Op de dag van de samenwerking 
in het Tata Steel stadion van Tel-
star zijn de beide dames Cheryl 
Looijer en Nathalie van der Len-
de gehuldigd voor hun Neder-
lands kampioenschap. Cheryl 
werd met haar 12 jaar kampi-
oen in de klasse tot 14 jaar. Voor 
Nathalie was het de klasse tot 
20 jaar. 
Op zondag 29 juli volgt het kroe-
genloperstoernooi voor duo’s. 
Dit gebeurt tijdens Dorpsfeest 
Santpoort, en is in het kader 
van het 75-jarig bestaan van 
Schaakclub Santpoort. Voor 
meer informatie www.schaak-
clubsantpoort.nl.
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Perspectiefnota Velsen
Wat wil de gemeente Velsen de 
komende jaren gaan doen, wat 
krijgt voorrang, wat kost dat 
en kunnen we dat betalen – dat 
staat in de perspectiefnota Vel-
sen 2012 ‘Ondernemend bestu-
ren’. Het huishoudboekje klopt 
voorlopig. 

In de nota wordt feitelijk de toe-
komst van Velsen geschetst. De be-
langrijkste beleidsontwikkelingen, 
prioriteiten en voorstellen met fi-
nanciële consequenties staan er-
in. De basis is het collegeprogram-
ma 2010-2014. Daarnaast zijn de 
belangrijkste landelijke, regionale 
en plaatselijke ontwikkelingen erin 
verwerkt, zoals de vergrijzing en de 
stagnatie op de huizenmarkt, maar 
ook de interesse van innovatieve be-
drijven en de toename van de cruise-
vaart. 

De titel Ondernemend Besturen 
geeft aan dat Velsen ruimte wil ge-
ven aan groeperingen, instellingen 
en bedrijven met ideeën en oplos-
singen. De gemeente schept de voor-
waarden, neemt initiatieven en is re-
gisseur. Thema’s als duurzaamheid, 
economie en partnerschap staan 
centraal en ook de Visie op Velsen 
2025 komt erin terug. 

Intern vergt dat ook een onderne-
mende gemeentelijke organisatie, 
die initiatief toont en pro-actief han-
delt, met oog voor alle ontwikkelin-
gen in de omgeving.  

De nota laat zien dat – ondanks de 
onzekerheid vanwege de demissi-
onaire status van het kabinet – het 
huishoudboekje van Velsen de ko-
mende jaren klopt. De raad zal zich 
er 21 juni 2012 over buigen.

Inspraakrapportage HOV 
deelproject 1 vastgesteld
In december 2011 is een ont-
werp voor  het HOV deelproject 
1 in de inspraak gebracht. Het 
college van B&W heeft de in-
spraakrapportage hierover nu 
vastgesteld.

Bijzonder is dat op basis van deze 
reacties en in samenwerking met 
organisaties uit Santpoort-Noord, 
een geheel nieuwe variant naar vo-
ren is gekomen. Omdat deze vari-
ant sterk afwijkt van de al door de 
gemeenteraad vastgestelde tracé-
keuze, wil het college dit deel van 

het tracé opnieuw door de gemeen-
teraad  laten vaststellen. Op don-
derdag 7 juni praat de gemeente-
raad hierover.

Als de gemeenteraad positief be-
sluit, wordt de nieuwe variant ver-
der uitgewerkt en na de zomer op-
nieuw in de inspraak gebracht.

De inspraakrapportage wordt aan 
iedereen gestuurd die in inspraak-
reactie heeft ingediend. Ook is de-
ze terug te lezen op de website 
www.hovvelsen.nl.

Goed op weg met 
IJmond Bereikbaar
IJmond Bereikbaar is een geza-
menlijk initiatief van overheden 
en bedrijfsleven om de bereik-
baarheid en de leefbaarheid in de 
IJmond te verbeteren.

Via www.ijmondbereikbaar.nl vindt 
u actuele informatie over wegwerk-
zaamheden en kunt u zien hoe druk 
het is en wat de beste te nemen rou-
te is.

Ook kunt u via uw werkgever een 
zeer voordelige openbaar vervoer 
pas aanschaffen; de IJmond Bereik-
baar Pas. Deze geeft u onbeperkt toe-
gang tot het openbaar vervoer per 
bus in de IJmond en van de OV-fiets 

op meer dan 225 locaties door heel 
Nederland. Met de IJmond Bereik-
baar Pluspas kunt u zelfs onbeperkt 
gebruik maken van de Fast Flying 
Ferry tussen Velsen en Amsterdam. 

