de Jutter

De krant voor Velsen
2018

www.jutter.nl | 0255-533900

Nieuw college stelt
gemeenteraad centraal

MEER DAGLICHT
IN UW WONING?
Denk eens aan
openslaande deuren!

Velsen - Er waait een democratische wind door Velsen. Het nieuwe college, bestaande uit kersverse wethouders Bram Diepstraten, Jeroen Verwoort, Sebastiaan Dinjens en Marianne Steijn
gaan met enthousiasme aan de
slag met een voorlopig programma. Burgemeester Frank Dales
en wethouder Floor Bal hadden
al zitting in het vorige college.
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Er is gekozen voor een voorlopig
programma, omdat het nieuwe
college volgens het raadsakkoord
input verlangt van de Velsense samenleving. Dus is er nog niet veel
nieuws te melden, alleen dat aanvankelijk wordt voortgeborduurd
op eerder vastgestelde programma’s, zoals de Visie op Velsen 2025,
de Strategische Agenda en de Impulsprojecten.
Donderdagavond werden deze
wethouders officieel geïnstalleerd.
Hun plaatsen in de raad worden
opgevuld door andere leden van
hun fractie. Vrijdagochtend heeft
het college onderling de portefeuilles en andere taken verdeeld.
Nieuw is de portefeuille Democratische en bestuurlijke vernieuwing,
die door Bram Diepstraten van Velsen Lokaal wordt uitgevoerd als
regieportefeuille. Omdat het nieuwe college staat voor ‘ontschotten’
zal ook in het college flexibel wor-

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek
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den omgegaan met taken. Een regieportefeuille houdt in dat de betreffende wethouder de regie over
de voortgang van de portefeuille houdt en nauw samenwerkt
met het college. Dat geldt bijvoorbeeld voor portefeuille Sociaal Domein van Marianne Steijn. Dat is
een mooi voorbeeld van een brede portefeuille met deelgebieden
voor andere wethouders. Omdat
het zo’n grote portefeuille is, gaat
de afdeling ‘Jeugd’ naar wethouder Dinjens. De precieze verdeling
van de tientallen portefeuilles is
terug te vinden op de website van
de gemeente Velsen.
Het wijkwethouderschap krijgt
een nieuwe lading, want de
wijkwethouder zal actiever de wijk
bezoeken en mogelijk komt er
zelfs een wijkspreekuur. Wethouder Bram Diepstraten krijgt de wijken Santpoort-Noord en Velsen-

Noord. Jeroen Verwoort beheert
IJmuiden-Noord en Velsen-Zuid.
Floor Bal bekommert zich om
IJmuiden-Zuid en Velserbroek. Marianne Steijn krijgt IJmuiden-West
en Santpoort-Zuid en Sebastiaan
Dinjens wordt wijkwethouder van
Zee- en Duinwijk en Driehuis.
Het nieuwe college gaat een grote
uitdaging aan met deze democratische vernieuwing. Volgens Bram
Diepstraten is het een unicum in
Nederland dat er een portefeuille democratische vernieuwing is.
Door middel van burgerpanels,
enquêtes, bijeenkomsten en social media (e-democracy) kunnen
Velsenaren al in een vroeg stadium meedenken over nieuw beleid. Dat is misschien even wennen, maar wie zich erin verdiept
zal moeten erkennen: dat is pas
democratie! (Karin Dekkers/foto:
Reinder Weidijk)

19 juni informatieavond:
Windpark voor de Noord-Hollandse
Kust en netaansluiting op land,
zie verderop in dit blad.
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Vaderdag Tip!

 GRATIS bezorgd in NL & BE!
 Voor 12 uur besteld,
morgen in huis!
 We nemen de afwas mee!
 Altijd vers en koel €
12,10
geleverd!
p.p.
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Pierloop Velsen gaat door

OP VAKANTIE? Hardloopevenement dit jaar op zondag 9 september

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

Zondagse picknick
in Park Velserbeek
Velsen-Zuid - Zondag 10 juni is
er van 14.00 tot 20.00 uur weer
een Parksessie met picknick bij
de muziektent in Velserbeek. Organisatoren Daniëlle Beek en Jorien Wijker doen dat dit jaar samen met Art Ilitoon, die kunst en
muziek samenbrengen en zo zorgen voor het amusement. De eerste picknick was vorig jaar zo’n
succes dat ook dit jaar de Parksessie kan doorgaan, mede dankzij sponsoren BartBox, Visrokerij
Smeding en Cosmo Hairstyling.
De Parksessies zijn opgezet na de
vraag weer eens iets met de muziektent te doen. Doel is ouderwets gezellig samen - met familie of vrienden - te picknicken. Iedereen neemt zelf lekker eten
en drinken mee. Er zijn openbare toiletten en er is een sporthoek met wat spelmateriaal van
het Sportloket. De weersvooruitzichten zijn goed, maar houd
voor verdere informatie de Facebookpagina Parksessie Velsen in
de gaten. De volgende Parksessies Velsen zijn op 15 juli en 12
augustus.

IJmuiden - De stichting Pierloop Velsen, Cornelis Vrolijk, de
gemeente Velsen en atletiekvereniging Suomi hebben bevestigd dat de 26ste editie van
de Pierloop Velsen op zondag 9
september definitief door kan
gaan.
Nadat de Pierloop de afgelopen
twee jaar tot teleurstelling van velen werd afgelast, heeft men de
handen ineen geslagen en zich
maximaal ingespannen om het
hardloopevenement dit jaar wel
weer mogelijk te maken.
Samen met de gemeente Velsen
heeft het organisatiecomité de

knelpunten die er lagen op het
gebied van het parcours en de
vergunningen in kaart gebracht
en hiervoor gedegen oplossingen
bedacht. Ook AV Suomi kon door
haar ervaring en organisatievermogen een steentje bijdragen.
Hoofdsponsor Cornelis Vrolijk
heeft zich ingezet voor het maatschappelijk belang: ,,Wij vinden
het belangrijk om gezonde leefgewoonten te stimuleren,” aldus
Cees Bruinink namens de rederij. ,,Sporten is hier een belangrijk onderdeel van. Ik ben er trots
op dat wij onze bijdrage kunnen
leveren aan een loop door onze mooie gemeente, die tevens
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de afstand is tevens de wedstrijdafstand.
Een mooie verandering in het
parcours is dat de voet van de pier
ook daadwerkelijk meegenomen
wordt. Zo doet de Pierloop zijn
naam eer aan. De finish van de
loop vindt traditiegetrouw plaats
op Plein 1945.
Op dit moment wordt achter de
schermen nog druk gewerkt aan
de organisatorische puntjes op
de i. Op de website van de Pierloop is meer informatie te vinden
over starttijden, routes, afstanden, etc. De inschrijving start medio juni.
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Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700 www.koene.nl info@koene.nl

GEVRAAGD

MAAK TIJDIG
EEN AFSPRAAK
VOOR UW
VAKANTIECHECK

BY RENE POST

BY RENE POST

023 5385550

Wij zijn op zoek
naar serieuze

Ook 50+
van harte
welkom

BEZORGERS/STERS
Omgeving Roerstraat en
IJsselstraat, 245 kranten

MEER WETEN? BEL TIJDENS
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Nieuw college en nieuwe raadsleden voor Velsen
Op donderdag 31 mei heeft de gemeenteraad vijf wethouders benoemd die samen met de burgemeester het college vormen. De wethouders zijn: Bram
Diepstraten (Velsen Lokaal), Jeroen Verwoort (VVD), Floor Bal (LGV), Sebastian
Dinjens (GroenLinks) en Marianne Steijn
(PvdA).

Taakverdeling
De portefeuilles van de wethouders zijn
vrijdag 1 juni vastgesteld in de eerste vergadering van het nieuwe college. Hieronder
een overzicht van de werkterreinen van de
burgemeester en wethouders.
Burgemeester Frank Dales
Portefeuilles: Openbare orde en veiligheid,
Brandweer en rampenbestrijding, Toezicht,
Integriteitsbeleid en aanpak ondermijning,
Burgerzaken, Europese en internationale
aangelegenheden, Personeel en organisatie,
Sail Amsterdam 2020 (project), Communicatie en externe betrekkingen (regie), Regionale samenwerking (regie)
Wethouder Bram Diepstraten – eerste
locoburgemeester
Portefeuilles: Wijkparticipatie, Overheidsparticipatie, Openbare ruimte, Bereikbaarheid en mobiliteit, Recreatie en strandzaken, Sport, Grondzaken, Facilitaire zaken,
Integrale werkwijze gemeente(regie), Democratische en bestuurlijke vernieuwing
(regie), Havenkwartier & Oud IJmuiden
(Impulsproject)

Wethouder Jeroen Verwoort – tweede
locoburgemeester
Portefeuilles: Economische Zaken, Havens, Financiën, Kunst en cultuur, Informatievoorziening en digitalisering, MRA
(regie), Digitalisering en modernisering
gemeentelijke dienstverlening (project),
Offshore Wind (Impulsproject), Citymarketing & Rauw aan Zee (Impulsproject),
Techport(Impulsproject)
Wethouder Floor Bal – derde locoburgemeester
Portefeuilles: Wonen en woningbouw,
Energietransitie, Afvalbeheer en riolering,
Gemeentelijk vastgoed, Woningbouwopgave (regie), Warmtenet(project), Revitalisering sociale woningvoorraad (project)
Wethouder Sebastian Dinjens – vierde
locoburgemeester
Portefeuilles: Ruimtelijke ordening, Klimaat, Water, Leefbaarheid, Groen en
Landschap, Jeugd, Dierenwelzijn, Duurzaamheid (regie), Kustvisie en BRAK! (Impulsproject), Voorbereiding Omgevingswet
(project)
Wethouder Marianne Steijn – vijfde locoburgemeester
Portefeuilles: Welzijn, Zorg, Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en inkomen, Sociaal
domein, Zorgtransitie, Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Wijkwethouders

Van links naar rechts: F. Bal, J. Verwoort, S. Dinjens, M. Steijn, B. Diepstraten en burgemeester F.C. Dales. (foto: Reinder Weidijk)

Nieuwe raadsleden

Wethouders Diepstraten, Verwoort, Bal en Steijn maakten deel uit van de gemeenteraad,
die op 29 maart j.l. is geïnstalleerd. Op het moment dat een raadslid wordt benoemd tot
wethouder is deze geen lid meer van de gemeenteraad. De vier vrijgekomen plaatsen in de
gemeenteraad zijn nu opgevuld door vier nieuwe raadsleden: Joost Bleekman (Velsen Lokaal), Cas Schollink (VVD), Sige Bart(LGV) en Ben Hendriks (PvdA).

Het nieuwe college is van plan meer de wijk in te gaan. Een andere manier van
werken, waarbij wethouders hun oor te luister leggen bij de inwoners, het bedrijfsleven en organisaties om zo de juiste belangenafweging te maken.

Voor de diverse wijken is de volgende indeling gemaakt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

muiden- oord
muiden- uid
muiden-West
ee- en Duinwijk
Velserbroek
Velsen- oord
Velsen- uid
Santpoort- oord
Santpoort- uid
Driehuis

Wethouder . Verwoort
Wethouder F. Bal
Wethouder M. Steijn
Wethouder S. Dinjens
Wethouder F. Bal
Wethouder B. Diepstraten
Wethouder . Verwoort
Wethouder B. Diepstraten
Wethouder M. Steijn
Wethouder S. Dinjens

Van links naar rechts: J. Bleekman , S. Bart, C. Schollink en B. Hendriks. (foto: Reinder Weidijk)

Voorlopig
collegeprogramma
ondertekend
Op vrijdag 1 juni zetten de nieuwe wethouders hun handtekening onder het voorlopige
collegeprogramma. Onder het motto ‘Velsen
komt naar je toe’ gaan de wethouders de komende maanden in gesprek met inwoners,
bedrijfsleven en organisaties over wat er in
het definitieve collegeprogramma komt te
staan. ( foto: Reinder Weidijk)
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Vergeten erfgoed in de spotlights
Vaak onopvallend verborgen in het
landschap, ligt de Nederlandse kust
nog vol met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Op zaterdag 9 juni is het
Bunkerdag. Tussen 10.00 en 17.00 uur
gaan van Zeeland tot en met de Waddeneilanden bunkers van de Atlantikwall voor één dag open voor publiek.
Zo ook in Velsen: twee commandobunkers, die al lange tijd niet meer open
zijn geweest.

Atlantikwall
De Europese kust veranderde tijdens de
Duitse bezetting letterlijk in een vesting.
Nazi-Duitsland legde in de Tweede Wereldoorlog een 6200 kilometer lange verdedigingslinie aan: de Atlantikwall. Talloze bunkers, tankwallen en loopgraven,
gebouwd op strategische plekken, zijn
nog altijd stille getuigen. IJmuiden werd
als belangrijke havenplaats gemarkeerd
door de Duitse bezetter en uitgebouwd tot
een zogenaamde Festung. De aanleg van
de Atlantikwall had zeer ingrijpende gevolgen voor bewoners in de kustregio. In
november 1942 werden grote delen van
IJmuiden ontruimd.
Bunkerdag in IJmuiden
Wat van de buitenkant niet meer dan een
blok beton lijkt, wordt tijdens Bunkerdag
tot leven gebracht door de verhalen van
de vele vrijwilligers. Tijdens Bunkerdag
zijn de twee commandobunkers in Park

Schoonenberg geopend. Behalve de bunkers in Driehuis is ook het Bunker Museum IJmuiden te bezoeken. Speciaal voor
de jeugdige bezoekers zijn er tal van activiteiten. Ze kunnen verkleed op de foto
en zich laten schminken als een militair.
Bovendien kan er naar mijnen worden gezocht met een heuse detector. In het bunkermuseum worden gedurende de dag
lezingen gegeven over luchtverkenning.
DeTorpedo-opslagbunker aan de Kromhoutstraat in IJmuiden, beter bekend als
de Popbunker, is dit jaar ook weer te bezoeken.
Het hele programma is te bekijken op
www.bunkerdag.nl. Tickets zijn de dag
zelf verkrijgbaar bij het Bunker Museum
IJmuiden en in Park Schoonenberg. Prijs:
€6,- volwassenen, € 3,- kinderen onder 12
jaar. Met dit entreeticket zijn alle deelnemende locaties in Nederland toegankelijk.
(foto: Bunkermuseum IJmuiden)

Kom waterskiën in
zwembad De Heerenduinen!
Klaar voor een nieuwe uitdaging? Kom
op vrijdagavond 15 juni de waterskimachine uitproberen.

Ervaar hoe het voelt om achter een boot
over het water te vliegen! Duik daarna ons
verwarmde buiten- of binnenbad weer in
en geniet op de beat van jouw favoriete
muziek.

Op een scherm in het recreatiebad zijn
muziekvideo’s te zien zijn waarop (in het
water of op de kant) gedanst kan worden.
Het zwembad is op deze avond open van
18:00-21:00 uur. Het evenement is voor
de jeugd van 6 t/m 14 jaar (zwemdiploma
verplicht). Tarief € 6,10. Een spetterende
avond gegarandeerd!

Kom je helpen?
Op woensdagmiddag 20 juni organiseert
het Wijkteam Velserbroek het evenement
‘Velserbroek Geen Bende’.

Alle bewoners van de wijk zijn dan van harte uitgenodigd om te helpen met het verwijderen van het zwerfafval in de wijk. Locatie
voor het evenement: het Wijkpark (achter
het Polderhuis). Tijd: 14.00 tot 17.00 uur.
Kom naar het park! Samen maken we er een
feestelijke middag van. Met als eindresultaat een schone wijk !

Geoweek 2018!

Je school inrichten met MineCraft
Hoe verdeel je Nederland in MineCraft?
Hoe laat je eigenaren van grond wisselen?
Leerlingen van groep 8 van basisschool
Parnassia en de Duin- en Kruidbergmavo
hoef je dat niet meer te vertellen na de
Geoweek 2018 in Velsen.

openen van een gesloten box. De leerlingen
van de Duin en Kruidberg mavo hebben hun
eigen school digitaal gemaakt. Buitengevels,
ramen, binnenmuren, meubilair en ook het
schoolplein werd aan Nederland toegevoegd. Nieuwsgierig? www.geocraft.nl

Laat eigenaren van grond verwisselen met
het computerspel Move-a-lot van het Kadaster. Dat lijkt eenvoudig, maar al snel krijgen de leerlingen te maken met tegenstrijdige belangen, eigenlijk net als in de echte
wereld. Dieren dichtbij de boerderij, windmolens juist wat verder weg, wegen tussen de grote steden en bij dat alles rekening
houden met aangesloten natuurgebieden.
Nieuwsgierig? www.kadaster.nl/move-alot

Aardrijkskunde is ook leuk
De leerlingen uit groep 8 van de Parnassiaschool uit Santpoort-Noord werden welkom geheten door burgemeester Frank Dales. Aardrijkskunde is niet alleen topografie
en plaatsnamen onthouden, maar gaat ook
over het inrichten van de gemeente, je eigen achtertuin of zelfs je schoolplein. Alle
Junior Geoprofs gingen naar huis met een
certificaat. De Geoweek is een initiatief van
het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Het doel is bedrijven, wetenschappers en overheden te
stimuleren om leerlingen in de leeftijd van
10-15 jaar kennis te laten maken met de beroepspraktijk. En om ze bewust te maken
van de goede toekomstmogelijkheden van
de geosector. (foto: Reinder Weidijk)

GeoCraft, Nederland in blokjes
Ruimtelijke ordening wordt ineens heel
leuk! In GeoCraft is Nederland in 3D weergegeven met 1000 miljard MineCraft blokjes. Er werd gezocht naar verstopte codes
in het landschap om cijfersloten te kunnen

In het park wordt het zwerfvuil ingezameld.
Prikstokken, vuilniszakken en handschonen zijn voorradig. Maar ook kunt u er informatie krijgen en zijn er educatieve spellen.
Komt u zwerfvuil brengen? Dan krijgt u daar
iets leuks voor terug. Het Wijkteam Velserbroek wordt bijgestaan door De Beestenbende, Gemeente Velsen, Stichting Welzijn
Velsen, HVC, Woningbedrijf Velsen, Velison
Wonen, Brederode Wonen, Pieter Vermeulen Museum en het Sociaal Wijkteam.
Meer en actuele informatie vind je op ons
Facebook Evenement: www.facebook.com/

events/146738252852323 of op de website
www.velsen.nl/velserbroek-geen-bende.
(foto: aangeleverd)

Inloopspreekuur
Sociaal (wijk)teams in RKZ
Sinds dinsdag 29 mei houdt het Sociaal
team Beverwijk in samenwerking met het
Sociaal Wijkteam Velsen en het Sociaal
team Heemskerk een wekelijks inloopspreekuur in het Rode Kruisziekenhuis.

Iedere dinsdagmiddag,van 14.30 tot 16.30
uur, staat het Sociaal team klaar in de hal
van het RKZ. Onder de trap is een plek met
een tafel en een aantal stoelen ingericht.
Medewerkers van het Sociaal team zijn er
goed zichtbaar. Bovendien bestaat de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek te voeren met wijkverpleegkundigen van de Sociaal (Wijk)teams uit de IJmondgemeenten.
Het doel van het spreekuur is tweeledig. Patiënten en familieleden kunnen gemakkelijk

het Sociaal (wijk)team raadplegen voor diverse vragen. En als een vraag leidt tot een
aanmelding, kan deze direct worden doorgezet naar het juiste sociaal (wijk)team. Ook is
het inloopspreekuur bedoeld om verbinding
te leggen met de professionals uit het ziekenhuis en het Sociaal (wijk)team.
Uit oriënterende gesprekken met onder andere Maatschappelijk Werk en de Spoedeisende Hulp van het RKZ is gebleken dat
sommige patiënten meer ondersteuning
nodig hebben dan zij vanuit het ziekenhuis
kunnen organiseren. Te denken valt aan
ondersteuning op het gebied van eenzaamheidsproblematiek, mantelzorgers, financien en het vergroten/ verbeteren van sociale
netwerken.
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Veel klachten in Santpoort en Driehuis

Ondergrondse containers voor
restafval alleen toegankelijk
met afvalpas
Ondergrondse containers voor restafval bij hoogbouw Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid en Driehuis zijn vanaf 1
juni alleen nog maar toegankelijk voor
inwoners, die niet beschikken over een
grijze rolcontainer. Het is dus niet meer
mogelijk om afval, dat niet meer in uw
bak past in de grote ondergrondse container ‘bij de flat’ weg te gooien.

Bij de gemeente komen veel klachten binnen van bewoners, die stuitten op een
dichte container. Vandaar ter verduidelijking dit bericht. Elk huishouden heeft

de keuze: of restafval weggooien in een
grijze rolcontainer of met gebruikmaking
van uw afvalpas het restafval deponeren
in de ondergrondse container. Wilt u afstand doen van uw grijze bak en liever gebruik maken van de ondergrondse container? Laat het ons weten! Stuur een mail
naar afval@velsen.nl met uw adres en telefoonnummer. HVC maakt dan een afspraak om de container op te halen.