Vraag ernaar bij uw werkgever of 
kijk op www.ijmondbereikbaar.nl 
voor meer informatie.

Visie luchtkwaliteit
Verbetering luchtkwaliteit en 
economische groei via integra-
le gebiedsaanpak havengebied 
IJmuiden.

Recente rapportages tonen aan dat 
op de sluizen van IJmuiden een 
overschrijding is van fijn stof. De 
IJmond is een van de weinige re-
gio’s in Nederland waar dit nog 
steeds het geval is.

Om hier iets, wat binnen de be-
voegdheid van de gemeente ligt, aan 
te doen, hebben de vier IJmondge-

meenten een gemeenschappelijke 
visie opgesteld. 

De visie gaat in op de mogelijkhe-
den om het havengebied te ontwik-
kelen, maar staat ook stil bij schone 
industrie, duurzame woningbouw 
en schoon transport. Het college 
van B&W van Velsen heeft de visie 
vastgesteld en aan de raad aangebo-
den.

Meer informatie over de luchtkwa-
liteit kunt u lezen op de de website 
www.milieudienst-ijmond.nl

Voetbalvereniging bestaat 100 jaar

Koninklijke Erepenning 
voor IJVV Stormvogels
De IJmuidense voetbalvereni-
ging Stormvogels is 100 jaar ge-
worden. Reden voor een Ko-
ninklijke Erepenning en een lo-
vende toespraak op vrijdag 1  
juni 2012. 

IJ.V.V. Stormvogels in IJmuiden is 
een voetbalvereniging met een rij-
ke historie. In de jaren vijftig lever-

de Stormvogels ook spelers aan het 
Nederlands elftal. Tegenwoordig 
vervult de vereniging een belang-
rijke rol in de IJmuidense samen-
leving. Zij biedt jong en oud de kans 
om zowel actief als passief te recre-
eren, waarbij een belangrijke socia-
le rol is weggelegd om de jeugd een 
mooie en leuke vrijetijdsbesteding 
te bieden. (foto: Ko van Leeuwen)
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Evenementen in Velsen
Hele maand juni Velsen in beeld 1930-2012  Bibliotheek Velsen,
  IJmuiden
9 juni Straatvoetbaltoernooi ‘t Asfalt, Velserbroek
11 t/m 14 juni Avondvierdaagse Velsen-Noord
13 juni Nationale Straatspeeldag Diverse locaties

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

Sportvissers maken 
lokale visstekken schoon
Veertig zakken met rotzooi – dat 
ruimden sportvissers op van de 
pieren en het spuisluizencom-
plex tijdens de actie ‘hou je vis-
stek schoon’. 

Op de pieren van IJmuiden komen 
elk jaar meer dan 10.000 sportvis-
sers. Die laten met elkaar veel rom-
mel achter. Daarom wordt de ac-
tie ‘hou je visstek schoon’ elk jaar 
gehouden. Dat heeft effect: er hel-

pen meer mensen mee en er ligt ook 
minder vuil.

De actie is een samenwerkingsver-
band van de georganiseerde sport-
visserij, een aantal hengelsport-
verenigingen en alle hengelsport-
zaken in de omgeving van de pie-
ren. De gemeente Velsen neemt de 
kosten voor de afvoer van het vuil 
voor haar rekening. (foto: gemeente 
Velsen)

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen 
kan deze vraag met ‘ja’ beant-
woorden. Als u zo iemand kent, 
kunt u die voordragen. Dat kan 
tot 1 september 2012. 

Neem contact op met de ambtenaar 
die de lintjesaanvraag behandelt. Hij 
kan beoordelen of de verdiensten in-
derdaad bijzonder genoeg zijn voor 
een Koninklijke Onderscheiding. 
Deze ambtenaar legt u dan ook het 
verdere proces uit. Houdt u er reke-
ning mee dat het aanvragen van een 

lintje veel tijd in beslag neemt. Wilt 
u iemand voordragen voor de lint-
jesregen van volgend jaar (2013) dan 
moet het verzoek vóór 1 september 
a.s. zijn ingediend.

Meer informatie is te krijgen bij de 
afdeling Communicatie / Kabinets-
zaken via telefoonnummer 140255. 
U kunt gratis de folder ‘Ere wie ere 
toekomt’ opvragen. Hierin staat al-
les wat u moet weten over de aan-
vraag van een Koninklijke Onder-
scheiding. Meer informatie is te le-
zen op www.velsen.nl.