Gedragscode privacy en persoonsgegevens vastgesteld
Een ingekomen brief gericht aan de gemeenteraad, een aanmelding voor inspraak – de gemeenteraad maakt gebruik
van persoonsgegevens. Dat gebeurt
zorgvuldig. De gemeenteraad heeft er
een gedragscode voor vastgesteld.

De gemeente maakt vaak gebruik van persoonsgegevens van inwoners van Velsen.
Dat is privacygevoelige informatie, dus dat
doet de gemeente zorgvuldig. Dit geldt natuurlijk ook voor de gemeenteraad. Op vrijdag 25 mei is de landelijke Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van

kracht geworden. Daarin staan strengere
regels voor hoe je om moet gaan met persoonsgegevens.
Hoe de gemeenteraad dat doet, staat in de
‘Gedragscode privacy en persoonsgegevens’, die de raad nu heeft vastgesteld. De

gedragscode staat op www.velsen.nl/gemeenteraad.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via
de mail privacy@velsen.nl of per telefoon
0255-567607.

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 31 mei 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering van 31 mei besluiten genomen over de volgende onderwerpen:

woort van de VVD, Floor Bal van LGV, Sebastian Dinjens van GroenLinks en Marianne Steijn van de PvdA.

•
•
•
•
•
•

MER-beoordelingsbesluit Orionweg
MER-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Velserbroek
MER-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Biezenweg
Gedragscode Privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen
Doorontwikkeling griﬃe
Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot de Meerjarenprognose grondexploitaties (Mpg) als bijlage bij de jaarstukken 2017
• Wijziging besluit R18.031 proces Raadsakkoord gemeente Velsen

Toelating van raadsleden
Op het moment dat een raadslid wordt benoemd tot wethouder is het raadslid geen lid meer
van de gemeenteraad. De vier vrijgekomen plaatsen in de gemeenteraad zijn nu opgevuld
door vier nieuwe raadsleden: Joost Bleekman van Velsen Lokaal, Cas Schollink van de VVD,
Sige Bart van LGV en Ben Hendriks van de PvdA.

Wijziging besluit R18.031 proces Raadsakkoord gemeente Velsen
Het raadsbesluit van 26 april over het proces raadsakkoord is gewijzigd. Naast het verschuiven van het tijdspad van het proces om te komen tot een raadsakkoord wordt er een
stakeholdersbijeenkomst georganiseerd waarbij inwoners, bedrijven en belangengroepen
nog voor de totstandkoming van het raadsakkoord hun inbreng kunnen geven.

Overige benoemingen
De raad heeft tijdens de vergadering van 29 maart leden tijdelijke benoemd voor de commissies en diverse functies. Nu het nieuwe college aangetreden is, is dat besluit vervallen.
Daarom is er opnieuw een besluit genomen over de benoeming van raadsleden in verschillende commissies en functies.

Benoeming en beëdiging van wethouders
De gemeenteraad heeft vijf wethouders benoemd die samen met de burgemeester het college vormen. De nieuwe wethouders zijn: Bram Diepstraten van Velsen Lokaal, Jeroen Ver-

Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering? Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad en klik op de datum 31 mei 2018 in de raadskalender. U kunt daar de stukken zien en
een beeldverslag van de raadsvergadering.

Afleggen belofte steunfractielid
Helleke Demmers, steunfractielid van Forza!IJmond heeft de eed afgelegd.

Vergadering gemeenteraad Velsen
Sessie woensdag 13 juni 2018

Locatie sessie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via
de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze sessie.
Inspreken kan tijdens de sessie
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam,
e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.

Agenda
Jaarstukken 2017 Velsen
Elk jaar legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid met de
jaarstukken: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag staan de resultaten
op de diverse beleidsterreinen. In de jaarrekening staat de financiële verantwoording.
De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd. Een verklaring van de accountant
wordt medio juni verwacht. Uit de jaarstukken blijkt dat het financiële resultaat 4,6 miljoen Euro positief is. Het weerstandsvermogen is gedaald door een aantal grote eenmalige
uitgaven. Volgens de beleidslijn van de gemeente Velsen wordt het weerstandsvermogen
beoordeeld als “ruim voldoende”. Na verrekening van een aantal voorstellen die de raad
nog moet goedkeuren, blijft een bedrag over van € 1,9 miljoen Euro. Dit bedrag wordt na
instemming van de raad aan de algemene reserve toegevoegd om de financiële positie te
verstevigen.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 14 juni 2018

Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen
via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze sessies. In de sessies komen verschillende onderwerpen aan
de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan ook
gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over neemt.
Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, emailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.
Agenda
Raadsakkoord
Velsen Lokaal heeft tijdens de informatiefase met elke partij gesproken. Daar is ook gesproken over de mogelijkheid om tot een raadsakkoord te komen en bleek dat alle partijen
bereid zijn om een raadsakkoord te ondersteunen. In het raadsakkoord komen de maatschappelijke thema’s en ambities die voor alle politieke partijen belangrijk zijn voor de komende vier jaar te staan. In de raadsbrede sessie van 14 juni bespreken de raadsleden het
concept-raadsakkoord. Vervolgens wordt er op 20 juni een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd om inwoners, instellingen, belangengroeperingen en bedrijfsleven de gelegenheid te geven om met de raad in gesprek te gaan over de maatschappelijke vraagstukken en
ambities. Met de opbrengst van deze sessie en de stakeholdersbijeenkomst gaat de ‘werk-

groep raadsakkoord’ verder aan de slag om te komen tot een raadsakkoord dat wordt vastgesteld in een raadsvergadering. Raadzaal: 19.30 – *21.00 uur
Eerste Bestuursrapportage
De eerste Bestuursrapportage 2018 geeft een actueel inzicht in de stand van zaken over
de uitvoering van de Begroting 2018. Hierin staan de afwijkingen van de beleidsvoornemens en belangrijkste financiële afwijkingen. Doordat in de Perspectiefnota alleen het
meerjarenperspectief is geactualiseerd met autonome beleidsontwikkelingen, kent deze
bestuursrapportage een grote overlap met de Perspectiefnota. De rapportage toont een nadelig saldo waardoor het begrotingsresultaat negatief wordt. Het college stelt voor het saldo van de gewijzigde Begroting 2018 te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve. Raadzaal: *21.15-*21.45 uur
Perspectiefnota 2018
In de perspectiefnota 2018 staan in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende kosten voor
de komende vier jaar. In november stelt de gemeenteraad deze plannen en bijbehorende
kosten in de Begroting 2019 definitief vast. In dit verkiezingsjaar is er door het vorige college voor gekozen de raad alleen voorstellen voor te leggen die we als gemeente moeten
behandelen omdat er bijvoorbeeld een nieuwe wet is verschenen of een regeling is veranderd. Onderwerpen waarbij de raad nieuwe beleidskeuzes moet maken zullen door het
nieuwe college aan de raad worden voorgelegd bij de begroting 2019. De gemeenteraad kan
zelf ook speerpunten meegeven voor uitwerking in de begroting 2019. Behalve het stellen
van politieke vragen is deze sessie bedoeld om in gesprek te gaan met andere fracties om
gemeenschappelijke wensen te bespreken zodat deze voor de raadsvergadering op 5 juli
2018 uitgewerkt kunnen worden in moties en amendementen. Raadzaal: *21.45 – *23.00
uur (Bestuursrapportage en Perspectiefnota worden in een sessie besproken na het raadsakkoord.)
*De aanvangstijden zijn ingeschatte tijden. Het onderwerp kan eerder of later beginnen.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie
over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 26 mei 2018 tot en met
1 juni 2018 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
nabij Kennemermeer, tijdelijk afwijken
bestemmingsplan t.b.v. recreatief nachtverblijf (30/05/2018) 7284-2018
nabij Kennemermeer, aanleggen 4 toegangspaden Kennemerstrand (31/05/2018)
7305-2018
nabij Kennemermeer, herinrichten terrein
rondom borstbeeld (31/05/2018) 72992018
Zeewijkplein ong., wijziging verleende vergunning (31/05/2018) 7328-2018

Oosterduinplein 18, legaliseren dakopbouw
(31/05/2018) 7333-2018
J.C. van Neckstraat 3, realiseren 8 bedrijfsunits met woningen erboven (01/06/2018)
7425-2018
Velsen-Noord
Dijckmansstraat 2, uitbreiden van 12 naar
14 appartementen (29/05/2018) 7193-2018
Velsen-Zuid
Lizenstrate 1 en 3, verhogen dakconstructie
(30/05/2018) 7274-2018
Meervlietstraat 135, plaatsen dakkapel
(31/05/2018) 7325-2018
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 252, uitbreiden windscherm
(28/05/2018) (rijksmonument) 7126-2018
Hoofdstraat 262, gebruik evenemententerrein t.b.v. Dorpsfeest Santpoort

(29/05/2018) 7168-2018
Velserbroek
Pijlkruid
23,
plaatsen
dakkapel
(30/05/2018) 7258-2018
Floraronde 293, uitbreiden basisschool
(01/06/2018) 7384-2018
Westlaan 41, handelen in strijd met regels
bestemmingsplan eenmalig evenement op 5
juli 2018 (25/05/2018) 7411-2018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Snelliusstraat 35, plaatsen dakopbouw en
dakterras (29/05/2018) 4531-2018
Reaumurstraat 3, realiseren 2 woningen in
bedrijfsruimte (29/05/2018) 4523-2018
Driehuis
Da Costalaan 15, wijzigen kantoorbestemming naar woonruimte (31/05/2018) 41482018
Kriemhildestraat 2, realiseren bebouwing
op achtererf (01/06/2018) 5494-2018
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Overbildtweg 1, betrekken bestaande bijkeuken bij de woonkamer (01/06/2018)
6690-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester en wet-

houders van Velsen of Burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus

1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 59, plaatsen dakkapel
(29/05/2018) 5980-2018
Velsen-Zuid
‘t Roode Hart 32, plaatsen dakkapel
(29/05/2018) 5417-2018
Velserbroek
Fregat 24, dakkapel (28/05/2018) 4533-2018
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Besluiten (vervolg)
Verleende evenementen vergunningen
APV artikel 2:17
Driehuis
Bunkerdag 2018, 9 juni 2018 van 10.00-17.00
uur, locatie Park Schoonenberg, Driehuizerkerkweg ong. (31/05/2018) 4503-2018
IJmuiden
Avondvierdaagse, van 4 t/m 7 juni 2018 van
17:00 t/m 22:30 uur, locatie: sporthal Zeewijk, Planetenweg 301, (28/05/2018) 68592018
45 jaar Zeewegbar, op 16 juni 2018 van 14:00
tot 21:00 uur, locatie: Tussenbeeksweg/Zeeweg (30/05/2018) 4878-2018
Circusvoorstellingen, van 9 t/m 14 oktober

2018, locatie: parkeerplaats nabij zwembad
de Heerenduinen (30/05/2018) 2812-2018
Ronde om Noord-Holland, op 22 juni 2018
van 18:00 t/m 0:00 uur en 23 juni 2018 van
08:00 t/m 00:00 uur, locatie: Seaport Marina, Kennemerboulevard 540 (04/06/2018)
4422-2018
24-uur SVIJ, op 8 juni 2018 van 16:00 tot
24:00 uur en 9 juni 2018 van 00.00 tot
21.00 uur, locatie Groot Helmduin ong.
(04/06/2018) 3062-2018
Santpoort-Noord
Foodfestival, 9 juni 2018 van 16.00 uur tot
23.30 uur, locatie: Broekbergenlaan ong.
(29/05/2018) 3315-2018

Santpoort-Zuid
Avondvierdaagse, van 5 t/m 8 juni 2018 van
17.30 uur tot 20.00 uur, locatie: rondom Brederode Daltonschool, Willem de Zwijgerlaan 110 (28/05/2018) 5014-2018
Velsen-Zuid
The Promised Land Open Air, op 9 juni 2018
van 13.00 tot 23.00 uur, locatie: De Ven in
Spaarnwoude (04/06/2018) 3775-2018
Full Moon festival 2018, op 2 juni 2018
van 13.00 uur tot 23.00 uur, locatie: de Ven
Spaarnwoude (30/05/2018) 6414-2018

Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18
IJmuiden
Mobiel onderzoekscentrum op parkeerterrein Kennemerplein 21 t.o. supermarkt
Vomar, per 25 juli t/m november 2018
(31/05/2018) 6387-2018
Geweigerde
standplaatsvergunning
APV artikel 5:18
Santpoort-Noord
Verkoop slagerijproducten, locatie Burgemeester Weertsplantsoen / Hagelingerweg
(01/06/2018) 6499-2018.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling griffier en griffiemedewerkers
De werkgevercommissie voor de griffie
van de gemeente Velsen maakt hierbij
bekend dat de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen (CAR/VAR) is gewijzigd voor de griffier en de griffiemedewerkers.

Het betreft technische wijzigingen als gevolg van eerder gemaakte afspraken en formalisering van afspraken uit de cao-akkoorden 2017-2019 respectievelijk 2016-2017.
Tevens zijn de lokale Verlofregeling en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR

aangepast zodat deze op de CAR/VAR aansluiten. De wijzigingen treden in werking op
de eerste dag na bekendmaking.

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het
elektronisch gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl of www.velsen.nl.

Kapmelding
In juli zullen de lindes aan de Hagelingerweg vanaf de rotonde Santpoortsedreef/ Hagelingerweg tot aan de spoortunnel gekapt worden. Het betreft alle bomen behalve de bomen in
de middenberm.

De lindes worden gekapt i.v.m. het planten van nieuwe bomen en het vernieuwen van het
asfalt. Deze werkzaamheden starten in augustus.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Wijkerstraatweg 178 B, 1951 EL VELSENNOORD

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

mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij het
KCC in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
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COLOFON
Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur

Baptistengemeente
zet deuren wijd open
IJmuiden - De Baptistengemeente IJmuiden zet evenals vorig jaar de deuren wijd open voor
iedereen uit de buurt, maar ook
daarbuiten. We willen er een gezellige en feestelijke dag van maken. Voor de kinderen is er een
springkussen, popcorn, suikerspin, schminken en je kunt kleine prijzen winnen bij het rad
van fortuin. Dit is allemaal gratis (je krijgt hiervoor een strippenkaart). De inwendige mens
wordt niet vergeten. Voor hamburgers en taart wordt een klei-

ne vergoeding gevraagd. Koffie,
thee en fris zijn ook allemaal gratis. Tevens is er verkoop van kleding, speelgoed en een rommelmarkt. Dus wil je voor een klein
prijsje leuke spulletjes kopen,
dan ben je bij ons aan het goede
adres. Om het feest compleet te
maken is er ook live muziek. Dit
alles vindt plaats op zaterdag 9
juni in de Eemstraat 30 te IJmuiden, van 12.00 tot 16.00 uur. Jij
komt toch ook? Zie ook www.
baptistenijmuiden.nl. (foto: aangeleverd)

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800
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 worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet
per e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
WWW.HOGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Door Erik Baalbergen

Erik Baalbergen legt wekelijks
een typisch IJmuidens beeld
vast, naar aanleiding van de
actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of
gewoon vanwege de mooie
taferelen die IJmuiden biedt.
Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze week aandacht voor
het vissersprotest van zaterdag 2 juni 2018.

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
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Directie
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Fietsen voor de
verenigingskas
IJmond - Op zondag 10 juni
stappen ruim 4.000 leden van
194 verenigingen en stichtingen uit de IJmond weer op de
fiets om geld in te zamelen
voor de verenigingskas. De totale donatie tijdens de Rabobank Fietsdag kan oplopen tot
500 euro per club.
,,In onze regio is het verenigingsleven enorm actief’’, aldus directievoorzitter Jakob Klompien
van Rabobank IJmond. ,,Om dit
te ondersteunen en onze maatschappelijke
betrokkenheid
te tonen zet de Rabobank zich
graag in. Door het organiseren
van de Rabobank Fietsdag leveren we met elkaar een bijdrage
aan het lokale verenigingsleven
en dat is iets waar wij heel trots
op zijn.’’
Starten en finishen kan tussen
10.00 en 12.00 uur bij het Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid, Brafoer in Beverwijk,
De Oude Boerderij in Beverwijk,
Restaurant Onder de Platanen/
Informatieboerderij Zorgvrij in
Velsen-Zuid en bij Klein Centraal
in Santpoort-Zuid.
Iedere deelnemer die de fietsroute uitrijdt ontvangt een do-

natie voor de clubkas. De route is
35 kilometer lang en levert 12,50
euro per volle stempelkaart op.
Inleveren van volle stempelkaarten kan tot 16.00 uur op de plek
waar de deelnemers zijn gestart.
Bij alle start- en finishlocaties
zorgen lokale verenigingen voor
een muzikale noot. Zij verdienen hiermee ook een donatie
voor de clubkas. Het thema van
de Rabobank Fietsdag is zelfredzaamheid. Laat op social media
zien wat de kracht is van jouw
vereniging! Maak een filmpje of
selfie tag @RaboIJmond. De club
met de meest originele inzending ontvangt een extra bijdrage voor de clubkas!
Onderweg kunnen alle deelnemers een kopje koffie, thee of
een ijsje halen met de coupon
die aan de stempelkaart zit. Om
de fietsdag in goede banen te
leiden worden verkeersregelaars
ingezet en is op verschillende
plekken EHBO aanwezig.
Deelname aan de Rabobank
Fietsdag is voorbehouden aan
verenigingen en stichtingen
die bankieren bij de Rabobank
IJmond. Zie ook rabo.nl/ijmond/
fietsdag2018. (foto: aangeleverd)

Op de vroege zaterdagmorgen
heerst gewoonlijk weekendrust
in en rond onze vissershaven.
Maar afgelopen zaterdag is dat
anders. Rond de vissersschepen
heerst bedrijvigheid en klinkt
het geronk van scheepsmotoren.
Even na acht uur worden de vissershaven en omgeving opgeschrikt door loeiende scheepstoeters. Een ware uittocht van
vissersschepen vindt plaats. Deze keer vertrekken de vissers niet
naar zee om ter vangst te gaan –
iets dat ze gebruikelijk gedurende de nachtelijke uren van zondag op maandag doen – maar
stomen ze ‘rond de kop’ en door
de sluizen over het Noordzeekanaal op naar Amsterdam. De
schepen zijn voorzien van spandoeken met teksten als ‘Vissers
voor een gezonde zee’ en ‘ Geef
babyvisjes een kans’. In de hoofdstad voeren ruim zeshonderd

Nederlandse en Belgische vissers met hun partners en kinderen actie tegen de Europese aanlandplicht en tegen de oprukkende windmolenparken op de
Noordzee.

dwijnt en duizenden vissers, visverwerkers en toeleveranciers raken hun baan kwijt. Ook zal de
viseter veel meer voor de vis uit
de Noordzee moeten gaan betalen.

Volgens de Europese aanlandplicht, die vanaf 2015 gefaseerd
wordt ingevoerd, moeten alle
vissers per 1 januari 2019 de bijvangst, inclusief de gevangen babyvisjes, meenemen naar de wal
en laten vernietigen. Nu wordt de
ondermaatse vis van veel soorten
grotendeels levend teruggezet in
zee en kunnen de gevangen babyvisjes alsnog groeien. Ook de
aanleg van windmolenparken
op de zuidelijke Noordzee vormt
een grote bedreiging voor de vissers. De megagrote windmolenparken van Nederland, Duitsland,
Engeland en Denemarken groeien steeds meer naar elkaar toe.
Hierdoor verdwijnen voor de vissers belangrijke visgronden in de
zuidelijke Noordzee. Ook maken
de vissers zich zorgen over de gevolgen voor de visstand van de
bouw van windmolens in ondiepe paaigebieden.

De actie is georganiseerd door
de actiegroep Eendracht Maakt
Kracht (EMK), waar 125 kotters
zijn aangesloten. Veel deelnemers aan de protestactie gaan
per bus naar Amsterdam. Vanuit
IJmuiden vertrekt een vloot van
vissersschepen uit havenplaatsen als Urk, Katwijk, Goedereede,
Texel en Harderwijk naar Amsterdam. De vissers verzorgen een
vlootschouw op het IJ en vertrekken rond de middag in protestmars vanaf het plein bij het Centraal Station naar de Dam, om
daar met fakkels en spandoeken
aandacht te vragen voor hun zorgen.

Het vertrek van de viskotters leverde rond de IJmuider havens
en sluizen in elk geval bijzondere
plaatjes op van massaal bij daglicht uitvarende kotters, sluizen
vol kotters en een armada van
kotters door het kanaal. De actie
De vissers vrezen voor hun toe- heeft in elk geval voldoende aankomst als de aanlandplicht door- dacht getrokken. Nu is het aan de
gaat en in steeds minder gebie- politici om actie te voeren ten baden op de Noordzee gevist mag te van de vissers, de visstand en
worden; de vissersvloot ver- onze porties vis!