Zomeractie voor huisdieren

Chippen en registreren
Laat in juni uw huisdier chippen 
en registreren! In de vakantiepe-
riode is het aantal huisdieren dat 
als vermist wordt opgegeven al-
tijd het grootst. Met twee tijdige 
maatregelen is dat makkelijk te 
verhelpen. 

In de vakantieperiode raken veel 
huisdieren zoek – dieren die mee-
gaan op vakantie verdwalen, achter-
gelaten huisdieren lopen weg. Als zij 
gechipt én geregistreerd zijn, kun-
nen ze makkelijker met hun baasje 
herenigd worden. Daarom doet het 
Landelijk Informatiecentrum Ge-
zelschapsdieren LICG elk jaar deze 
oproep aan huisdiereigenaren – in 

juni, de maand voor de vakantieperi-
ode begint.

Als huisdieren gechipt worden, kun-
nen ze gelijk worden geregistreerd. 
Dat kan bij verschillende databan-
ken. Advies hierover bij de dieren-
artsen of asielmedewerkers en op 
www.chipnummer.nl of www.LICG.
nl. De actie wordt ondersteund door 
een groot aantal organisaties, zoals 
de Dierenbescherming, dierenarts-
praktijken, dierenspeciaalzaken, 
-pensions en –asielen.

De gemeenteraad van Velsen stelde 
onlangs een nota over dierenwelzijn 
vast. Die staat op www.velsen.nl
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
26 mei 2012 tot en met 1 juni 2012 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben ontvan-
gen. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor 
een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouw-
activiteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 
0255-567424.

w12.000254 Johanna Naber-
straat 12 Velserbroek kappen boom 
(29/05/2012); w12.000255 Bloe-
mendaalsestraatweg 11 Sant-
poort-Zuid kappen 2 naaldbo-
men (29/05/2012); w12.000256 
Van den Vondellaan 40 Drie-
huis kappen boom (29/05/2012); 
w12.000257 Louise de Colig-
nylaan 30 Santpoort-Zuid kap-

pen 1 eikenboom (30/05/2012); 
w12.000258 Brederoodseweg 17 
Santpoort-Zuid oprichten van 3 wo-
ningen (30/05/2012); w12.000259 
Ladderbeekstraat 65 Velsen-
Noord kappen boom (30/05/2012); 
w12.000260 Ver Loren van The-
maatlaan 8 Velsen-Zuid kappen ei-
kenboom (31/05/2012); w12.000261 
Zwanebloembocht 116 Velser-
broek plaatsen overkapping in voor-
tuin voor mindervalide voorziening 
(31/05/2012); w12.000262 Jan Pie-
terszoon Coenstraat 129 IJmui-
den uitbreiding 2e verdieping wo-
ning (31/05/2012); w12.000263 Za-
delmakerstraat 150 Velserbroek 
plaatsen van 7 reclame-elemen-
ten (01/06/2012); w12.000264 Tol-
lenslaan 9 Driehuis plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (01/06/2012); 
w12.000265 Kleermakerstraat 
ong. Velserbroek oprichten van 
bouwmarkt met parkeerplaatsen 
(01/06/2012); w12.000266 Doel-
manstraat 12 Velsen-Noord star-
ten van was- en strijkservice aan 
huis (01/06/2012);

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onder-
staande besluit(en) geduren-
de zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. 

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure

w12.000078 Van Lenneplaan 
24 Driehuis plaatsen van groen-
drager (31/05/2012); w12.000181 
Hagelingerweg 210 Sant-
poort-Noord kappen 5 bomen 
(29/05/2012); w12.000183 IJmui-
derslag ong. IJmuiden ver-
vangen van trap (31/05/2012); 
w12.000185 Wijkerstraatweg 
245 Velsen-Noord kappen boom 
(29/05/2012); w12.000188 Haven-
kade 1 IJmuiden schilderen mo-
nument (31/05/2012); w12.000189 
Kennemerboulevard 540 IJmui-
den legaliseren van 3 containers 