Thuis in Santpoort

Een keizerin in Santpoort
Dat Keizerin Elisabeth van Oostenrijk, Sissi, veel op reis was om
het strenge Weense Hof te ontvluchten, is bij velen bekend
door de op haar leven gebaseerde filmtrilogie. Minder bekend
is dat zij tijdens die reizen ook in
Santpoort heeft overnacht. Toch
is dat zo. In 1884 logeerde zij verschillende malen in het ‘Zwitserse Chalet’, Wüstelaan 75, waar
nu Restaurant Boschbeek is gevestigd.
Zij was daar op uitnodiging van
de Pruisische Barones Olga von
Gotsch, die destijds op het land-

goed Spaarnberg woonde samen
met haar echtgenoot G.A.Wüste.
De barones had het landgoed
geërfd van de bankier Adriaan
van der Hoop.
Deze had in 1818 de gronden
van de voormalige linnenblekerij
Spaar en Berg gekocht. Door het
aankopen van belendende percelen omvatte het landgoed uiteindelijk een omvangrijk grondgebied aan weerszijden van de
huidige Wüstelaan. In 1835 legde
zijn echtgenote de eerste steen
voor een dienstwoning, ontworpen door (landschaps)architect

en bouwmeester J. D. Zocher junior in de toen populaire Zwitserse stijl.
De woning staat sindsdien bekend als ’t Chalet. Herkenbaar,
een houten huis met luiken, een
veranda en een overstekend zadeldak.
Vanaf 1970 is in het Chalet een
restaurant gevestigd. Aanvankelijk heette het De Uilenboom, nu
Boschbeek.
Stichting Santpoort
tekst: Annette Koster
foto: Tialda Willems
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Werk van Jan Makkes
gaat op tournee

Regio – De Velsense kunstenaar
Jan Makkes (1935-1999) vond het
belangrijk dat zijn werk de wereld
rond ging. ‘Het moet gezien worden’, zo zei hij. Hij zou dan ook blij
geweest zijn met de expositie die
momenteel in het Nationaal Bagger Museum in Sliedrecht te zien
is. De expositie kreeg de naam
‘Met volle kracht vooruit’ en is tot
en met 29 september te bezoeken. Het toont waterbouwkundig

werk van Jan Makkes en Jeroen
Hermkens.
Weduwe Elly Makkes was donderdag 24 mei bij de opening in het
Sliedrechter museum. Op de foto naast haar staat kunstenaar
Jeroen Hermkens. Ook voor Elly was het spannend, want naast
waterbouwkundig werk uit Museumboerderij Jan Makkes in Velserbroek, is werk te zien dat Jan
voor grote bedrijven maakte. El-

ly Makkes vertelt: ,,Begin zestiger
jaren werd Jan door graficus Eppo Doeve aangeraden om grote
bouwkundige werken te tekenen
en schilderen. Hij maakte diverse werken, zoals bij de aanleg van
de Velsertunnel en de Wijkertunnel, maar ook de Deltawerken, de
Waalhaven en de Krammersluizen
in aanbouw zijn te zien. Jan ging
gewoon ergens zitten met zijn
ezel en maakte een tekening, pentekening of gouache. Later stapte
hij met dat werk naar de directie
van zo’n bouwbedrijf of naar Rijkswaterstaat die dat werk graag van
hem kochten. Veel van die werken
heb ik al jaren niet gezien. Uniek
om ze nu in het Nationaal Bagger
Museum te kunnen zien.’’

Ronde tafelgesprek
over participatiewet

IJmuiden - FNV IJmond organiseert op maandag 11 juni om
19.30 uur een gesprek met politici uit de gemeenteraden van
Heemskerk, Beverwijk en Velsen over de Participatiewet. Binnen de FNV en belangengroepen
van cliënten maken veel mensen zich grote zorgen over de uitvoering van deze wet en de gevolgen daarvan voor kwetsbare inwoners van onze gemeenten. De ronde tafel wordt gehouJeroen Hermkens kreeg in 2009 den in Zalencentrum Velserduin
van baggeronderneming Van in IJmuiden.
Oord NV de opdracht hun water- Onder leiding van communicabouwkundige werken over de he- tieadviseur en medewerkster van
le wereld vast te leggen in schil- RTV Seaport, Esther van der Veur,
derijen en litho’s. Dit werk breidt gaan (ervarings)deskundigen van
zich nog steeds uit en hiervan is de FNV en cliëntenorganisaties
nu een selectie te zien in het Nati- het gesprek aan over de afbouw
van de WSW arbeidsplaatsen en
onaal Bagger Museum.
de tewerkstelling in het kader van
Wie nieuwsgierig is naar meer de ‘werkervaring’ en ‘tegenprestawerk van Jan Makkes is op afspraak welkom bij Museumboerderij Jan Makkes aan Hofgeesterweg 22 a in Velserbroek. Bel voor
een afspraak 023-5376227 of kijk
op www.museumboerderij-janmakkes.nl. Voor informatie over
het Sliedrechts museum kijkt u
op www.baggermuseum.nl. (foto:
aangeleverd)

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

tie’ voor werkzoekenden.
Door de Participatiewet dreigen
veel mensen met een (verstandelijke) beperking achter de geraniums te belanden. De afbouw
van de beschermde WSW arbeidsplaatsen voor werk bij particuliere bedrijven blijkt na jaren een volslagen mislukking. De
plannen voor een loondispensatie om de bereidheid bij bedrijven te vergroten om werknemers
met een (verstandelijke) beperking in dienst te nemen, brengt
de betrokken werknemers alleen
maar verder van huis, zelfs àls zij
al werk vinden. Koos Kemp, ondersteuner van veel betrokken
werkers en Martin Luiks en Tom
de Vries van het ISP (belangenvereniging dak – en thuislozen)
en de Cliëntenbond ggz leggen
hun ervaring op tafel.
Toeleiding naar werk betekent in

de praktijk dikwijls een tewerkstelling zonder loon. Werkzoekenden, ook zij met een lange
staat van dienst, moeten in het
kader van de ‘tegenprestatie’ in
de Participatiewet dikwijls ‘werkervaring’ op doen en worden tewerk gesteld bij tal van particuliere ondernemingen, waaronder
postbedrijven en ook kringloopbedrijven. Uitzicht op een vast
dienstverband is er meestal helemaal niet. Déjo Overdijk, FNV bestuurder, betrokken bij de campagne Stop Werken zonder loon,
en Wil Zijlstra, voormalig lid van
de cliëntenraad Velsen, leggen
ook hun ervaring op tafel.
De bijeenkomst is openbaar. De
toegang, koffie of thee zijn gratis. Belangstellenden hebben uiteraard ook hun inbreng en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Woonzorgcentrum de Moerberg
geeft zomeravondconcert
IJmuiden - Woonzorgcentrum
de Moerberg geeft hun inwoners
een mooi avondconcert als extra activiteit. Het bekende IJhmusementsorkest van de IJmuider
Harmonie zal deze avond vullen
met mooie en herkenbare muziek. Het orkest geeft elk jaar een
prachtig Schouwburg concert,
en is ook te zien dit jaar op het
Havenvestival. Uitstapjes binnen
de gemeente en daarbuiten wor-

den ook zeker gedaan op aanvraag via hun site van de IJmuider Harmonie.
Zo zal op woensdag 13 juni om
19.00 uur bij de Moerberg een
avondconcert worden verzorgd.
Buitenstaanders zijn natuurlijk
welkom om te komen luisteren
naar dit mooie orkest onder leiding van dirigent Theo Bleeker.
Er zal tijdens dit concert wel met
de bus rond worden gegaan voor

een vrijwillige bijdrage om zoveel mogelijk de kosten eruit te
halen, zodat de Moerberg meer
van dit soort activiteiten kunnen
realiseren voor hun bewoners.
Het concert is een prachtig initiatief van dit zorgcentrum voor de
bewoners, en de IJmuider Harmonie werkt hier graag aan mee.
We zien u graag op dit mooie zomeravond concert. (foto: aangeleverd)

Hair Place wint opnieuw
Velsense Gold Award
De onzichtbare beugel
van Kliniek Noordzee
Met Invisalign heeft Kliniek Noordzee een beugel in huis gehaald die zelfs tijdens het
dragen al een prachtige glimlach oplevert. Een mooi alternatief voor de alom bekende
beugel met de gelijmde slotjes en de draad die het gebit oplijnt.
De Invisalign beugel is een product van deze tijd. Een door de computer ontworpen onzichtbaar bitje van dun plastic dat over het
gebit past. Dragers zijn enthousiast over het
draagcomfort. Tandartsen zijn enthousiast
over de manier waarop de tanden en kiezen
zich in het gareel laten zetten.
,,Voor veel van de patiënten die hier komen om
hun tanden en kiezen recht te laten zetten is
Invisalign geschikt’’, zegt tandarts Erik van den
Berg. ,,Bij de eerste afspraak kunnen we dat
al bepalen.’’ Na het happen worden de gegevens in de computer opgenomen en wordt de
ideale stand van het gebit bepaald. Van daaruit wordt berekend hoeveel bitjes er nodig zijn
om het totale gebit naar wens te maken. Bij

kleine correcties zijn er slechts 14 bitjes nodig,
met ongeveer twee weken draagtijd per bitje.
De bitjes worden 24 uur per dag gedragen, behalve tijdens het eten en het tanden poetsen.
Hoe onzichtbaar de beugel is, bleek wel uit het
feit dat één van de assistenten er één droeg en
dat patiënten ervan overtuigd moesten worden dat ze er één droeg.
De kosten voor de Invisalign beugel worden
door enkele verzekeraars vergoed. Kliniek
Noordzee denkt graag met u mee voor de beste oplossing.
Kliniek Noordzee, Kon. Wilhelminakade 221,
IJmuiden, 0255-512219.
Zie ook www.klinieknoordzee.nl.

IJmuiden - Tof nieuws van Velsense bodem: kapsalon Hairplace is voor de zesde achtereenvolgende keer gemeentelijk winnaar
van de Gold Award geworden!
Bij de wedstrijd, afgelopen zondag in Gorinchem, gaf het hoogste aantal punten kans op een titel. Maar er werd ook gekeken
naar de gemiddelde waardering,
zodat iedere kapper, ongeacht
de grootte van zijn of haar team,

een eerlijke kans maakte. Met
een gemiddeld rapportcijfer van
9,9 ontving het team van Hairplace de felbegeerde Gold Award uit
handen van Miss Nederland Nicky Ophey en Fred van Leer. Hairplace wil graag de jury en vooral
haar trouwe en tevreden klanten
hartelijk bedanken voor deze fantastische waardering!
Hairplace is gespecialiseerd in
zowel dames- als herenkapsels,

voor de laatste trends bent u er
aan het juiste adres en bruidsarrangementen kunnen volledig
individueel afgestemd en gecreeerd worden. Hairplace onderscheidt zich in aandacht en kwaliteit en is de enige kapper in Nederland met ‘Blij-met-je-haar-Garantie!’ Hairplace is te vinden aan
Willemsplein 12 in IJmuiden, telefoon 0255-538033. (foto: aangeleverd
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Groene lintjes
worden zaterdag uitgereikt

Culinaire open dag
bij Hokkai Shop/Kitchen
strenge vangstbeperkingen is
er nu weer volop gecertificeerde
tonijn en daar wordt sashimi van
gemaakt die smelt op de tong.
Nu de barbecues weer volop gebruikt worden zal ook worden
gedemonstreerd hoe je vis smakelijk in de tuin kunt bereiden.
Met een paar aanwijzingen verTijdens de open dag wordt ge- rijk je de mogelijkheden van je
demonstreerd hoe simpel het is barbecue.
om te koken met de mooie vis- Omdat bij Hokkai Kitchen steeds
producten. Chef Ohtawara zal meer vraag naar thee kwam, is
een prachtige tonijn fileren. Hok- men in het restaurant Japanse
kai Kitchen werkt uitsluitend met groene thee van het merk J-port
gecertificeerde Bluefin tonijn gaan serveren. Japanse thee is
uit de Middellandse Zee. Door omgeven door rituelen en geIJmuiden – Zondag 10 juni is
er bij de Hokkai Shop, de nieuwe winkel van Hokkai Kitchen,
een culinaire open dag met demonstraties en proeverijen.
Hokkai Shop is te vinden achter het sushirestaurant aan Egmondstraat 2 in IJmuiden.

bruiken, Japanse thee zetten is
verheven tot een ware kunst.
Voor ons Nederlanders telt vooral de smaak. J-Port zal diverse
theesoorten laten proeven. Voor
de liefhebbers van iets sterkers
dan thee is er ook een sake proeverij.
Tenslotte zal de sfeer nog worden verhoogd door optredens
van de band Jelly Roll. De open
dag is van 13.00 tot 17.00 uur.
Dat wordt dus een heerlijke zondagmiddag!
De nieuwe winkel Hokkai Shop is
open van woensdag tot en met
zaterdag van 12.00 tot 19.00 uur.

Autoservice De Nieuwe viert
12,5-jarig jubileum
Velserbroek – Klein maar fijn,
zo kun je Autoservice De Nieuwe van Wilko en Klasien de Nieuwe wel omschrijven. Veel klanten
waarderen dit bedrijf vanwege
de goede service en de kwaliteit.
Hier kunt u vertrouwd uw auto laten repareren of onderhouden.
Vanwege het 12,5 jarig jubileum
krijgen vaste klanten deze periode een leuke attentie.
,,Wij geven altijd eerlijk advies
en vooraf een prijsopgave’’, aldus
Wilko. ,,Ik zit al 35 jaar in de autobranche en samen met mijn collega Sander repareren en onderhouden we alle merken auto’s. We
hebben alle apparatuur in huis
om auto’s uit te lezen. Regelmatig volgen we cursussen, want we
moeten wel bijblijven op het gebied van autotechniek. Dat doen
we met veel interesse. Zo is Sander erkend hybride elektrische
voertuigenspecialist.’’
Voor APK, reparatie, onderhoud
en schadeherstel kunt u bij Auto-

service De Nieuwe terecht. Voor
een eerlijke prijs kunt u rekenen
op deskundige behandeling. Bij
schadeherstel wordt professioneel met de schade-expert bemiddeld, zodat u verzekerd kunt
zijn van een maximale schadeloosstelling. Ook de airconditioning van uw auto wordt deskun-

Musicalgroep Jakob zet
moderne Judas neer
IJmuiden - Afgelopen weekend
speelde Oecumenische Musicalgroep Jakob ‘Op zoek naar Judas’ in de Ichthuskerk in IJmuiden. Al acht keer eerder zette deze groep een bijbelse musical op
de planken, maar met ‘Op zoek

naar Judas’ is de groep een nieuwe weg ingeslagen. Onder leiding van Gemma Selier (regie),
Henriëtte de Bruijn (productieleiding) en Erik Warns (muzikale
leiding) straalden zo’n dertig leden op het toneel. Met simpe-

dig onderhouden.
Het prettige van een kleiner bedrijf is dat de lijnen kort zijn en
het contact heel persoonlijk. Wilt
u ook kennis maken met Autoservice De Nieuwe, bel dan voor een
afspraak 023-5491995 of ga langs
bij Wagenmakerstraat 32 in Velserbroek.

le rekwisieten, mooie belichting
en strakke choreografieën werd
een eigen sfeer gecreëerd. Basis voor de musical was het bekende verhaal van Judas, gezien
vanuit een nieuwe invalshoek. In
het stuk gaan de ouders van Judas op zoek naar hun pas overleden zoon: wie was hij en hoe
kwam hij tot het verraad van Jezus? Joram de Boer en Tomas van
Gerven zetten een overtuigende
Judas jr. en Judas sr. neer. Moeder Hanna (Elise Meihuizen) ontroerde met haar spel en zang,
terwijl vader Simon (Remy te
Beest) zorgde voor een humoristische noot in de musical. Andere mooie rollen waren weggelegd voor Stijn de Boer (Petrus)
en Bert de Boer (Jezus). Indruk
maakte ook het koor dat volledig tot haar recht kwam in de
meerstemmige nummers. Deze
bijzondere groep met leden van
11 tot 66 is op haar best wanneer
iedereen samen op het podium
staat te zingen: dan wordt duidelijk hoe hecht deze groep is. (foto: Adriaan Zijl)

IJmuiden - Op zaterdag 9 juni
worden voor de elfde keer Groene Lintjes uitgereikt aan genomineerden in de regio IJmond.
Het Groene Lintje is een blijk van
waardering voor inwoners, organisaties en (kleine) bedrijven die
actief bijdragen aan een duurzaam en groen Heemskerk, Beverwijk/Wijk aan Zee of Velsen.
De uitreiking vindt plaats in het
Zee- en Havenmuseum in IJmuiden en wordt verricht door Tweede Kamerlid Suzanne Kröger. Het
verheugt de besturen van de drie
afdelingen van Groen Links dat
er weer gegadigden zijn aangedragen bij de jury. De jury bestond uit drie personen, per afdeling een.
De bijeenkomst begint om 11.00
uur en is een mooi moment om
anderen, ook van Groen Links te
ontmoeten. Tevens is het mogelijk een rondleiding het museum
te krijgen (er is plaats voor 24 personen). Het Zee- en Havenmusuem bevindt zich aan de Havenkade 55 in IJmuiden. De bijeenkomst eindigt om 13.00 uur.

Puzzelruilbeurs
IJmuiden - Herkent u dat? Na het
maken van een legpuzzel verdwijnt de puzzel in de doos om
daar vervolgens nooit meer uitgehaald te worden. Of u heeft dat
spelletje al zo vaak gespeeld, u
zou best wel eens wat anders willen doen. Daarom biedt buurtcentrum De Spil op woensdag 13
juni de mogelijkheid om uw puzzel of spel gratis te komen ruilen met andere liefhebbers. Vanaf die dag zal elke tweede woensdag van de maand de puzzel- en
spelletjesruilbeurs plaatsvinden
(met uitzondering van augustus). De beurs duurt van 10.00 tot
12.00 uur. Meer weten? Bel 0255510186.

Vaderdagactie bij Van Vessem

Broodbier & Bierbrood
Regio – Is het nu hoppig brood
of bier met een broodsmaakje? Eigenlijk is het allebei. Bakker Van Vessem en bierbrouwerij Jopen zijn een mooie samenwerking aangegaan, die niet alleen duurzaam is maar ook leidt
tot veel lekkers. Speciaal voor vaderdag is er een mooie, stoere
tas met vier flessen Broodbier en
een Bierbrood, die na reservering
vanaf 14 juni is op te halen in de
winkel tegen betaling van 17,50
euro. Een uniek vaderdagcadeau
voor bierliefhebbers.

dat duurzaamheid hard nodig is.
Door gebruik te maken van restproducten, graan uit de Haarlemmermeer te halen en te laten
malen bij molen de Zandhaas in
Santpoort-Noord houden ze de
productieketen dichtbij huis. Dat
scheelt kilometers in transport en
dus een schonere lucht. Huybregts hoopt dat Van Vessem al volgend jaar 100 procent CO2 neutraal is.

Bierbrouwerij Jopen roostert het
brood van Bakker Van Vessem
voordat het in het brouwproces
De twee bedrijven uit de Waarder- wordt gebruikt. Ze maken er een
polder hebben een mooie wissel- heerlijk biertje van: een English
werking omdat Jopen het oude Pale Ale, dat wordt opgenomen
brood verwerkt in het bier, terwijl in de lijn ‘Rare Creatures’. Ook
Van Vessem bierbostel, een rest- wordt in deze lijn een bier geproduct van mout, meebakt in brouwen met cederhout. De spehet brood. In bierbostel zitten en- ciale bieren zijn tijdelijk en alleen
zymen die het brood mals maken in flesjes verkrijgbaar in de weben een hoppige smaak geven. Jos shop van Jopen en natuurlijk nu
Huybregts van Van Vessem ziet in als vaderdagactie bij Van Vessem.

Visdag aan het
kanaal voor
mindervaliden
Velsen - Op zaterdag 16 juni organiseert Sportvisserij MidWest Nederland de jaarlijkse visdag voor
mindervaliden aan het Noordzeekanaal. Bent u mindervalide en
wilt u graag meedoen? Aanmelden is nog mogelijk. Ervaring met
sportvissen is niet noodzakelijk,
ervaren zeevissers begeleiden deze dag.
Vissen lijkt zo vanzelfsprekend
voor bijna twee miljoen Nederlanders, maar voor een kleine groep
sportvissers is dat absoluut niet
zo. Zeker langs de kust en in het
zoute water zijn er weinig voorzieningen voor mindervalide sportvissers.
De commissie zeevissen van
Sportvisserij MidWest Nederland
organiseert daarom jaarlijks een
visdag voor mindervaliden. Iedere
deelnemer maakt dan onder begeleiding van ervaren sportvissers
kans op de vangst van een zeevissoort zoals bot, tong, zeebaars en
wijting.
De wedstrijd duurt van 10.00 uur
tot 13.00 uur en vindt plaats langs
het Noordzeekanaal in VelsenZuid. Start (koffie/thee) en de afsluiting (gezellige prijsuitreiking)
van deze dag zijn in Grand Café
Kruiten in IJmuiden
Als u wilt meedoen aan deze visdag dan kunt u zich aanmelden
via info@smwn.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met 0251318882.

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

RIB in de problemen
IJmuiden - Vorige week dinsdagmiddag werden de vrijwillige
redders van KNRM door de Kustwacht gealarmeerd voor een RIB
die in problemen was aan de binnenzijde van de Zuidpier. De RIB
kwam uit Zandvoort, toen net
tussen de pieren de buitenboordmotor ermee stopte.
Binnen tien minuten was reddingboot Koos van Messel met
zeven redders ter plaatse. De RIB
van vijf meter met aan boord

vier personen en een hond was
door de noordelijke windkracht 4
tot dicht bij de pier beland. Snel
werd een sleepverbinding gemaakt, waarna de RIB langzaam
achteruit bij de pier werd weggetrokken. Toen de RIB op goede afstand van de pier was getrokken,
is de boot op sleep genomen en
afgemeerd in Seaport Marina.
De opvarenden waren de redders
erg dankbaar voor hun hulp. (foto: Enno de Haan)

Over- en onderregistratie

Avond over autisme en
informatieverwerking
Regio - Autisme wordt ook wel
prikkelverwerkingsstoornis genoemd: een onderdeel van het
autisme is dat zintuiglijke informatie anders verwerkt wordt.
Het Autisme Informatie Centrum
(AIC) Haarlem organiseert op
donderdag 14 juni een themaavond over sensorische of zintuiglijke informatieverwerking.
De hele dag komt er via onze zintuigen informatie binnen, die verwerkt moet worden. Bij mensen
met autisme kan sprake zijn van
overprikkeld raken, bijvoorbeeld
bij veel licht of geluid. Ook kan

er sprake zijn van onderprikkeld
zijn, bijvoorbeeld niet voelen dat
het koud is of dat je honger hebt.
Nelleke Verbrugge, ergotherapeut op Triversum (Kinderen Jeugd psychiatrisch centrum) komt hier uitleg over geven in Buurthuis Haarlem ZuidWest, Kamerlingh Onnesstraat
83, Haarlem alwaar het programma om 19.00 uur begint met koffie en thee. Er is ruimte om na te
praten.
De toegang is gratis. Aanmelden
kan via aichaarlem@hotmail.com.
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Vital Stahievitch & Aksana Stahievitch in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.

Stormvogels eenvoudig
door naar tweede ronde
seyin Yilmaz op rechts drie verdedigers op het verkeerde been en
kwam oog in oog met doelman
Wierstra, maar ging voor eigen
succes door de bal tegen de keeper aan te schieten in plaats van
het leder voor te geven.
Tien minuten voor rust eindelijk een gevaarlijke aanval van
Sporting Andijk. Op rechts werd
spits Luc Waardenburg aangespeeld en zijn voorzet belandde
in de trechter, maar door treuzelen van twee Andijk-spelers ging
deze eerste kans in rook op. Ruststand 2-0.

11 JUNI

7 JUNI

Koffieochtend in Bibliotheek Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen. Start 10.00
uur vanaf dorpshuis Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Wandeling duurt ± 45 minuten in een rustig tempo. Na de
wandeling koffie/thee en een geFoodfest bij Café Bartje, Hoofd- heugenspelletje. Voor interesstraat Santpoort-Noord. Vanaf se als deelnemer of begeleider,
17.00 uur.
Janneke Cluistra, telefoon 0233031228
Circus Sijm in Velserbroek. Met
hommage aan 250 jaar circus.
Voorstelling begint om 13.30 en
16.15 uur. Zie ook www.circussijm.nl.

Tennistoernooi voor 50-plussers
bij Tennispark LTC Hofgeest. Zie
ook www.ltchofgeest.nl.

8 JUNI

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.
Circus Sijm in Velserbroek. Met
hommage aan 250 jaar circus.
Voorstelling begint om 19.00
uur. Zie ook www.circussijm.nl.

FNV Bijeenkomst over Participatiewet met politici uit de IJmondse gemeenteraden . Vanaf 19.30
uur. In Zalencentrum Velserduin,
IJmuiden.

12 JUNI
(foto: Katinka Krijgsman)
Stadsschouwburg Velsen: Diede- Kledingbeurs Het Kruispunt van
rik van Vleuten met ‘Nog nooit 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
vertoond’. Aanvang 20.15 uur.
Avondvierdaagse Velserbroek tot
en met vrijdag 15 juni.
10 JUNI

Rabobank Fietsdag, start om
10.00 uur bij Rabobank IJmond
stadion en bij Brafour in Beverwijk, de Oude Boederij in Beverwijk of restaurant Onder de Platanen in Spaarnwoude. Clubs fietsen voor de clubkas.
(foto: aangeleverd)
Jazz Trio Berend van de Berg met
‘ella Fizgareld’ in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Verrassingskoor o.l.v. Peter Duval
Slothouwer in de grote zaal van
de Immanuelkerk, Van Egmondstraat 5 Haarlem-Noord. Entree
5,-. Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Groene Lintjes van GroenLinks
worden vanaf 11.00 uur uitgereikt in het Zee en Havenmuseum door Tweede Kamerlid Suzanne Kröger. Tot 13.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Circus Sijm in Velserbroek. Met
hommage aan 250 jaar circus.
Voorstelling begint om 12.30
uur. Zie ook www.circussijm.nl.

(foto: Hokkai Kitchen)
Open dag bij Hokkai Shop/Kitchen van 12.00 tot 17.00 uur aan
Egmondstraat 2 in IJmuiden. Met
demonstraties en proeverijen.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
Zee- en Havenmuseum IJmuiden van Arie van der Veer. 3 Speuropen van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- tochten voor kinderen van kleupositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ ter tot puber.
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui- Kennis maken met tennis bij TC
den’ van Arie van der Veer. 3 de Gieteling, Rooswijklaan 2a (op
Speurtochten voor kinderen van Sportpark Rooswijk) voor zowel
volwassenen als kinderen. Van
kleuter tot puber.
Open dag en bazaar bij Baptistengemeente IJmuiden, Eemstraat 30. Van 12.00 tot 16.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
van Arie van der Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstellin ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen van 13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.

Kofferbakmarkt op Plein 1945 in
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 uur.

Rommelmarkt in buurtcentrum
De Dwarsligger, Planetenweg
338 IJmuiden. Ten gunste voor
Soos de Babbelaar. Van 10.00 tot
17.00 uur.

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info:
0255-522330.

Puzzel- en spelletjesruilbeurs in
buurtcentrum De Spil, Frans HalsLezing over ‘Anders kijken, anders straat, IJmuiden. Van 10.00 tot
denken’ door Saskia van der Werff 12.00 uur. Voortaan elke tweein De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe- de woensdag van de maand, met
uitzondering van augustus.
mendaal. Aanvang 10.30 uur.

9 JUNI

(foto: aangeleverd)
Bunkerdag met openstelling en
activiteiten bij twee bunkers in
Driehuis in Park Schoonebeek en
het Bunkermuseum in IJmuiden.
Zie www.bunkerdag.nl. Entree 6
euro, kinderen 3 euro.

13 JUNI

14 JUNI

Koffieochtend in Bibliotheek Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Bijeenkomst Autisme Informatie
Centrum Haarlem over sensorische of zintuiglijke informatievrewerking. Locatie Buurthuis Haarlem-Zuidwest, Kamerlingh Onenesstraat 83, Haarlem. Aanvang
19.00 uur. Toegang gratis. Aanmelden via aichaarlem@hotmail.
com.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

IJmuiden - Met niet al te veel
moeite heeft Stormvogels de volgende ronde van de nacompetitie gehaald door Sporting Andijk, een van de periodekampioenen van de derde klasse A, met
3-0 te verslaan. Bijna de gehele
wedstrijd, die werd gespeeld op
het hoofdveld van buurman SVIJ,
was het team van trainer Sjaak
Lettinga op alle fronten de betere ploeg. Door deze overwinning
is HBOK uit Zunderdorp (Amsterdam-Noord) en uitkomend in de
tweede klasse A, de tweede tegenstander; de Amsterdammers
wonnen met 5-2 van vv IJmuiden.
Trainer Lettinga kon over een fitte
selectie beschikken en vanaf het
eerste fluitsignaal van scheidsrechter G.J. Nefkens werd Sporting Andijk met fris-van-de-levervoetbal onder druk gezet dat binnen vier minuten resulteerde in
het eerste doelpunt. De veel opkomende linkervleugelverdediger Roy Schoorl haalde de achter-

Wat trainer Mark Vijn zijn jongens
in de rust had medegedeeld, valt
te raden: zo snel mogelijk de achterstand wegwerken! En daarbij
speelde goaltjesdief Waardenburg een grote rol. Na vier minuten in de tweede helft speelde hij
zich mooi vrij om vervolgens over
te schieten; twee minuten later
werd deze spits opnieuw aangespeeld en fel op zijn huid gezeten
door terriër Joshua Jansen werd
hij gedwongen naar links uit te
wijken waardoor hij ging twijfelen en zijn opgelegde kans verlijn en zijn lage voorzet werd be- prutst zag worden. Totaal duurkwaam ingeschoten door Brian de het overwicht van Sporting
Na deze vroege openingstreffer Andijk een kwartier en herpakbevond Stormvogels met direct te Stormvogels zich weer en kon
positiespel zich het meest op de het publiek opnieuw genieten
helft van de Andijkers en nadat van het uitstekende positiespel
halverwege de eerste helft Mike van de Vogels wat resulteerde
Groot zijn doelman Martijn Wier- in de nodige kansen. Zo schoot
stra hielp door de bal van de lijn Bruinsma net naast en een lage
te halen en Schoorl zijn mislukte voorzet van Ezeoke bracht de Anvoorzet via de lat over zag gaan, dijkse verdediging bijna in verlevergrootte de IJmuidenaren in de genheid.
23ste minuut hun voorsprong: In de 65ste minuut vergrootte de
Ezeoke was naar links uitgewe- Vogels hun voorsprong opnieuw
ken en zijn lage voorzet op maat door Bruinsma, die een voorzet
kwam voor de voeten van Glenn van Thomas Scholten met een
Bruinsma (zie foto) die vervol- prachtomhaal afrondde. Stormgens met een bekeken schuiver vogels kon met heel veel gedoelman Wierstra voor de twee- mak het laatste kwartier controde keer het nakijken gaf, 2-0.
leren waarbij Berry Willemse alleen voor doelman Wierstra verMet nog een kwartier op de klok scheen.
liet doelman Wierstra een harde inzet van middenvelder Dan- Door deze zeer verdiende overny Blok los en in de rebound had winning is Stormvogels nu geBerry Willemse geen geluk omdat koppeld aan HBOK en dit duel in
zijn inzet via een been van een te- Zunderdorp (Amsterdam-Noord)
genstander over de achterlijn rol- gespeeld worden. (foto: Hans Wilde. Drie minuten later zette Hu- lemse)

VSV Zondag 1 haakt af,
Zaterdag 1 gaat verder
Velserbroek - Zowel de Zondag
als Zaterdag 1 maakten zich dit
weekend voor de nacompetitie
op, waarbij de Zaterdag 1 eenvoudig de eerste horde nam en
de Zondag 1 weer eens een onnodige nederlaag leed. Voor de
Zondag 1 was de degradatie
daarmee een feit.
De Zaterdag 1 had met Zaanlandia op papier een lastige tegenstander getroffen, met daarbij
nog het feit dat, wegens een festival, er nog vele afzeggingen waren. Trainer Paul Meinders was
dan ook niet gerust op een goed
resultaat, maar gaande de wedstrijd bleek Zaanlandia minder
sterk dan verwacht en kon VSV,
na een 1-0 ruststand, in de tweede helft eenvoudig naar een 6-0
zege uitlopen met doelpunten
van Raymond Barends (3x), Justin
Kunst, Jesse Kooijmans en good
old André Sliggers. As zaterdag
staat de thuiswedstrijd tegen AC
Amsterdam aanvang 14.00 uur op
het programma.
De Zondag 1 moest zich, na de
kater tegen Texel, weer volop richten op de wedstrijd tegen Spirit, waarvan was bekend dat dit
een fysieke ploeg met een aantal oud gedienden is. VSV ging
flitsend van start en binnen notime stond de 2-0 op het score-

bord, door doelpunten van Raoul vd Berghe en Rick Michielsen. Als zo vaak dit seizoen kon
de ploeg slecht met deze weelde omgaan en Spirit wist dan ook
snel de aansluitingstreffer te forceren. Vlak daarna wist Raoul vd
Berghe weer het net te vinden en
daarmee leek het lek boven, maar
al snel bleek dat VSV tegen deze
fysieke ploeg het nog heel lastig
zou krijgen en vijf minuten na de
3-1 volgde, door weer eens slecht
verdedigen, de 3-2. Het ontbreekt
VSV dit hele seizoen al aan geluk
en een minuut voor de rust moesten zij de 3-3 incasseren, wat dus
op een heel ongelukkig moment
viel. Na de rust had VSV het betere van het spel, maar moest weer
een bittere pil slikken toen Arjan
Boekhorst namens Spirit na 60
minuten spelen ongehinderd het
veld kon oversteken en met een
houdbaar schot recht door het
midden de 3-4 wist te scoren. VSV
probeerde het daarna nog wel,
maar de ervaren ploeg van Spirit
nam achterin geen risico meer en
schoot alle ballen richting Jericho.
Met deze tactiek trokken zij de
overwinning over de streep. Als
VSV deze zelfde tactiek een week
geleden tegen Texel ook had gevolgd dan hadden zij gewoon veilig geweest en had het hele nacompetitie-scenario in de prullen-

bak kunnen worden gegooid. De
nieuwe trainer David Zonneveld
kan, samen met assistent trainer Hennie Meijer, aan een nieuw
team gaan bouwen, die in de derde klasse weer aan de ommekeer
moet gaan werken. Alle seinen
staan bij VSV weer op groen en de
verwachtingen voor komend seizoen zijn nu al hooggespannen.
Een pleister op de wonde was dat
VSV 2 met een 2-0 overwinning
op De Foresters de eerste ronde
heeft overleeft en as zondag LSVV om 11.30 uur thuis treft. Als zij
dit duel ook weten te dan is handhaving een feit en bij verlies volgen er dan nog extra nacompetitie rondes. De jongens O-17 1
strijden voor promotie naar de
landelijke divisie en behaalde een
knappe 3-4 overwinning uit tegen KHFC. As zaterdag treden zij
uit tegen Buitenboys Almere aan.
De zaterdag 2 speelde afgelopen
vrijdag een onfortuinlijke wedstrijd in de bekerfinale tegen Argon. Vijf minuten voor tijd stonden zij nog met 3-2 voor en was
de beker met één oor al in het bezit, maar Argon wist vlak voor tijd
de 3-3 te scoren en in de verlenging besliste zij het sidderende
duel (3-4). Met een tweede plaats
in de competitie en bekercompetitie kan dit team toch terug kijken op een zeer geslaagd seizoen.
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Juni Shoppingmaand
met Puur Santpoort
Santpoort-Noord - Het wordt
weer een fantastische Juni Shoppingmaand met Puur Santpoort.
De ondernemers hebben gezamenlijk weer een prachtig programma neergezet. Voor jong en
oud, dames en heren is er veel te
beleven.
Het begint zaterdag 9 juni meteen goed met het Foodfest op
het Broekbergenplein. Dat wordt
lekker relaxen met een hapje en
een drankje met alle vrienden,
familie en kennissen in de heerlijke buitenlucht. Elders in deze
krant vindt u hierover meer.
Zaterdag 16 juni is het weer Kidsdag en dat wordt een sportieve
dag. Wie van voetballen en knikkeren houdt moet zeker komen,
want het wordt penalty schieten
op het plein, ballen gooien en
tegenwoordig loop ik met een een knikkercompetitie in de winmaatje, in eigen tempo. Die Vier- kels. Hoe dat er precies uit gaat
daagse in Nijmegen is uniek, zo- zien? Neem de kinderen mee en
veel sfeer. Ik ben zo dankbaar dat ervaar het.
ik al die jaren heb kunnen lopen. De mannen zijn zaterdag 23 juDat het mogelijk gemaakt werd
door mijn familie, werk en omgeving en dat mijn gezondheid ook
goed genoeg was. Alleen in 1999
had ik lichamelijk een akkefietje
en in 2006 ging het feest vanwege de hittegolf niet door. Uit dank
voor al die jaren wil ik nu iets
moois doen voor anderen. Voor
kinderen en hun ouders voor wie
het niet vanzelfsprekend is om
mee te wandelen aan zoiets fantastisch. Daarom heb ik gekozen
voor Kika. Ik hoop op een mooie
opbrengst.’’ (foto: aangeleverd)

Peter Kenniphaas viert jubileum

50ste Vierdaagse met
opbrengst voor Kika
Velsen-Noord - Van 17 tot en
met 20 juli is weer de Vierdaagse in Nijmegen. Velsen-Noorder
Peter Kenniphaas (67) loopt dit
jaar zijn 50ste Vierdaagse. Om dit
te vieren sponsort hij Kika. Bijdragen zijn welkom via www.actievoorkika.nl/mijn-50ste-4-daagse.
,,Het is inmiddels een verslaving
geworden’’, geeft hij volmondig
toe. ,,Een maand na de Vierdaagse begin ik weer met trainen. Eens
in de veertien dagen een flinke
wandeling van 25 tot 20 kilometer. En ik loop alle georganiseerde wandelingen van Le Champion, Egmond en Zandvoort. Ik heb
jaren met mijn collega’s van de
politie de Vierdaagse gelopen. In
straf tempo en met uniform. Maar

ni aan de beurt. Je moet 18+ zijn
om mee te doen met Footgolf
door het dorp. Hiervoor kun je
inschrijven bij City Sport Fashion
aan Hagelingerweg 49-51. Mannen, schrijf je alvast in.
Tenslotte is de laatste zaterdag
uiteraard weer voor de dames,
met de populaire Vriendinnendag. Hoe sportief en hoe gek
wil je het hebben? Dit jaar geen
stiletto’s, maar een Badjassenrun (voor dames en heren) met
als superhoofdprijs een gouden
badmuts. Muziek is er die dag
van dj Mark Hofmans. Verder is
er weer een mooie verwentas en
een happy hour. Voor informatie
en inschrijven ga je naar Lengerique of No Lemons Please.
De hele maand juni pakken de
winkeliers weer stevig uit met
mooie aanbiedingen. Dat wordt
weer een maand lang puur genieten in Santpoort! Kijk voor
meer informatie op Facebook
Puur Santpoort.