(30/05/2012); w12.000193 Kluijs-
kenslaan 22 Santpoort-Zuid plaat-
sen van dakkapellen (31/05/2012); 
w12.000200 Meervlietstraat 161 
Velsen-Zuid kappen boom (nood-
kap) (30/05/2012); w12.000202 
Spanjaardsberglaan ong. & Wes-
terhoevelaan ong. Santpoort-
Noord kappen 4 bomen Wester-
hoevelaan en 1 boom Spanjaards-
berglaan (30/05/2012); w12.000217 
Middenduinerweg ong. Sant-
poort-Noord (t.o. nr. 44); kappen 
boom (31/05/2012); w12.000218 
Valckenhoeflaan ong. Sant-
poort-Noord kappen 2 sierkersen 
(31/05/2012); w12.000219 Drie-
huizerkerkweg ong. Driehuis kap-
pen 1 eik (31/05/2012); w12.000220 
P.C. Hooftlaan 46 Driehuis kappen 
boom (30/05/2012); w12.000221 
Santpoortse Dreef ong. Sant-
poort-Noord kappen 2 sierkersen 
(31/05/2012);

Standplaats
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft een vergunning 
verleend op grond van art 5:18 APV 
voor het innemen van een stand-
plaats:

i12.004249 voor mobiele strand-
bibliotheek van 21 juli t/m 2 sep-
tember op het strand van IJmuiden 
(01/06/2012);

Evenementen
De burgemeester heeft op grond van 
artikel 2:17 APV de volgende ver-
gunning verleend voor het organi-
seren van een evenement:

 i12.003124 avondvierdaagse Vel-
serbroek van 19 tot en met 22 juni 
2012 (05/06/2012);

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

Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van 
26 april 2012 de Verordening tot 
wijziging van de bouwverorde-
ning (Bouwverordening 2012) 
heeft vastgesteld. 

De wijziging heeft voornamelijk be-
trekking op het vervallen van artike-
len als gevolg van de inwerkingtre-

ding van het Bouwbesluit 2012 op 
1 april 2012. De Bouwverordening 
2012 treedt in werking op de 1e dag 
na bekendmaking en werkt terug tot 
1 april 2012.De verordening ligt ge-
durende een termijn van zes weken 
bij de afdeling Vergunningen en Uit-
voering ter inzage. Verordeningen 
zijn opgenomen in de Regelingen-
bank van de gemeente, zie website 
velsen.nl.

Wijziging
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Bekendmaking
Verordening tot 4e wijziging van 
de gewijzigde Algemene Plaatse-
lijke Verordening 2009

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming van 
artikel 139 Gemeentewet bekend dat 
de raad van Velsen in zijn vergade-
ring van 31 mei 2012 heeft besloten:

- de Verordening tot 4e wijziging 
van de gewijzigde Algemene Plaat-
selijke Verordening gemeente Velsen 
2009 vast te stellen.

De wijziging van de Algemene Plaat-
selijke Verordening is nodig vanwege 
een actualisering van de model-APV 
van de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten ter zake van de redac-
tie en verbeterde afstemming op de 
aanwijzingen voor decentrale over-
heden: tekstuele onduidelijkheden 
en verouderde begrippen zijn aange-
past.

Verder is voor iedere vergunning of 
ontheffing een afweging gemaakt 
over het wel of niet toepassen van de 

Lex Silencio Positivo (positieve be-
schikking bij niet tijdig beslissen) 
waardoor de artikelen 1:9 en 1:10 zijn 
komen te vervallen.

Ten slotte is de redactie van artikel 
2:5 aangepast om enerzijds te kun-
nen optreden tegen het toenemend 
verschijnsel van plaatsing van tram-
polines in plantsoenen, anderzijds 
om de plaatsing van zogenaamde A0-
reclameborden in de openbare ruim-
te waarop evenementen, voorstel-
lingen e.d. worden aangekondigd te 

kunnen reguleren.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 
op 11 juni 2012.

Ter inzage
Deze verordening ligt gedurende 
twaalf weken ter inzage bij de recep-
tie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling 
Algemene Zaken. De verordening 
wordt ook gepubliceerd op de websi-
te www.velsen.nl

Aanwijzingsbesluit
Vanwege asfalteringswerkzaamhe-
den wordt het kruispunt Wencke-
bachstraat/Breedbandweg/ Gro-
te Hout of Koningsweg in Velsen-
Noord afgesloten voor autoverkeer 
van vrijdag 15 juni 19:00 uur tot 
maandag 18 juni 5:00 uur. Voor de 
bereikbaarheid van Tata Steel is de 
veerpont en bedrijventerreinen Vel-
sen-Noord II t/m IV wordt een om-
leidingsroute ingesteld via de Roos-
wijkweg/Wenckebachstraat/Staal-
havenweg/Noordersluisweg/Con-
cordiastraat/ Wijkermeerweg/Ba-
sisweg/Lijndenweg. Het college 
heeft besloten om deze route gedu-
rende genoemde periode ook aan te 
wijzen als route voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen, 22 mei 2012
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