LTC Heerenduinen
Herendubbel 2 kampioen

Groen licht voor
padelbanen in Santpoort
Santpoort-Noord - Alsof de rayonhoofden bijeen zouden komen, zo keek tennisvereniging
LTC Groeneveen aan tegen de
vergadering van B&W op 29 mei.
Het bestuur van de vereniging
had zich sinds haar aantreden in
2015 als ambitie gesteld om van
Groeneveen in 2020 een gezond
sportpark te maken. Belangrijke
onderdelen bij het vervullen van
deze ambitie zijn tennisbanen
die het hele jaar bespeelbaar zijn
en de introductie van een nieuwe sport op het park.
Met de inzet van diverse commissies en in overleg met vele partijen binnen en buiten de
vereniging werden de plannen
tot in de puntjes uitgewerkt. Op
24 mei stemden de leden tijdens
een Algemene Ledenvergadering unaniem in met de plannen
en de financiering voor de ombouw van zeven banen, waarop voortaan het hele jaar getennist kan worden bij gelijkblijven-

Gelukkige prijswinnaars
in Zeewijkpassage
IJmuiden – In het gloednieuwe
winkelcentrum Zeewijk weten ze
wel hoe ze hun klanten gelukkig
kunnen maken. Met een mooie
actie werden zeven winnaars heel
blij gemaakt.
Meedoen was niet al te moeilijk.
Wie vijf kassabonnen van verschillende winkels had verzameld
in de periode half tot eind mei,
kon al meedoen. Je hoefde de
envelop alleen maar in de ton te
doen en af te wachten. Alle winkeliers deden mee aan de actie en
hadden samen zeven mooie prijzen beschikbaar gesteld.
Eind mei werden zeven enveloppen uit de ton getrokken en beoordeeld op juiste deelname.
Daarna werden deze zeven winnaars uitgenodigd om donderdag 31 mei hun prijs in ontvangst
te nemen. Tot op dat moment
wist nog niemand wie de hoofdprijzen zouden krijgen. Dat ge-

beurde in het winkelcentrum.
De winnaars trokken zelf een lotnummer dat overeen kwam met
een van de prijzen. De hoofdprijzen waren een fiets en een televisie. De fiets ging naar familie van
de Keer, de televisie naar familie
Lenting. Het Nespresso-koffieapparaat is voor de familie Muurling. Een tablet naar familie Willemse, de e-reader voor familie Heilig, de familie Ellenbergen
mag een weekendje weg en de
familie Jongejan won de dinerbon. Iedereen was erg blij met
zijn prijs.
,,En het leuke is dat we in het najaar nog een keer mooie prijzen gaan verloten met deze actie’’, vertelt Nico Wester van Primera. Het blijft dus leuk winkelen in het overdekte winkelcentrum Zeewijk waar het parkeren
nog steeds gratis is. (foto: aangeleverd)

Verzameling Eef Limmen
IJmuiden - De heren Jan Edeling, Wim Zwanenburg, Jack Rijs, Peter
Cheret, Gerard Blok en Klaas Blok zijn onlangs kampioen geworden in
de derde klasse 35+ van de zaterdagcompetitie. Zie ook www.ltcdeheerenduinen.nl. (foto: aangeleverd)

Beverwijk - In Museum Kennemerland aan Westerhoutplein 1 in Beverwijk is de hele maand juni een
mooie verzameling van de bekende Velsense Eef Limmen te zien.
De verzameling Oeververbinding Velsen bevat ansichtkaarten
en veel informatie over de verbin-

dingen tussen Velsen en VelsenNoord/ Beverwijk. Wist u bijvoorbeeld dat er ooit een spoorbrug
en een voetbrug waren over het
Noordzeekanaal?
Kijk voor de openingstijden op museumkennemerland.nl. (foto: aangeleverd)

Expositie in de Hofstede
de contributie; de introductie
van twee kooien voor de razendsnel groeiende sport padel en
de aanleg van vier mini-baantjes
voor de tennisvaardigheden van
de allerjongsten. Alles te verwezenlijken in het najaar van 2018.
Als het ijs op 29 mei tenminste
dik genoeg bevonden werd. En
dat werd het! (foto: Pixabay)

LTC Herenduinen
Heren 3 ook kampioen
IJmuiden - Het Zondag Heren team 3 van LTC Herenduinen is kampioen geworden in de zesde klasse. In het team spelen Mark Reker, Tony Moco, Ernst Jansen, Stefan de Groot, Gert Jan Vermeer, Edwin Kurvers en Ronald van de Nieuwendijk. Zie ook www.ltcdeheerenduinen.
nl. (foto: aangeleverd)

Is dit familie Westerduin?
IJmuiden - Bert van der Toorn uit
Scheveningen is naarstig op zoek
naar wie op deze oude foto staan.
Volgens hem staan hier leden
van de vissersfamilie Westerduin

Velserbroek - Elke maandagmorgen is er in de Hofstede in Velserbroek schilderen voor ouderen,
onder begeleiding van Cor van
Egmond. En het resultaat mag er
zijn.
Twee van deze schilders Dana
Slotboom en Gré Pannevis schilderen al heel wat jaren en dat is
goed te zien aan de mooie aquarellen die zij gemaakt hebben en
nu tentoonstellen in de Hofstede.

Het is niet alleen het creatief bezig zijn maar ook het sociale contact is van groot belang.
Het is fantastisch dat je op oudere leeftijd zoveel plezier kunt beleven aan deze creatieve hobby.
De komende maand kunt u deze
aquarellen in de Hofstede in Velserbroek komen bewonderen en
als u zin hebt kunt u in september het ook eens meedoen met
schilderen.

op, die van Scheveningen naar
IJmuiden zijn verhuisd. Wie kan
hier meer over vertellen? Bert van
der Toorn is bereikbaar via e-mail:
g.vandertoorn@ziggo.nl.

Waterloo speelt
Jan van Zeelt toernooi
Driehuis - Maandag 21 mei was
het jaarlijkse Jan van Zeelt toernooi bij voetbalvereniging VVWaterloo. Ook dit jaar waren er
weer acht teams die de strijd
met elkaar aangingen om de
felbegeerde bokaal. Ome Jan
is nog steeds niet vergeten bij
Waterloo en dat was aan de opkomst goed te zien!
Een mix van junioren, senioren
en gehandicapte spelers gingen de strijd volop met elkaar
aan onder toeziend oog van een
groot aantal supporters, familieleden en bekenden.
Ook de sponsors waren in grote
getalen aanwezig en die wil Waterloo ze via deze weg graag bedanken! Zonder hen hadden zij
dit nooit zo kunnen organiseren.
De grootste dank gaat uit naar

onderstaande sponsors: VM Vis,
V&M Transport, S.O.S 24 uurs
service, N. Sluijter gevelrenovatie, F. Heeremans Schilderwerken, Rook van Zeelt timmerwerken, Techprof, Piet Visser, Spanjaard Stoffering, Schepers oliemaatschappij, Rokerij Smeding,
Harry Witte Geluid + Artiesten,
Unixx beveiliging en services,
P+R totaalonderhoud, Kloosterboer, T-Hagenbouw, MGN Isolatie en Montage, Montadoors,
Zaal, Evert de Ronde jr, Nikki’s
Kapsalon, Coldtex, Bike totaal
Donker, Café de Griffioen en alle kleinere sponsoren die ons
hebben gesteund enorme dank.
Hoofdsponsor Mark Raspoort
van de Klussenier mogen ze natuurlijk al helemaal niet vergeten!

Huisdier van de week
Regio - Het huisdier van deze
week is Skye. Skye is een Amerikaanse Stafford van nog geen
jaar oud die nog een hoop moet
leren. Deze lieverd is achterlaten in pension met haar vader
en moeder en is niet meer opgehaald.
Skye zit nu bij een opvanggezin
en als er interesse is voor Skye
dan kan er een afspraak gemaakt
worden. Skye wordt nog gesteriliseerd en hoopt natuurlijk dat
er weer een lieve baas voor haar
wordt gevonden waar ze weer

heerlijk mee aan de slag kan.
Voor meer informatie over Skye
en alle andere dieren die een
nieuw baasje zoeken bel met het
Kerbert Dierentehuis aan de Heerenduinweg te IJmuiden, telefoonnummer 0255-515744. Het
asiel is open van maandag tot en
met vrijdag van 10.00 tot 13.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 13.00
uur. Zie ook www.dierenbescherming.nl, twitter @dierenbescherming en Facebook.com/dedierenbescherming.
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Natuurlijk grip op prikkelbare darmsyndroom
Regio - Buikpijn, krampen, verstopping of juist aanhoudende
diarree, dit zijn klachten die bij
de diagnose ‘prikkelbare darmsyndroom’ horen. Een zorgwekkend aantal mensen gaat in toenemende mate gebukt onder deze gezondheidsproblemen. Hoe
kan dat? En wat kunt u doen?
Misschien wordt u verteld dat u
maar met deze klachten moet
leren leven? Maar is dat wel zo?
Want wist u dat veel van deze
klachten te behandelen zijn op
een natuurlijke en gezonde ma-

Bunkers in Driehuis
voor één dag geopend
IJmuiden - Zaterdag 9 juni is
het Bunkerdag. Tussen 10.00 en
17.00 uur gaan tientallen bunkers van de Atlantikwall voor
één dag open voor publiek. In
Driehuis worden twee commandobunkers geopend die lange tijd gesloten zijn geweest.
Daarmee is een bezoek aan deze bunkers een unieke ervaring!
De Europese kust veranderde tijdens de Duitse bezetting letterlijk in een vesting. Nazi-Duitsland
legde in de Tweede Wereldoorlog
een 6.200 kilometer lange verdedigingslinie aan: de Atlantikwall.
Talloze bunkers, tankwallen en
loopgraven, gebouwd op strategische plekken, zijn daarvan nog
altijd de stille getuigen.
IJmuiden werd door de Duitse bezetter gemarkeerd als belangrijke havenplaats en uitgebouwd
tot een zogenaamde Festung. De
aanleg van de Atlantikwall had

zeer ingrijpende gevolgen voor
bewoners in de kustregio. Zo werden in november 1942 grote delen van IJmuiden ontruimd.
Wat van de buitenkant niet meer
dan een blok beton lijkt, wordt
tijdens Bunkerdag tot leven gebracht door de verhalen van de
vele vrijwilligers. Binnen de voormalige Festung IJmuiden zijn tijdens Bunkerdag veel bunkers te
bezoeken.
Hoogtepunt is de eenmalige
openstelling van de twee commandobunkers in park Schoonenberg in Driehuis. Ze zijn al lange tijd niet meer open geweest,
en daarom is het voor de organisatie ook spannend wat zij zullen
aantreffen.
Behalve de bunkers in Driehuis
is ook het Bunkermuseum IJmuiden te bezoeken. Speciaal voor de
jeugdige bezoekers zijn er tal van
activiteiten. Je kunt verkleed op
de foto of je laten schminken als

een militair. Door de waaghalzen
kan er naar mijnen gezocht worden.
In het bunkermuseum worden
gedurende de dag lezingen gegeven over luchtverkenning. De geallieerden vlogen regelmatig boven IJmuiden om de bouw van de
bunkers op foto vast te leggen.
De lezingen bijwonen is mogelijk
met het Bunkerdagticket. De Torpedoopslagbunker aan de Kromhoutstraat, beter bekend als de
Popbunker, is dit jaar ook weer te
bezoeken.
Het hele programma is te bekijken op www.bunkerdag.nl. Tickets zijn verkrijgbaar bij het Bunker Museum IJmuiden en in park
Schoonenberg. Prijs: 6 euro voor
volwassenen en 3 euro voor kinderen tot 12 jaar. Met het entreeticket zijn alle deelnemende
locaties in Nederland toegankelijk. (foto: Bunkermuseum IJmuiden)

Top bedrijfsleven
stort zich op hyperloop
IJmuiden - Staalconcern Tata
Steel, technologische dienstverlener voor de maritieme industrie Royal IHC en bouwconcern Koninklijke BAM scharen
zich achter het Europese hyperloop initiatief van Hardt hyperloop uit Delft. Doel hiervan is
het versnellen van de ontwikkeling, het bundelen van kennis en kunde en uiteindelijk toe
te werken naar een internationale standaard.
Tata Steel, Royal IHC en BAM zijn
belangrijke industriële partners
met kennis en ervaring die perfect aansluiten bij de ontwikkeling van de hyperloop. Tim Houter, CEO van Hardt hyperloop:
,,Samen zorgen wij voor een hyperloop die aansluit op de infrastructurele uitdagingen. Het is
een blijk van vertrouwen dat het
bedrijfsleven hier zo nauw bij betrokken wil zijn. Zij zien de commerciële kansen van de hyperloop.”
Bouwconcern BAM is vanaf het
begin betrokken geweest bij de
ontwikkeling van de hyperloop.
Samen met Hardt hyperloop realiseerde zij eerder de eerste Europese testfaciliteit. Met het tekenen van de intentieverklaring
wordt deze samenwerking verder
geïntensiveerd.
Maarten van Raaij, Directeur BAM
Infra Rail: ,,Dit is echt een nieuwe, innovatieve manier van reizen. Het lost het probleem op
van onze drukker wordende ste-

den. Daarom vinden wij dit bij
BAM Infra zo belangrijk. Met deze samenwerking hopen we dat
de ontwikkeling ervan in een
stroomversnelling komt.”
Naast het investeren van kennis leveren Tata Steel en Royal IHC ook een financiële bijdrage aan de ontwikkeling. Hans van
den Berg, directeur Tata Steel in
IJmuiden: ,,Tata Steel investeert
in het ontwikkelen van staalsoorten die bijdragen aan het verder
verduurzamen van de samenleving. Met onze hoge sterkte staalsoorten kunnen onze klanten efficiënt energiezuinige producten vervaardigen. De ontwikkeling van een Hyperloop sluit daar
naadloos op aan. Een zeer groot
deel van de hyperloop infrastructuur bestaat uit staal. Een van de
grootste uitdagingen is om de hyperloopbuis en -rails zo efficiënt
mogelijk te bouwen. We hebben
hier inmiddels technologie voor
ontwikkeld en verwachten het
gewicht en de kosten te kunnen
halveren door een slimmere constructie en door efficiëntere productiemethoden. Wij denken dat
deze ontwikkelingen ook breder
toepasbaar zullen zijn dan alleen
voor de hyperloop.”
Joti Hakkert, Director IHC Mission
Equipment Nederland: ,,Dit initiatief is een revolutionaire technologische innovatie op het gebied van transportsystemen. Als
IHC gaan wij dan ook graag de
samenwerking aan om dit mede mogelijk te maken. Met onze

kennis van handling en tunnelling systemen kunnen we er voor
zorgen dat de benodigde infrastructuur voor de hyperloop uiterst efficiënt en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving
kan worden aangelegd.”
Met de start van de samenwerking tussen de vier bedrijven
komt de ontwikkeling van de hyperloop in een nieuwe fase terecht. Houter: ,,De realisatie van
de hyperloop vraagt om een
breed gedragen support over het
te vormen eindproduct. We gaan
de beweging dan ook verder uitbouwen en nodigen partijen die
mee kunnen werken aan de technologische ontwikkeling en de
implementatie uit om mee te
werken aan de verdere realisatie.”
Hardt Hyperloop heeft inmiddels
al het vertrouwen van een grote
verscheidenheid aan investeerders en partners gekregen. BAM,
de Nederlandse Spoorwegen en
regionaal investeringsfonds UNIIQ zijn betrokkenen vanaf het
eerste moment. Met Busch Vacuümpompen en Systemen en
Goudsmit Magnetics Group is
ook een samenwerking aangegaan. In februari van dit jaar werd
bekend dat een groep investeerders waaronder Paul van Keep,
medeoprichter van Exact, Gregory van der Wiel, profvoetballer en
medeoprichter van investeringsfonds Block Party en het duurzaam energiefonds Enfuro Ventures 1,25 miljoen euro investeren in de hyperloop.

nier?
Cherelle Oosterveen, hbo-verpleegkundige en Orthomoleculair therapeut bij BodySwitch
Heemskerk, vertelt over de integrale zienswijze op ‘PDS’. Zij legt
uit welke invloed voeding en leefstijl heeft op ‘PDS’ en waarom
problemen in de darm zoveel invloed hebben op zowel de fysieke als mentale gezondheid van
volwassenen én kinderen.
Voor wie: De lezing is bedoeld
voor mensen met aanhoudende

Cursusprogramma
Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Het cursusprogramma 2018-2019 van de Vereniging Santpoorts Belang is online. In het nieuwe seizoen geven zo’n 70 docenten ruim 150
cursussen en workshops op het
gebied van sport en bewegen,
bridge, creativiteit, gezondheid,
informatica, geschiedenis en
kunstgeschiedenis, muziek, koken en talen. Ook kunt u in het
komende seizoen 10 bijzondere lezingen bijwonen. Het volledige cursusaanbod, alle lezingen

buikklachten om inzicht te geven
over ‘PDS’ en om te laten zien hoe
onze integrale aanpak ook voor u
wellicht een uitkomst kan bieden.
De lezing vindt plaats op dinsdagavond 12 juni van 19.30 tot
21.30. Zaal open om 19.00 uur.
Waar: BodySwitch, praktijk voor
integrale geneeskunde. Rijksstraatweg 55 in Heemskerk. De
toegang is gratis. Er is plaats voor
ca. 50 personen. Graag wel van
tevoren aanmelden via www.bodyswitch.nl, heemskerk@bodyswitch.nl of 0251-234000.

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

en alle andere activiteiten van de
Vereniging kunt u vinden op de
website www.santpoortsbelang.
nl, evenals informatie over data,
tijdstippen en kosten. Wie vragen
heeft of inlichtingen wil over een
cursus: tijdens ‘t Open Huys op
zaterdag 25 augustus van 14:00
– 16:00 uur kunt u zich verder laten informeren door de aanwezige docenten of door de leden van
het cursusteam. U bent van harte welkom op de Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid.

Zaterdag tweede editie van culinair evenement op wielen

Eten, drinken en relaxen
op Santpoort Food Fest
Santpoort-Noord - Vorig jaar
bleek het een schot in de roos:
een culinair feest op het dorpsplein in Santpoort-Noord, een
soort mix van het populaire
Santhappen van voorheen en
een trendy food truck festival
van tegenwoordig. Daarom is
komende zaterdag 9 juni vanaf
17 uur de tweede editie van het
Santpoort Food Fest.
Het Santpoort Food Fest is een initiatief van vier bevriende ondernemers. Met hun ondernemingen
Wijnhuis ten Bilt, Primeurshop Bol
en café Bartje en een aantal foodtrucks willen zij de bezoekers in
een relaxte setting laten genieten van gevarieerde hapjes en gerechten en een goed glas wijn,
een lekker koud biertje of een ander drankje.
De trucks en ondernemers die de
organisatoren tot nu toe hebben
vastgelegd, hebben net als vorig jaar prikkelende namen als de
WorstTruck, Are You in the Mood
4 BBQ, Oesters & Zo, Rolling Roles
en Chefs op Wielen. Daarnaast zijn
er diverse lokale ondernemers van
de partij.

De WorstTruck bakt Nederlands
scharrelvlees met de Italiaanse klassieke smaak van venkel
en tijm. Dit wordt geserveerd op
een vers maïsbroodje met zachte zuurkool of rucola en huisgemaakte chutney en verse friet. Dit
jaar neemt de WorstTruck voor
jong en oud ook zijn legendarische sjoelbakken en een gezellig
terrasje mee.
Mood 4 BBQ biedt een bijzondere
barbecue-ervaring door gebruik
te maken van de keramische buitenovens van Bastard. Deze bekende zwarte Eggs geven een
unieke smaak aan de gerechten
die er op worden gegaard. Daarnaast zijn er de Remundi Grill en
de Carson Rodizio, een bijzondere
mobiele spiesengrill uit Amerika.
De Chefs op Wielen bieden op 9
juni heerlijke hapjes in de vorm
van een mediterrane Tapasplank
met vers gesneden charcuterie,
de lekkerste manchego-kazen, de
mooiste olijven en de meest zongenoten pomodori.
Rolling Roles komt met bijzondere, extreem lekkere ijsjes. Daarvoor wordt vloeibare ijsmix (keuze uit diverse smaken) op een ijs-

koude plaat uitgesmeerd. Zodra
het ijs is bevroren, worden hiervan
de mooiste ijsrolletjes gemaakt en
met een heerlijke topping geserveerd.
Primeurshop Bol pakt culinair uit
met Asperges. Deze Nederlandse
voorjaarsgroente bij uitstek wordt
geserveerd met zalm en Hollandaisesaus. En naast een centrale bar staat op het dorpsplein ook
weer de wijncontainer van Wijnhuis Ten Bilt met een ruim assortiment aan wijnen, bubbels en natuurlijk Scropino’s.
De truck SayKaas biedt iets anders dan de naam doet vermoeden. Het is geen kaaswinkel, maar
een ouderwets fotohokje in een
authentieke VW-bus waarin iedereen zich tussen het eten en drinken door kan laten vastleggen.
Een DJ en een live-act maken met
aangename achtergrondmuziek
de zomerse sfeer compleet.
Het Santpoort Food festival 2018
is op zaterdag 9 juni van 17 uur
tot 23:30 uur op het plein aan de
Broekbergenlaan in SantpoortNoord. De toegang is gratis. Zie
ook
www.facebook.com/santpoortfoodfest. (foto: aangeleverd)
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Zoeff! loopt peuterdriedaagse
Regio - Deze week lopen veel
leerlingen van de basisscholen
de avondvierdaagse. Veel peuters maken mee dat hun oudere broer of zus meedoet aan dit
wandelfestijn. De leidsters van
Zoeff! vonden het een mooi
idee om de peuters alvast kennis te laten maken met dit fenomeen. De kleintjes lopen hun
eigen driedaagse in de omgeving van het peutercentrum. De
ouders zijn erg enthousiast en
wandelen gezellig mee. Onderweg zijn er kleine pauzes ingepland bij kleine buurtspeeltuintjes, zodat de peuters een momentje kunnen klimmen, klauteren en glijden en voorzien
worden van een koekje en wat
te drinken. De peuters komen
ook langs een echte stempelpost waar ze hun wandelkaart
moeten laten stempelen. Ongemerkt lopen de kleintjes al gauw
ruim anderhalve kilometer. Voor
elke peuter die heeft meegelopen is er aan het einde van de
driedaagse een mooi wandeldiploma! (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Zaterdag 9 juni wordt
van 09.00 tot 16.00 uur weer een
leuke kofferbakmarkt gehouden
op Plein 1945. Er zal weer van alles te koop zijn. Wie ook zijn overtollige spullen wil verkopen kan
een kraam huren. Bel voor meer
informatie of reseveringen voor
een kraam naar 0255-533233 of
06-10475023. De volgende kofferbakmarkten zijn 14 juli, 4 augustus en 13 oktober.

Aftellen naar de Velserbroekloop
Velserbroek - Op vrijdagavond 6
juli is het weer zover: de Run2Day
Velserbroekloop. Tijdens deze gezellige, kleinschalige run kan je

Kofferbakmarkt
op Plein 1945

meedoen met de 5 of 10 km recreatieloop. Voor de kinderen t/m
12 jaar is er de 1,2 km kidsrun.
Het afwisselende parcours gaat

Collecteren voor
Natuurmonumenten

EHBO
Santpoort leidt
elf EHBO-ers op

Velsen - Van maandag 11 juni tot
en met zaterdag 16 juni gaan duizenden vrijwilligers van Natuurmonumenten collecteren. De collecte staat dit jaar in het teken
van insecten. Het aantal insecten neemt dramatisch af. En dat is
erg, want insecten zijn cruciaal in
haast ieder ecosysteem. Natuurmonumenten roept heel Nederland op om de strijd aan te gaan
voor de insecten. Ook Natuurmonumenten neemt extra maatregelen om de leefwereld van insecten verbeteren. Denk aan een
grotere bloemenrijkdom in natuurgebieden, meer afwisseling
in het landschap en insectvriendelijk maaibeheer.
‘We hadden het niet zo in de gaten, misschien omdat we ze niet
misten. Maar het gaat slecht met
de bijen, de vlinders en bijna al-

Santpoort - EHBO Santpoort
heeft zijn jaarlijkse cursus voor
eerste hulp met succes afgesloten.
Elf cursisten hebben hun EHBOdiploma gehaald. Zij kunnen dus
bijdragen aan de behandeling
van letsels bij evenementen waar
EHBO Santpoort de eerste hulp
verzorgt. Deze vereniging is iedere zomer actief bij tal van sportevenementen. Zo hebben de vrijwilligers op 27 mei gezorgd voor
de eerste hulp bij wedstrijden
van atletiekvereniging Suomi, traden zij op 2 juni aan bij een voetbalwedstrijd van VVH en verzorgden zij blaren en andere kwetsuren tijdens de avondvierdaagse in
IJmuiden. Naast andere sportwedstrijden is EHBO Santpoort natuurlijk ook weer van de partij tijdens Dorpsfeest Santpoort in augustus. Voor de actieve leden van
de vereniging zijn deze ‘optredens’
zowel bevredigend als gezellig.
Maar het lidmaatschap is ook serieus. Maandelijks organiseert
EHBO Santpoort oefenavonden
waarop de leden hun kennis op
peil houden en nieuwe vaardigheden leren. Wie hier aan wil bijdragen, kan zich inschrijven voor
de EHBO-cursus die komende oktober weer van start gaat. Deze
bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte bestaat uit drie lessen waarin de cursist levensreddende handelingen onder de knie
krijgt. Denk hierbij aan onder andere reanimatie en het gebruik
van een AED. Vervolgens is er een
serie lessen waarin uiteenlopende
verwondingen en aandoeningen
aan bod komen, zoals botbreuken, verbranding, snijwonden en
verslikking. Hierbij is ook aandacht
voor EHBO bij kinderen. De kosten
voor het eerste deel van de cursus
bedragen 60 euro. De gehele cursus, inclusief het eerste deel, kost
195 euro inclusief lesmateriaal en
examen. Het lidmaatschap kost 50
euro per jaar. Ziektekostenverzekeraars vergoeden vaak het grootste deel hiervan. Zie ook www.
ehbo-santpoort.nl.

door het dorp, langs de Westbroekplas en via het dorp weer
terug. De 5 en 10 km starten om
19.30 uur. De kidsrun start om
19.15 uur. De start en finish zijn bij
sporthal Polderhuis in Velserbroek.
Hier is ook kleed- en douchegelegenheid. Voor-inschrijven kan tot
en met 4 juli via www.avsuomi.nl.
Deelname aan de 1,2 km kidsrun
bedraagt €4,00 en bij na-inschrijven €5,00. Voor de 5 km en 10 km
kost deelname €9,00 en bij na-inschrijven €10,00.
De startnummers, met elektronische tijdwaarneming, liggen vrijdagavond 6 juli vanaf 18.30 uur
klaar in sporthal Polderhuis, Velserbroek. Hier is ook de na-inschrij- IJmond - Sinds dinsdag 29 mei
ving. Check voor meer informatie houdt het Sociaal team Beverwijk in samenwerking met het
www.avsuomi.nl.
Sociaal Wijkteam Velsen en het
Sociaal team Heemskerk een wekelijks inloopspreekuur in het Rode Kruisziekenhuis.
Het spreekuur wordt iedere dinsdagmiddag, van 14.30 tot 16.30
uur, in de hal van het RKZ gehouden. Onder de trap is een plek
met een tafel en een aantal stoelen beschikbaar zodat de medewerkers van het Sociaal team
zichtbaar zijn en tevens de mogelijkheid hebben om een persoonlijk gesprek te voeren met wijkverpleegkundigen van de Sociaal (Wijk)teams uit de IJmondgemeenten.
Het doel van het spreekuur is
tweeledig. Enerzijds is het een
laagdrempelige manier voor patiënten en familieleden om het

le andere insecten. Hun aantal
neemt in een moordend tempo af. We kunnen deze kleinste
beestjes niet missen. Ze zijn cruciaal in haast ieder ecosysteem. Als
bestuiver, voor een gezonde bodem, als opruimers en als voedsel
voor onder andere vogels’, licht
Marc van den Tweel, algemeen
directeur van Natuurmonumenten toe. ‘Er is dringend actie nodig
om de leefwereld van insecten te
herstellen. Met 1 euro helpt u al
1m2 natuur insectvriendelijker te
maken. Alle kleine beetjes helpen
de kleinste beestjes vooruit.’
In ruim 300 gemeenten gaan ongeveer 10.000 vrijwilligers van
deur tot deur met een collectebus. Houd jij ook van de natuur in
Nederland? Geef dan tijdens de
collecteweek van Natuurmonumenten.’ (foto: aangeleverd)

Inloopspreekuur Sociaal
team Beverwijk in RKZ

Jazz Trio Berend van
den Berg en slotconcert
Santpoort-Noord- Op vrijdag
8 juni om 20.00 uur speelt Jazz
Trio Berend van den Berg met
de zangeres Mirjam van Dam
in ‘t Mosterdzaadje een programma waarin Ella Fitzgeralds in het zonnetje wordt gezet. Tussen de nummers door
wordt verteld over het persoonlijke leven en werk van
deze legendarische jazzzangeres. Eerder maakte Mirjam van
van Dam samen met het trio
een theaterstuk over Ella Fitzgeralds.
De pianist Berend van den
Berg
vormt
samen
met
Erik Robaard(bas) en Joost
Kesselaar(drums) al jarenlang
een vast trio. Daarnaast maken ze
deel uit van andere jazz-ensembles. De cd ‘New Horizons’ werd
in de pers erg goed ontvangen.
Zo ook de cd ‘ELLA’ die ze samen
met Mirjam van Dam maakten.
Op zondag 10 juni om 15.00 uur
is het laatste concert dit seizoen
in handen van het pianistenechtpaar Aksana en Vital Stahievitch.
Ze openen en sluiten het concert
af met vierhandige stukken van
Mozart (Sonate in D) en Beltiukov
(Tango). Solistisch spelen ze de
Manuel Blasco de Nebro (Spaanse tijdgenoot van Mozart), Prokofiev (uit het ballet ‘Romeo en Julia’ ) en Rachmaninov (Preludes).

Sociaal (wijk)team te consulteren
bij vragen op verschillende leefgebieden. Als een vraag leidt tot
een aanmelding, kan deze direct
worden doorgezet naar het juiste sociaal (wijk)team. Anderzijds
heeft het inloopspreekuur tot
doel de verbinding te leggen met
de professionals uit het ziekenhuis en het Sociaal (wijk)team.
Uit oriënterende gesprekken
met onder andere tranferverpleegkundigen, Maatschappelijk
Werk en de Spoedeisende Hulp
van het RKZ is gebleken dat bij
een deel van de patiënten meer
ondersteuning wenselijk is dan
zij vanuit het ziekenhuis kunnen
organiseren. Men kan dan denken aan ondersteuning op het
gebied van eenzaamheidsproblematiek, mantelzorgers, financiën en het vergroten/verbeteren
van sociale netwerken.

Vissers geven elkaar de
ruimte rondom pieren
Vital en Aksana Stahievitch studeerden na hun opleiding in
Minsk in Amsterdam. Met hun
twee jonge kinderen wonen en
werken ze ook in de hoofdstad.
Vital is verbonden aan het Amsterdams Conservatorium en
Aksana heeft haar eigen lespraktijk. Ze verheugen zich er op om
samen het laatste concert van dit
seizoen te verzorgen. Hun programma voert in verschillende
tijden door Europese landen.

Eindigend in Rusland met drie
componisten die allen de naam
Sergei dragen. Prokofiev, Rachmaninov en Beltiukov.
Na afloop nog gelegenheid genoeg om elkaar te groeten. Pas
weer in september het eerstvolgende concert.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook Www.mosterdzaadje.
nl. (foto: aangeleverd)

MAAK VAN JE
HUIS JOUW
DROOMHUIS!

IJmuiden - Staandwantvissers
krijgen in juni en juli in een beperkt gebied rondom de pieren
van IJmuiden alle ruimte om
hun netten te schieten terwijl
pulsvissers het gebied mijden.
Dat zijn VisNed en de Nederlandse Vissersbond overeengekomen na een bijeenkomst
met beide groepen vissers die
eerder deze maand IJmuiden
plaatsvond. Daarnaast is afgesproken om de onderlinge communicatie tussen de vissers te
verbeteren en ook die met andere vissers.

terwijl de vangsten met de puls
redelijk zijn. Dat geeft aanleiding
tot spanningen en daarom hebben de pulsvissers van de Nederlandse Vissersbond en VisNed
besloten om hun collega’s met
staande netten meer ruimte te
geven.
De tijdelijke sluiting gaat in op 1
juni 2018 en geldt voor de pulsvisserij in de maanden juni en juli 2018 voor het gebied bij IJmuiden dat wordt gevormd door een
rechthoek 1,5 mijl uit de kustlijn,
3 mijl noord en 3 mijl zuid van de
pieren. Maandelijks zal er een evaluatie plaatsvinden op 2 juli en 1
Het wordt steeds drukker in de augustus 2018. Als uit de evalukustzone door toename van de atie blijkt dat de maatregel een
scheepvaart, zandwinning en positief effect heeft kan besloten
aanleg van windparken. Vissers worden om de afspraak te contiworden gedwongen om op een nueren in de volgende maanden.
kluitje te vissen, waardoor ruimte- Voor een goede samenwerking
conflicten kunnen ontstaan.
is communicatie tussen staandHet is de laatste jaren ook steeds wantvissers en sleepnetvissers
moeilijker geworden om met van groot belang. Het is belangstaande netten tong te vangen rijk dat staande netten goed ge-

markeerd worden en dat de posities ervan bekend zijn bij sleepnetvissers die in het gebied actief
zijn. Op het afvissen van netten zit
niemand te wachten.
In het gebied rondom Scheveningen en IJmuiden wordt gebruik
gemaakt van Whatsappgroepen om posities van netten door
te geven. Dat blijkt goed te werken, mits er met respect met elkaar wordt gecommuniceerd en
’nieuwkomers’ tijdig worden opgenomen in de Whatsappgroep.
Meldt u aan bij deze Whatsappgroepen als u dat nog niet heeft
gedaan.
In de Vibeg zone II gebieden mag
met staande netten worden gevist. Pulsvissers mogen daar niet
vissen en daarom zijn deze gebieden voor de staandwantvissers die op tong vissen exclusieve
visbestekken. Overigens mogen
mag daar wel op garnalen worden gevist. Zie ook www.vissersbond.nl.
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Informatie over
WWW.50PLUSWIJZER.NL
prostaatkanker

Plus-Wijzer

Santpoort-Noord - Inloophuis
Kennemerland is voor iedereen
die in zijn of haar leven te maken heeft (gehad) met kanker. Op
donderdagavond 14 juni is er een
informatieavond is voor mensen met prostaatkanker en hun
naasten. De uroloog geeft een lezing over wat prostaatkanker is
en welke behandelingen mogelijk zijn. Een medewerker van de
Prostaatkankerstichting vertelt
wat de stichting voor u kan betekenen. Na de pauze zijn er lezingen over de bijwerkingen van
en incontiWWW.50PLUSWIJZER.NL hormoontherapie
nentie bij prostaatkanker en wat
daaraan te doen is. Er is voldoende ruimte om uw vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.
Sprekers zijn een uroloog van het
Spaarne Gasthuis, een gespecialiseerd verpleegkundige urologie/
oncologie van het Spaarne GastMAAK VAN JE HUIS
huis en een medewerker van de
JOUW DROOMHUIS!
M A A K V A N J E HAanmelUIS
Prostaatkankerstichting.
J O(verplicht)
UW DRO
MHUIS!
den
viaOinfo@inloopSantpoort-Zuid - In het week- terdam heeft verwoest en waar- komen langs. Met hun eigen re- huiskennemerland.nl of 023-888
4 avond
X Pwordt
E R gehouend van 9 en 10 juni is een deel om hij toch de held van Rotter- pertoire brengen zij iedereen tot 5367. De
van het Middeleeuws Leger- dam is geworden. Ook voor de- rust door de natuurlijke tonen en den in Inloophuis KennemerJ
A
A
R
IN
kamp Compagnie van Brederode genen die naar het sfeervolle op- down-to-earth vibraties. Het op- land, Wulverderlaan 51 in Santnog op de Ruïne om uit te rusten treden komen van Alkina op za- treden duurt een uur. De entree poort Noord.
19.30
OTijd:
NZ
E tot 21.30
van hun laatste strijd onder lei- terdagavond 9 juni om 20.00 bedraagt 7,50 euro. Hiervoor kun uur (inloop vanaf 19.15 uur). GraKRANTEN!
ding van Francois van Bredero- uur hoeven dit verhaal niet te je reserveren via www.hoenu.nl tis toegang.
de. Deze strijd, die plaats vond missen. De basis van de muziek regio Haarlem. Voor het weektussen 1488 en 1490, is bekend van Alkina ( alkina.webnode.nl) end 9/10 juni geldt voor een begeworden als de Jonker Fransen- ligt bij de didgeridoo en de na- zoek overdag een aangepast taoorlog . Op zondag zal Aagje de tive flute, die intuïtief bespeeld rief van 6 euro en voor 4 t/m 11
Vertelster vanaf 11.30 om het uur worden. Ook andere ‘vreem- jaar 4 euro. Zie ook www.ruineMAAK VAN JE HUIS
vertellen hoe Francois met zijn de’ instrumenten zoals de albo- vanbrederode.nl. (foto: aangeleJOUW DROOMHUIS!
Compagnie van Brederode Rot- ka, RAV-drum, fuyara en sansula verd)
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Sfeervol weekend op
Ruïne van Brederode

ANWB Streetwise
bezoekt Tender College

Fietsster gewond bij
valpartij in Velsen-Zuid
Velsen-Zuid - Een fietsster is in
de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij
een valpartij in Velsen-Zuid. Rond
twee uur ging het mis ter hoogte
van het tankstation aan de Minister van Houtenlaan. Twee ambulances en het traumateam uit Rot-

terdam werden gealarmeerd om
assistentie te verlenen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel
gestabiliseerd en toen de tweede
ambulance ter plaatse was is het
slachtoffer vrij snel daarna met
spoed naar het ziekenhuis vervoerd. (foto: Michel van Bergen)

Vrouw gewond na
ongeval met e-bike
IJmuiden - Een vrouw is zondagmiddag gewond geraakt bij
een verkeersongeval in IJmuiden. De vrouw wilde rond half
twee op haar e-bike de Lange
Nieuwstraat oversteken richting
de Velserduinweg. De vrouw
verleende geen voorrang aan
een fietsster die op het fietspad langs de Lange Nieuwstraat

reed met een botsing als gevolg. Toegesnelde ambulancemedewerkers hebben de gevallen vrouw opgevangen en na de
eerste zorg naar het ziekenhuis
vervoerd voor verdere behandeling. De jonge fietsster die over
het fietspad reed bleef bij het
ongeval ongedeerd. (foto: Michel van Bergen)

IJmuiden - Jaarlijks zijn er relatief
veel verkeersslachtoffers onder
jongeren uit het Voortgezet Onderwijs. De ANWB heeft daarom
besloten een verkeerseducatieprogramma te ontwikkelen speciaal voor jongeren.
Op 12 juni 2018 bezoekt de
ANWB Tender College in IJmuiden met een interactief en opvallend verkeersprogramma. Het
programma bestaat uit drie onderdelen. Voor 1e jaars leerlingen is er een interactieve en leerzame verkeersworkshop van één
lesuur. Deze wordt gegeven door
een ANWB-instructeur. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van een
PowerPoint presentatie via het digibord. Leerlingen wordt op een
prikkelende wijze duidelijk gemaakt door middel van vragen
en stellingen hoe zij zelf aan het
verkeer deelnemen. De thema’s
die aan bod komen zijn onder andere: boetes van verkeersovertredingen, aantallen fietsslachtoffers en het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets. Ook wordt
ingespeeld op de emotie door
het tonen van confronterende
beelden. Ethische verkeersdilemma’s, ondersteund door persoonlijke verhalen, lopen als een rode
draad door de workshop.
De ANWB Verkeersbus wordt ingezet om jongeren bewust te
maken van de gevaren in het verkeer. In de Verkeersbus doorlopen 2e jaars leerlingen zelfstandig en onder begeleiding van een
Streetwise instructeur in groepjes een spannend verkeerstraject
bestaande uit vijf verschillende

workshops. De dode hoek wordt
belicht en de jongeren doen mee
aan een uitdagende kennisquiz
over de verkeersregels en voorrangssituaties. Bij een mobiliteitsgame gaat het om het inzicht te
krijgen in het eigen verkeersgedrag. Tijdens de workshop ‘Kandatkandatniet’ buigen leerlingen
zich over stellingen en reageren
ze op elkaars en het eigen verkeersgedrag. Tot slot mogen de
leerlingen zelf rijden in een virtuele wereld op een scootersimulator. Daarbij ervaren en beleven ze
hoe het is om met én zonder licht
aan het verkeer deel te nemen
waardoor ze zich bewust worden
hoe belangrijk het is om goed
zichtbaar te zijn in het verkeer.
Met behulp van een laptop, VRbril en controller kruipen de leerlingen in de huid van een bestuurder. De les begint met een
filmpje en discussie over het mobiele telefoongebruik op de fiets.
Dan volgen er vijf spannende scenario’s waarin het verkeer wordt
ervaren vanuit het perspectief
van een fietser, automobilist,
scooterrijder, vrachtwagenchauffeur en buschauffeur.
Tussen de scenario’s door bespreekt de ANWB-instructeur opvallende situaties die de leerlingen onderweg zijn tegengekomen. Het gebruik van fietsverlichting, in groepen fietsen, roekeloos rijgedrag en de dode hoek
zijn onderwerpen die aan bod
komen. Terwijl de route gereden
wordt, komen er diverse kennisen discussievragen voorbij. (foto:
aangeleverd)

WWW.LI
Bijzondere collectie tweeluiken

‘De Ontmoeting’ in
Kunstencentrum Velsen

Regio - Van vrijdag 1 juni t/m hun eigen werk maar ook op dat
maandag 30 juli presenteren cur- van de medecursisten. Ze deden
sisten van het Kunstencentrum als het ware een wedstrijdje met
hun zelfgemaakte werken tijdens zichzelf en soms met een ander.
de speciale zomerexpositie in Bi- Een nieuwe manier van werken
bliotheek Velsen. Diverse diptie- voor zowel de cursisten als voor
ken met contrasterende kleu- de docent
ren, achtergronden, vormen en Alle resultaten worden vanaf
kleuren,
themaJ Evrijdag
1 juni
in BiblioM allen
A Abinnen
K Vhet
AN
HU
I Sgetoond
JOU
W DRO
‘De Ontmoeting’. Op woensdag- theek Velsen. Een prachtige colavond 6 juni wordt de tentoon- lectie portretten en dieren, maar
stelling feestelijk geopend door ook landschappen die elkaar ontGert Jan van der Hulst, voorzit- moeten.
ter van de Velser Gemeenschap. Op woensdagavond 6 juni van
De tentoonstelling is tijdens ope- 19:00 tot 20:00 uur zal voorzitter
ningsuren gratis te bezoeken van de Velser gemeenschap Gert
voor publiek.
Jan van der Hulst de tentoonM Aofficieel
A K V openen.
A N J E Jong
H Uen
IS JOUW
Een bijzondere collectie diptie- stelling
ken; twee schilderijen die op eni- oud zijn van harte welkom in Bige wijze met elkaar te maken bliotheek Velsen. De toegang is
hebben. Werken die bij elkaar ho- gratis.
ren door de contrasterende kleu- Kunstencentrum Velsen is een
ren en vormen, het onderwerp, door de gemeente Velsen gesubde achtergrond of de figuren die sidieerde rijkserkende instelling
worden afgebeeld. De model, en werkt uitsluitend met bevoegportret- en vrij schilders van Kun- de docenten. Per april 2012 is het
stencentrum Velsen hebben de Kunstencentrum gecertificeerd
afgelopen periode keihard ge- door KunstKeur. Directie en adwerkt aan figuratieve maar ook ministratie zijn gevestigd in het
abstracte kunstwerken die pas- hoofdgebouw. Hier worden versen binnen het thema ‘De Ont- reweg de meeste lessen en curmoeting’.
sussen gegeven. (foto: aangeleDe kunstenaars reageerden op verd)

DCIJ-nieuws

Piet Kok erelid, Bos en
Van Eeken kampioen
IJmuiden - Met de komst van
de meteorologische zomer eindigde het seizoen van Damclub
IJmuiden (DCIJ) met de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering werd Piet Kok, die
afscheid nam als actief lid, in het
zonnetje gezet. Kok (links op foto), jarenlang actief als organisatielid van grote toernooien en
jeugdleider, werd onder luid applaus tot erelid benoemd.
Ook was er aandacht voor de
winnaars van het afgelopen seizoen. Voorzitter Jesse Bos beleefde een indrukwekkend seizoen.
Zo werd hij met twaalf overwinningen, één remise en één nederlaag afgetekend clubkampioen. Titelverdediger Wim Winter volgde met een goede score op gepaste afstand en werd
tweede. Derde werd nieuwkomer Krijn ter Braake, die halverwege instroomde en volgend
jaar een gooi naar de titel zal
doen. Bos was eerder al bekerwinnaar geworden door in de fi-

nale Cees van der Vlis te verslaan.
Ook in de teamwedstrijden was
Bos onnavolgbaar. Hij wist namelijk niet alleen topscorer van DCIJ
1, maar ook algeheel topscorer
van de hoofdklasse B te worden.
Tot slot won Martin van Dijk het
totaalklassement van de dit jaar
voor het eerst gehouden sneldamcyclus, vóór Wim Winter en
Kees Pippel.
De jeugdleden van DCIJ gaan
nog een week door. Voor hen
wordt een toernooi gehouden
waarin zij het tegen hun familieleden opnemen. Bij de onderlinge competitie mag Lars van
Eeken zich zomerkampioen noemen. Met 23 punten uit 11 wedstrijden mag hij na de zomerstop
zijn voorsprong verdedigen op
Jens Mischke, die met 23 punten uit 12 wedstrijden nog goede
papieren heeft. De strijd om de
derde plaats lijkt tussen Nathan
Schoemaker (18 uit 12) en titelverdediger Fico van Beek (18 uit
14) te gaan. (foto: aangeleverd)
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24-uur SVIJ

Drukbezocht afscheid
van twee wethouders
IJmuiden – Vrijdagmiddag werd
in het Thalia Theater afscheid genomen van twee oud-wethouders, Robert te Beest (foto onder : links) en Ronald Vennik (foto boven: links). In een ontspannen sfeer, met een lekker hapje
en drankje, was er alle tijd voor
gezelligheid.
Ronald Vennik is al begonnen
met een nieuwe baan, als gemeentesecretaris in Heiloo. We
zien hem dan ook niet terug in
de gemeenteraad. Hij was gedurende twee colleges wethouder en daarvoor gemeenteraadslid voor de PvdA. Ook Robert te
Beest (CDA) was gedurende twee

colleges wethouder. Helaas voor
hem viel het doek wat vroeger,
hij stopte als wethouder vanwege het debacle rondom Stadsschouwburg Velsen. Voor hij wethouder werd, was hij al acht jaar
als gemeenteraadslid nauw betrokken bij het beleid in Velsen.
Inmiddels is hij weer gemeenteraadslid. Op persoonlijke titel is
hij nog anderhalf jaar voorzitter
van KIMO internationaal, de organisatie van kustgemeenten.
Beide heren kregen veel waardering voor hun goede werk in deze
gemeente, niet alleen in woord,
maar ook in cadeaus. (foto’s: Reinder Weidijk)

Regio - Op vrijdag 8 en zaterdag
9 juni staat SVIJ in het teken van
maatschappelijke betrokkenheid.
24 uur lang zal er gevoetbald
worden voor het goede doel. Gekozen is om geld in te zamelen
voor het woonzorgcentrum W.F.
Visserhuis. SVIJ vindt het namelijk
belangrijk om een statement te
maken voor de ouderenzorg. De
ouderenzorg staat onder druk, er
is steeds minder tijd en geld beschikbaar voor ouderen en er is
een groot tekort aan vrijwilligers.
SVIJ wil met dit evenement deze
zaken onder de aandacht brengen. Voetbal is niet alleen een
kwestie van winnen en verliezen.
Voetbal is ook met elkaar en voor
elkaar. De opening van de 24-uur
van SVIJ is op vrijdag 8 juni om
16.00 uur en wordt 24 uur later afgesloten met een wedstrijd tussen oud-Telstar-spelers en oudSVI’ ers.

Meldkamers
onder één dak

Natuurexcursies bij
Tata Steel volgeboekt
IJmond - De natuurexcursies
die Tata Steel en PWN op zondag 1 en zondag 8 juli organiseren op het terrein van het staalbedrijf zijn inmiddels volgeboekt. De exclusieve natuurtrips
voor omwonenden bleken
enorm populair: binnen vier dagen na de opening van de inschrijving waren alle beschikbare plekken vergeven. Belangstellenden kunnen vanaf nu al-

leen nog op een wachtlijst worden geplaatst. In de natuur bij
Tata Steel komen veel bijzondere planten en dieren voor,
waaronder een kolonie oeverzwaluwen, de in ons land sterk
bedreigde argusvlinder en diverse soorten orchideeën. Tata
Steel geeft de natuur de ruimte
en werkt samen met natuurbeheerder PWN aan het verder versterken van de natuurwaarden.

Regio - De meldkamer van Zaanstreek-Waterland is verhuisd en
‘woont’ voortaan onder één dak
met de meldkamer van Kennemerland (brandweer, politie en
ambulance). Begin 2019 komen
ook de meldkamers van NoordHolland Noord en de Koninklijke Marechaussee naar Haarlem.
De ambulancezorg in ZaanstreekWaterland wordt momenteel nog
aangestuurd vanuit de meldkamer in Amsterdam. Bij de overgang in 2019 wordt deze taak ook
overgedragen. De meldkamers
gaan dan gezamenlijk verder als
één meldkamer Noord-Holland.
Tot de vorming van de meldkamer Noord-Holland blijven de
meldkamers van Zaanstreek-Waterland en Kennemerland werken vanuit hun eigen organisaties. Wel wordt deze periode benut om de samenwerking verder te intensiveren. Deze samenvoeging is een opmaat naar het
integreren van alle Nederlandse meldkamers in de Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO) in
2020. De Landelijke Meldkamerorganisatie bestaat uit tien meldkamers. Binnen de politie heeft
een verkenning van het meldkamerdomein plaatsgevonden. Dit
heeft ertoe geleid dat een aantal programma’s, waaronder LMO
en 112 samengevoegd zijn onder de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De toekomstige
structuur draagt eraan bij burgers in nood sneller en efficiënter
te helpen en de ambulancezorg,
brandweer, marechaussee en politie nog beter te faciliteren bij
hulpverlening en bij bestrijding
van crisis en rampen. Op de foto
draagt de heer Hamming in zijn
functie als voorzitter van het bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ‘zijn’ meldkamer symbolisch over aan de heer
Dales, portefeuillehouder meldkamer in het bestuur van Veiligheidsregio Kennemerland. (foto:
aangeleverd)

Velsen JO14-1 wint beker
Driehuis - RKVV Velsen JO14-1
heeft in de bekerfinale gewonnen van Waterwijk JO14-1. Eerder werd het team ook al kampioen in de hoofdklasse. Een
geweldige prestatie!

Op de parkeerplaats naast sportpark Randhoorn zag je het al: het
was druk op de velden van Legmeervogels in Uithoorn. De finales van het Zwaluwentoernooi stonden op het programma. Velsen JO14-1 trad op veld
2 aan tegen Waterwijk JO14-1,
een tegenstander van eerder dit
seizoen. In Almere werd indertijd met 1-0 verloren dus met dit
team hadden we nog een appeltje te schillen. Waterwijk begon
sterk. Met snelle, handige buitenspelers werd Velsen onder druk
gezet. De verdediging kraakte af
en toe maar boog niet. Halverwege de eerste helft kwam Velsen wat meer los en kort voor

rust kwam de 1-0 voorsprong
tot stand. Een snelle aanval over
rechts werd besloten met een
schot waarbij de bal sierlijk via
een been en over de doelman in
het doel vloog. Velsen had de leiding. De tegenstander had daar
toch wat moeite mee en probeerde voetballend en op andere manieren het tij te keren. De scheidrechter en zijn assistenten bespelen was daar een van. Als een tegenstander na een overtreding
tegen de grond ging: “Scheids,
hij liet zich vallen!” De uitstekende jonge wedstrijdleiders gaven
geen krimp, trakteerden een van
deze spelers op enkele minuten
afkoeling op de bank en floten
verder een perfecte wedstrijd.
Velsen werkte als één team verder naar een goed resultaat wat
een minuut of tien na rust een
verdubbeling van de voorsprong
tot gevolg had, dit na een mooie
combinatie door het midden.

Voordelig auto huren
bij Autohopper Tinholt
Velserbroek – Autobedrijf Tinholt is onlangs gestart met autoverhuur voor de particuliere
en klein zakelijke markt. In samenwerking met de bestaande verhuurmaatschappij Autohopper is er een verhuurafdeling opgezet binnen dit bekende autobedrijf in Velserbroek,
officieel dealer van Kia en Mitsubishi.

bedacht en ontwikkeld. Een nononsense
autoverhuurbedrijf
waardoor het makkelijk en dichtbij is om een auto te huren, ter
plekke of via internet. En vergeet
niet de flexibiliteit; dus ook de
mogelijkheid om een auto voor
langere periodes te huren of in
de vorm van shortlease. Het doel
is om uit te groeien tot een volwaardige mobiliteitspartner, iets
wat we nu al voor de klanten kunDirecteur Rob Tinholt heeft het nen zijn. Andere autoverhuurbebesluit genomen auto’s te gaan drijven zijn vrijwel uitsluitend geverhuren om daarmee tege- vestigd in grote steden, voor inmoet te komen aan de verande- woners van kleinere gemeenten
rende mobiliteitsbehoeften. “Er is de afstand dan een obstakel.
zijn steeds meer particulieren Omdat Autohopper zich juist op
Velserbroek - Een zwangere en ondernemers die kiezen voor de kleinere gemeenten richt, maVelsen-Zuid - Afgelopen zaterdag was een spannende dag voor de vrouw is dinsdagmiddag naar het huur of (short)lease op het mo- ken we snel en goedkoop huren
jongens en meiden van DKV D1. Ze moesten korfballen tegen Furo- ziekenhuis overgebracht nadat ze ment dat er een (extra) auto no- nu ook in deze regio mogelijk.’’
re D2, de koploper in de competitie, en bij winst kon DKV D1 kampi- met haar fiets was gevallen op de dig is. Mits zij kunnen rekenen op Rob heeft er bewust voor gekooen worden. Na een spannende eerste helft waarbij beide partijen last Velserbroekse Dreef. De verwon- betrouwbaarheid, beschikbaar- zen om niet zelf het wiel uit te
van de zenuwen hadden en het heel gelijk op ging stond het slechts dingen leken mee te vallen maar heid en een scherpe prijs. Aan die vinden, maar de samenwerking
2 -1 in het voordeel van DKV. DKV kende een vliegende start van de omdat het vermoeden bestaat dat vraag kunnen wij door de samen- aan te gaan: ,,Autohopper ver2e helft waarbij de voorsprong snel uitgebouwd werd. Diverse mooie ze het stuur in haar buik heeft ge- werking met Autohopper vol- werft een steeds groter aandeel
doorlopers en afstandschoten vonden de korf en uiteindelijk, na hard kregen en ze zes maanden zwan- doen.”
in de autoverhuurmarkt, ze hebwerken door het hele team, wist DKV ruim met 7-3 te winnen. (foto: ger is, is ze toch voor controle Rob Tinholt: ,,Voorwaarde is een ben al meer dan 100 vestigingen
aangeleverd)
overgebracht naar het ziekenhuis. formule die vanuit de klant uit is in Nederland. Wij verhuren een

DKV D1 kampioen

Vrouw ten val

2-0. Waterwijk, met enkele individueel vaardige spelers, maar duidelijk minder een team gooide
nog even alles op de aanval, werd
niet echt gevaarlijk maar had succes toen een hoge bal richting de
Velsen defensie door iedereen
werd gemist en achter de verbaasde keeper van Velsen werd
gewerkt. 2-1. Dat werd nog even
billenknijpen voor onze spelers
en de talrijke meegereisde ouders, opa’s en oma’s, vrienden en
bekenden. Met goed en ver vooruit verdedigen slaagde Velsen in
de opzet de voorsprong vast te
houden.
Na het kampioenschap was nu
ook de beker binnen, de ‘dubbel’
werd dan ook uitbundig gevierd
(door vooral dansende moeders).
Een prachtige afsluiting van een
geweldig seizoen. Mannen: gefeliciteerd met deze geweldige teamprestatie. (foto: aangeleverd)

breed assortiment auto’s en bestelbussen tegen zeer scherpe
prijzen. Zo kan er al een auto gehuurd worden vanaf 19 euro inclusief btw. Dit altijd met 100 kilometer vrij en inclusief verzekering. De auto’s zijn nieuw en altijd
minimaal voorzien van airconditioning en een radio-cd speler.’’ Binnen het bedrijf zorgt Joyce Broek voor de contacten met
de klanten. Zij ziet het helemaal
zitten om van Autohopper binnen ons bedrijf een succes te maken. ,,Het mooie is dat er ook interessante weekend- en weektarieven zijn. Ik weet zeker dat klanten
die bij ons huren ook de volgende weer terug zullen komen. Op
speciaal verzoek kunnen we ook
auto’s uit hogere klassen of personenbusjes verhuren.’’
Neem voor reserveren contact op
met Autohopper Tinholt aan de
Klompenmakerstraat 43 in Velserbroek via 023-5385550. Zie ook
www.autohopper.nl/locaties/autoverhuur-velserbroek. (foto: aangeleverd)
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HARINGPROEVERIJ op dinsdag 12 juni voor de echte Haringliefhebbers!

Nico Waasdorp over Hollandse nieuwe haring
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Nico Waasdorp over Hollandse nieuwe haring
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die van de nieuwe haring weer (Foto: aangeleverd)
wel acht achter elkaar eten. aldus de bekende visondernemer een feestje maakt.
Dat merk ik in mijn winkel: van
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er wel acht achter elkaar eten. aldus de bekende visondernemer een feestje maakt.
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Laatste kans om in te inschrijven voor
12e Plus Wandel4daagse Alkmaar
Alkmaar - Alkmaar en omgeving
staat van woensdag 20 juni tot
en met zaterdag 23 juni opnieuw
in het teken van de Plus Wandel4daagse Alkmaar. Het evenement
met naar verwachting ruim 6.500
deelnemers gaat voor de 12e
keer van start.

Theaterkoor Blue Moon in de Toneelschuur

‘Het leven is Vurrukkulluk’
Regio - Op zaterdag 9 juni speelt
het Haarlemse theaterkoor Blue
Moon twee keer ‘Het leven is vurrukkulluk’. Het bekende boek van
Remco Campert uit 1961 wordt
op originele wijze vormgegeven
in een muzikale theaterproductie. Het poëtisch taalgebruik van
Campert inspireerde koordirigent
Harry Habets tot het componeren
van een koorbewerking dichtbij
de oorspronkelijk tekst.

le voorstellingen met het stuk.
Na een optreden in Amsterdam
sprak Remco Campert toen spontaan een ontroerend dankwoord
uit. Afgelopen maart stopte Campert, inmiddels 88 jaar, met zijn
wekelijkse column in de Volkskrant. Voor Blue Moon was dit
aanleiding om ‘Vurrukkulluk’ nogmaals tot leven te brengen.

‘Het leven is vurrukkulluk’ beschrijft een dag uit het leven van
Het 50-koppige Blue Moon, dat de drie tieners Boelie, Mees en
dit jaar 25 jaar bestaat, had in Panda. Begin jaren zestig leiden
2011 een serie zeer succesvol- zij in en rond het Vondelpark een

onbezorgd leven. Ze experimenteren met seks, overvallen een
bejaarde man, feesten en mijmeren tussendoor over belangrijke
levensvragen. De uitvoering van
Blue Moon geeft met meerstemmige muziek, een verteller en
achtergrondverhalen een prachtig tijdsbeeld.
De uitvoeringen zijn zaterdag 9
juni om 15.00 en 20.30 uur in de
Toneelschuur. Kaarten à € 12,50
zijn te bestellen via www.toneelschuur.nl. (foto: Harrt Habets)

Houtfestival op 16 en 17 juni
Haarlem - Tijdens het Houtfestival laten jong en oud, hip en chiq
zich maar al te graag verrassen
door wat ze nog níet kennen. De
culturele ontdekkingstocht reist
de hele aardbol over, gewoon
gratis in de vrij toegankelijke
Haarlemmerhout. (Inter)nationale topklanken, beelden, smaken
en verhalen smelten er samen in
een heerlijk ongedwongen sfeer.

shops en demonstraties belooft se Super Parquet op het Houtpohet weekend een ware rollercoas- dium. Van de intrigerende avantter voor de zintuigen te worden.
pop van het Maleisische The Venopian Solitude (foto) tot de NeHet overvolle Houtnacht pro- derlandse primeur van het Sougramma is al even bekend. Met fifex project van Spinifex op podireggae, hip hop, bluegrass en ver- um Grenzeloos. Aan verrassende
schillende genre-overstijgende muzikale pareltjes is op het Houtoptredens is de zaterdagavond festival geen gebrek.
een avontuurlijke aftrap van het
weekend. Ook het zondag pro- Ook is er zondag ruim baan voor
gramma is nu volledig bekend en een bijzondere samenwerking.
Met een volgepakte line-up voor doet niet onder voor de zaterdag. Met Dreaming of Syria presende Houtnacht, een prachtige mix Van de psychedelische electro- teert het Houtfestival een heuvan dansbare en intieme interna- cumbia van het Memo Pimiento se Dabke Special. In twee worktionale optredens op zondag en Electric Orchestra tot de heden- shops leren zowel kinderen als
vele andere voorstellingen, work- daagse trancefolk van het Fran- volwassenen deze Arabische
volksdans die in landen als Irak,
Syrië, Jordanië en Libanon bij
feestelijke gelegenheden wordt
gedanst. Ook als je geen danservaring hebt leer je snel en gemakkelijk de basis van deze feestelijke groepsdans. En niets is leuker
dan die direct in praktijk te brengen. Bij het opzwepende optreden van de bekende dabke-muzikant Rizan Said en de afsluitende set van DJ Matrub is daar ruim
baan voor!

De Plus Wandel4daagse Alkmaar
is de afgelopen jaren uitgegroeid
tot een wandelfestijn van formaat. Dat komt grotendeels door
de gevarieerde en dit jaar wederom op diverse punten vernieuwde routes. Vier dagen wandelen
over het strand, door bos en duinen, langs de mooiste molens,
uitgestrekte polders en groene
dijken. En ook de buurtbewoners
maken van de doorkomst een
feestje. Deelnemers aan de hele
vierdaagse starten op woensdag
20 juni met de Strand- en Duinenroute, waarbij Bergen centraal
staat. De tweede dag heeft als
feestelijk middelpunt de BroekerVeiling in Langedijk en op vrijdag
22 juni gaan zowel de hele als halve vierdaagse lopers van start op
de dag van Heiloo. Op de laatste
wandeldag wordt d’Oude Stad-

Extra toezicht bij de speelvijvers
in de Kennemerduinen
Regio - Om de dieren in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland
voldoende rust te gunnen, is het
duin tussen zonsondergang en
zonsopkomst gesloten. De afgelopen jaren bleek dat bezoekers
steeds vaker na zonsondergang
nog in het duingebied aanwezig waren. Boswachters moesten
groepen jongeren wegsturen en
bekeuren. Daarom houden PWNboswachters de komende weken

- samen met de politie - extra toezicht bij het speelterrein Koevlak
en rond de Oosterplas.
Open vuur en barbecueën is in
verband met het brandgevaar
het hele jaar niet toegestaan in
de duinen. Regelmatig vinden
boswachters in de vroege ochtend naast afval en kapotgeslagen flessen ook resten van vuur.
Bezoekers onderschatten vaak
de gevaren en realiseren zich niet

hoe snel een natuurbrand om
zich heen kan grijpen.
De sanctie voor het gebruiken
van een barbecue of het maken
van open vuur, is behoorlijk. Deze bedraagt volgens de Plaatselijke Verordening van de gemeente
Bloemendaal € 280,-. Daarnaast
gelden voor het vervoeren en
nuttigen van alcohol in de duinen
dezelfde regels als op de openbare weg.

Wandelaars kunnen naast de hele
4daagse ook aan de Halve 4daagse deelnemen. Bij dit onderdeel
wordt er alleen op vrijdag 22 en
zaterdag 23 juni gewandeld. Een
ideale manier om kennis te ma-

ken met de vierdaagse belevenis
in en rondom Alkmaar. Net als bij
de hele 4daagse, kan er hier gekozen worden voor één van de
vijf afstanden: 8,5 - 15 - 20 - 25 of
40 kilometer.
De inschrijving sluit op maandag
11 juni. Na-inschrijving is niet mogelijk. Kijk voor meer informatie
op www.pluswandel4daagsealkmaar.nl. (Foto: aangeleverd)

750 kaasproevers gezocht

Jubilerend KaasdragersGilde gaat
voor wereldrecord kaas proeven
Alkmaar - Het Alkmaarse KaasdragersGilde doet op zondag 17
juni een poging om het wereldrecord kaas proeven te verbreken.
Deze poging vindt plaats vanaf
13.00 uur op het Waagplein en
is ter ere van haar 425-jarig bestaan. Het Gilde zoekt nog 750
kaasproevers voor de recordpoging.

cord kaas proeven. Denk aan zes
verschillende soorten kaas van
o.a. Beemster en Noord-Hollandse Gouda met het Rode Zegel,
lange tafels, muziek, een kidszone met schmink en suikerspinnen én natuurlijk een unieke kans
om een wereldrecord te vestigen.
Het huidige record staat op 561

Wie jarig is trakteert!
Het hele weekend staat in het
teken van het jarige Gilde. Vrijdag 15 juni is de Kaasmarkt extra feestelijk, naast muziek en
een traktatie, mogelijk gemaakt
door Dobla, onthult het Gilde
ook iets speciaals. Kaasvader Willem Borst: ,,Ik kan nog weinig verklappen, maar dat het een feestje
wordt dat is zeker’’.

fijnproevers. Daar moeten we als
echte kaasstad natuurlijk overheen’’, aldus de kaasvader Willem
Borst.
De bekende Alkmaarse Karin
Bloemen zorgt tijdens de recordpoging voor de presentatie. De
opbrengst van de middag gaat
naar het goede doel ‘Alkmaarders
helpen Alkmaarders’, een fonds
dat zich inzet voor stadsgenoten die geen of onvoldoende toegang hebben tot medische (zorg)
voorzieningen.
Op zoek naar 750 kaasproevers
Het Gilde zoekt nog 750 kaasproevers. Dus ooit een wereldrecord willen vestigen? Dan is dit
de kans.
Aanmelden voor de recordpoging kan nog tot vrijdag 15 juni a.s. via: www.kaasdragergilde425jaar.nl. Iedereen kan meedoen, echter alleen kaasproevers
vanaf 18 jaar tellen mee voor het
wereldrecord. Het Gilde heeft een
beperkt aantal plaatsen, dus wees
er snel bij. (Foto: aangeleverd)

Wereldrecord
Zondag 17 juni viert het Gilde
dan echt haar verjaardag. Op die
dag bestaat het Gilde precies 425
jaar. ,,Om dit jubileum met zoveel mogelijk mensen te vieren,
organiseren wij een wereldre-

Gezocht: vrijwilliger voor de
tuingroep van Zorgvrij

Spaarnwoude - De tuinwerkgroep van informatieboerdeKijk voor het volledige program- rij Zorgvrij in Spaarnwoude bema op www.houtfestival.nl of staat uit een aantal vaste vrijwildownload de festivalapp op https://tmsqr.app.link/houtfestival-1755. (foto: aangeleverd)

Na zonsondergang verboden terrein

route afgelegd. Hierna vindt de
feestelijke intocht plaats door de
Grote Kerk van Alkmaar en over
de rode loper naar de glorieuze finish op het Waagplein.

ligers die iedere week een aantal
uren komen helpen. Vooral in de
zomermaanden (mei tot en met
september) kunnen ze wel een

paar handen extra gebruiken.
Vind jet het fijn om buiten bezig
te zijn? Houd je van tuinieren en
zelfstandig werken? Misschien is
dit dan wel iets voor jou. Het recreatieschap Spaarnwoude is
voor informatieboerderij Zorgvrij
opzoek naar mensen die graag
één of twee dagdelen per week
komen helpen met schoffelen en
wieden in de geurtuin. Je kunt de
dagdelen zelf indelen.
Bert Koning is al zeven jaar vrijwilligers op Zorgvrij. ‘Groene vingers
hoef je niet te hebben, dat leer je
vanzelf. Of je kunt een cursus volgen, bijvoorbeeld fruitbomen leren snoeien. Het is zeer afwisselend werk. En je bent lekker buiten bezig’.
Spreekt het vrijwilligerswerk
je aan of wil je meer informatie over het vrijwilligerswerk dan
kan je een e-mailtje sturen naar
zorgvrij@spaarnwoude.nl. Ook
voor andere vrijwilligersklussen
zijn we op zoek naar enthousiaste mensen. Kijk voor meer informatie op www.zorgvrij.nl/vrijwilligers.

Collecteren voor insecten
Natuurmonumenten collecteert van 11 tot en met 16 juni

De ruim 10.000 collectanten van Natuurmonumenten hebben dit jaar
een belangrijke missie. Het aantal insecten neemt dramatisch af en dat
vraagt om extra maatregelen, ook in de natuur. Daarvoor gaan de collectanten in de week van 11 tot en met 16 juni op pad.
We hadden het niet zo in de gaten, misschien
omdat we ze niet misten. Maar het gaat slecht
met de bijen, de vlinders en bijna alle andere
insecten. Hun aantal neemt in een moordend
tempo af. Het zijn niet de meest aaibare dieren
en van sommige soorten ondervinden we echt
last. Toch kunnen we deze kleinste beestjes niet
missen. Ze zijn cruciaal in haast ieder ecosys-

teem; voor het bestuiven van bloemen, voor een
gezonde bodem, als opruimers en als voedsel
voor onder andere vogels.
Hoe verdwenen al die fladderende vlinders en
zoemende bijen? Door pesticidegebruik en ruimtegebrek. Insecten kunnen niet overleven in de
eenzijdige en intensieve landbouwgebieden en
in onze versteende tuinen. Daarom roept Natuurmonumenten iedereen op om mee te doen.
Het roer moet om! Hoe? Door ieder stukje groen
in Nederland te claimen als insectenparadijs, je
tegels uit de tuin te trekken, bloemen in te zaaien
en nestplekjes te creëren. Alle kleine beetjes helpen de kleinste beestjes vooruit.
De opbrengst van de collecte gaat dit jaar naar
de extra maatregelen die Natuurmonumenten
neemt om de natuur nog insectvriendelijker te
maken. Dat betekent: een grotere bloemenrijkdom, meer afwisseling in het landschap en nestplekken en nog omzichtiger maaien en hooien.
Ook buiten de eigen gebieden komt Natuurmonumenten op voor de kleinste beestjes. Door
iedereen op te roepen mee te helpen het tij te
keren. Daarbij geven de boswachters concrete
tips en adviezen en gaan zij het gesprek aan met
de landbouw en politici.

Autobedrijf Stormvogels
gaat all inclusive!
IJmuiden - De tijd dat het kopen van een auto vanzelfsprekend
was, is voorbij. Steeds meer autorijders wegen de keuze af tussen het kopen van een auto of het Privé leasen (huren). Veelal
lijkt het een keuze tussen wel en geen zekerheid in de kosten van
het rijden van een auto. Bij Prive lease heb je geen omkijken naar
autoverzekering, wegenbelasting of onderhoud; je hoeft alleen
te tanken.
Is het Privé leasen altijd de juiste keuze. Dat blijkt lang niet van
zelfsprekend. Privé lease kent ook
aan aantal nadelen die in overweging genomen moeten worden. Bijvoorbeeld de invloed op
schadevrije jaren, die je na drie
jaar meestal verliest. Het voortijdig verbreken van het leasecontract kan een dure aangelegenheid zijn. Blijkt aan het einde van
het contract dat u meer kilometers heeft gereden dan afgesproken, dan volgt er een naheffing
voor de meer gereden kilometers.
Het kopen van de door u gereden
auto aan het einde van het contract levert u meestal geen aankoopvoordeel op, u koopt de auto tegen de actuele marktwaarde.

Het is belangrijk dit in de overweging mee te nemen bij het Privé
leasen.
Veel autokopers vragen zich af of
er geen tussenvorm is tussen het
kopen of privé leasen van een auto. Een vorm waarbij een stuk zekerheid is gewaarborgd en waarbij er enige keuzevrijheid is zowel
binnen de looptijd van het contract als aan het einde daarvan.
Nissan heeft voor deze doelgroep
een passend alternatief bedacht,
waarbij de nadelen van het kopen of privé leasen van een Nissan veelal verdwijnen: all inclusive!
De auto wordt gefinancierd tegen een scherp rentetarief op basis van 48 maanden inclusief on-

derhoud. In deze 48 maanden
rijdt u kilometervrij en is het onderhoud inbegrepen inclusief
pechservice Europa tot 80.000
km! Binnen deze looptijd is extra aflossen mogelijk, alsmede
de auto te wijzigen vanwege bijvoorbeeld gezinsuitbreiding. Na
48 maanden bent u eigenaar van
de auto of staat er een klein restbedrag open. U kunt zelf bepalen
of u het restbedrag afkoopt, herfinanciert, de auto verkoopt of
inruilt. ALL INCLUSIVE betekent
een grote mate van zekerheid en
flexibiliteit in het autorijden.
We kunnen concluderen dat het
zeer zinvol is beiden vormen in
overweging te nemen. De juiste keuze hangt af van een aantal factoren die bij iedereen weer
anders zijn. Bent u ook benieuwd
naar deze twee manieren van autorijden, kom dan naar de IJmuiderstraatweg 112 in IJmuiden.
Het team van Autobedrijf Stormvogels rekent voor u graag het
beste maandbedrag uit!

Komt u een van de 10.000 collectanten tegen? Geef dan ook!
Met 1 euro helpt u al 1m2 natuur insectvriendelijker te maken.

OTOTOTAAL
Waar u naartoe gaat voor service en montage…

- gemakkelijk in gebruik
- keuze uit diverse modellen;
voor de traditionele fiets,
maar ook voor e-bikes

Uw fietsendragerspecialist



- gebruiksvriendelijk
- licht van gewicht
- keuze uit dieverse modellen
- geschikt voor e-bikes
Tegen inlevering van deze advertentie, bij aanschaf van een
fietsendrager, ontvangt u GRATIS een witte kentekenplaat.
- licht, compact
en makkelijk
te monteren
- diverse modellen
- geschikt voor e-bikes
Ook voor o.a. dakkoffers – dakdragers – trekhaken – cruisecontrol –
caraudio – achteruitrijcamera - parkeersensoren - SCM alarmsystemen
Jim Barens OTOTOTAAL - Delftstraat 34, 2015 BM Haarlem, 023-5325643
info@otototaal.com - www.otototaal.com
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Provincie streeft naar
natuurinclusieve landbouw
Regio - In 2030 moet alle grondgebonden landbouw in de provincie Noord-Holland bijdragen
aan behoud en versterken biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid
en water op en rond het bedrijf.
Om dit te bereiken, stelt de provincie € 750.000 beschikbaar om
te investeren in kennis, netwerken te faciliteren, samenwerkingen te ondersteunen en kennisinnovatie te stimuleren.

Heerlijk zwemmen in Spaarnwoude
Spaarnwoude - Het nieuwe
zwemseizoen is begonnen, dat
was afgelopen maand al duidelijk te merken. Ook de strandjes in
Spaarnwoude werden goed bezocht.

stad in een groene omgeving.

dacht voor de bacteriologische
verontreiniging van het zwemwaOnderhoud en controles
ter door menselijke ontlasting. Zij
Recreatieschap Spaarnwoude is vraagt medewerking van ouders
verantwoordelijk voor de inrich- om baby’s en peuters een zogeting en het beheer van zwem- naamde zwemluier om te doen.
plekken en de daarbij horende
Er zijn strandjes aan de West- voorzieningen op stranden en Informatie
broekplas, de Peddelpoel en de ligweiden, zoals toiletten, buiten- Actuele informatie over de waVeerplas. Kinderen kunnen zich douches, ballenlijnen en speel- terkwaliteit en veiligheid staat tijhier uitstekend vermaken. Spe- toestellen. De provincie Noord- dens het zwemseizoen op www.
len met zand en water, hoe leuk Holland houdt toezicht op de hy- zwemwater.nl.
is dat!
giëne en veiligheid van de zwemOok bij de Avonturenspeelplaats plekken van 1 mei tot 1 oktober. Altijd voldoende zwemplekken
in Buitenhuizen kunnen ze veel Het zwemwater wordt tijdens het Een waarschuwing of zwemverplezier hebben in en op het wa- zwemseizoen regelmatig gecon- bod heeft meestal betrekking op
ter. Er is daar onder andere een troleerd op aanwezigheid van een klein deel van een strand. Reglijbaan, een pontveer met kabel, schadelijke blauwalg, parasieten creatiegebied Spaarnwoude kent
twee klimtorens met net, wiebel- en bacteriën.
meer zwemplekken. Er blijven
vlotten, kabelbanen en een touwdus meestal voldoende plekken
brug over het water. De strandjes Aandacht voor bacteriologi- over waar het water wel van goein Spaarnwoude zijn een goed al- sche verontreiniging
de kwaliteit is en wel kan worden
ternatief voor de kust; dichtbij de Het recreatieschap vraagt aan- gezwommen. (Foto: aangeleverd)

Landbouw dient volgens de provincie duurzaam te zijn. Dat betekent bewust (her)gebruik van
grondstoffen en energie. Natuurinclusief maakt deze ook ecologisch robuuster. Deze vorm van
landbouw maakt gebruik van wat
de natuur op en rond het bedrijf
te bieden heeft, versterkt de biodiversiteit en belast de natuur zo
min mogelijk.
Landbouw komt voor in vele
schakeringen en omstandigheden verschillen per gebied en per
bedrijf.
De provincie vindt dat elke boer
moet kunnen bijdragen vanuit de
kracht van zijn of haar bedrijf.

Vier pijlers
Het programmabudget van €
750.000 is beschikbaar voor onderwerpen die de Natuur- en Milieufederatie ophaalde bij stakeholders. Het programma gaat uit
van vier pijlers: kennis, netwerk,
keteninnovatie en gebiedstrajecten. Bij kennis gaat het om bijvoorbeeld stimuleren van praktijkgerichte cursussen en verandering van aanbod bestaand on-

derwijs. Bij de tweede pijler om
het versterken van kleinere netwerken. Bij keteninnovatie onder
meer om het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Tot slot bij
de laatste pijler om de denkwijze achter natuurinclusieve landbouw toe te passen op gebieden
waar natuurdoelen voorop staan
en of er een business case mogelijk is voor een agrarisch bedrijf.
(Foto: aangeleverd)

Werk van Groningse kunstenaars

Nieuwe expositie in provinciehuis
Haarlem - De nieuwe Dreefexpositie NORTHERNERS! belicht actuele kunst van Groningse kunstenaars: Rosa Everts, Mieke Fokkinga, Thijs Jansen, Annegret Kellner
(foto onder), Jimi Klein Brunink,
Harry Markusse, Berndnaut Smilde (foto rechts) en Aimée Terburg.

Provincie investeert in verkeersveiligheid in de regio Haarlem-IJmond

De kunstenaars laten in hun schilderijen, tekeningen, grafiek, foto’s en sculpturen hun visie op de
werkelijkheid zien. Speels, of juist
heel serieus. De expositie is

de tweede aflevering van de vorig jaar gestarte serie ‘Provincie
op bezoek’.
Afgelopen jaar was werk van Limburgse kunstenaars te zien. Dit
jaar is gekozen voor de provincie
Groningen.
Gratis toegang
De expositie is op werkdagen te
bezichtigen van 9.00 uur tot 17.00
uur in het provinciehuis Paviljoen
Welgelegen, Dreef 3, Haarlem. De
expositie duurt tot en met 6 juli,
de toegang is gratis.

Dreefexposities
In de reeks ‘Dreefexposities’ wordt
onder andere aandacht besteed
aan werk van Noord-Hollandse
kunstenaars en de kunstcollectie
van de provincie Noord-Holland.
Bovendien is er jaarlijks een expositie te zien in het kader van
de nieuwe serie ‘Provincie op bezoek’.
In het provinciehuis is ook doorlopend een expositie te zien over
de geschiedenis van het gebouw.
(Foto’s: aangeleverd)

Subsidieplafond regeling jonge
landbouwers omhoog
Noord-Holland - De subsidiepot
van de provincie Noord-Holland
voor duurzame investeringen
door jonge agrariërs gaat van €
550.000 naar € 825.000. Subsidies
hebben tot doel de agrarische
sector te innoveren en verduurzamen. De verhoging maakt het
mogelijk alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren.

cie. Agrariërs tot 40 jaar kunnen
op basis hiervan een subsidie krijgen om duurzame investeringen
in hun bedrijf mogelijk te maken.
Denk hierbij onder meer aan zonnepanelen, windmolens, mestvergisters en warmtekracht op
basis van biomassa. De subsidie
voor een jonge agrariër bedraagt
maximaal € 20.000, totaal was er
tot nu toe € 550.000 beschikbaar.
De regeling Jonge landbouwers De regeling loopt tot 2020 en één
bestaat sinds 2016 en is onder- keer per jaar is het mogelijk subsideel van het Europees Platte- die aan te vragen.
landsontwikkelingsprogramma (POP3). Financiering hiervan Nieuwe ontwikkelingen
vindt op 50/50 basis plaats door Waar in de afgelopen jaren het
de Europese Unie en de provin- subsidieplafond niet werd be-

reikt, waren er vorig jaar juist veel
aanvragen. Om die reden wil de
provincie Noord-Holland het plafond verhogen tot € 825.000.
Dit is afgestemd met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
(NAJK), de Nederlandse koepelorganisatie voor agrarische jongeren. De verhoging maakt het
mogelijk alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Zou
deze niet plaatsvinden, is de kans
groot dat aanvragers opnieuw inschrijven bij een volgende tender,
hetgeen leidt tot hogere uitvoeringskosten en meer administratie voor zowel provincie als aanvrager.

Regio - De provincie Noord-Holland investeert ruim € 14 miljoen
in lokale verkeersprojecten die
de verkeersveiligheid verbeteren.
Van de Kop van Noord-Holland
tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in
wegen, kruisingen en fietspaden.

ving komen voor de subsidie in
aanmerking.
Dit jaar hebben Gedeputeerde
Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het herkenbaar
maken van schoolzones, het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plaIeder jaar stelt de provincie teaus bij kruisingen. Van de € 14
Noord-Holland subsidie beschik- miljoen wordt ruim € 4,7 miljoen
baar voor de verbetering van de toegekend aan twaalf projecten
infrastructuur op gemeentelij- in de regio Haarlem-IJmond. Zo
ke wegen en wegen van water- is er onder andere een subsidieschappen. Projecten die bijdra- bedrag van ruim €583.000 toegen aan de verbetering van de gekend voor de herinrichting van
verkeersveiligheid van de omge- de Vogelenzangseweg in de ge-

meente Bloemendaal. De weg
wordt verkeersveiliger gemaakt
door de herkenbaarheid te vergroten en meer ruimte te bieden
aan de fietsers. Ook is de subsidieaanvraag voor de herinrichting van de Spaarnestraat en de
Merwedestraat te Velsen toegekend. Deze straten worden heringericht naar 30km/u zones,
met snelheid remmende maatregelen en nieuwe parkeervoorzieningen. In de gemeente Haarlem is onder andere subsidie toegekend voor de aanleg van fietsstroken op de P.C. Boutenstraat.

IJmond presenteert tweede editie
magazine Ruimte voor schone lucht
IJmond - Spitsuur. Verkeer raast door de IJmond. De staalfabriek
draait door. Vroege hardlopers rennen hun rondje. En ’s avonds
herhaalt het zich, alleen de andere kant op. De IJmond leeft. Maar
hoe houden we leven in deze drukke regio zo aangenaam mogelijk? In de tweede editie van het magazine Ruimte voor schone lucht van Omgevingsdienst IJmond en de IJmond-gemeenten
leest u er meer over.
IJmond - Sinds 2012 werken de
vier IJmondgemeenten samen
aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Onder andere door
middel van de Visie Luchtkwaliteit 2017-2021. Om inwoners op
de hoogte te houden van de activiteiten rond de visie is vorig jaar
de eerste editie van het magazine Ruimte voor schone lucht verschenen.
Ruimte voor schone lucht
De eerste editie laat zien waar het
om draait in de Visie Luchtkwali-

teit 2017-2021. De tweede editie
gaat dieper in op de speerpunten van de Visie en ontwikkelingen in de regio. Zo kunnen inwoners makkelijk op de hoogte blijven van de lopende projecten. U
vindt het magazine op www.odijmond.nl/luchtkwaliteit.
Visie Luchtkwaliteit 2017-2021
De actuele visie bouwt voort op
de successen uit de Visie Luchtkwaliteit 2012-2016. Ook in de
komende periode moet er een
balans zijn tussen diverse eco-

nomische ontwikkelingen en het
verbeteren van de luchtkwaliteit.
Zo is er wederom aandacht voor
bronaanpak, mobiliteit en stimulering van schone brandstoffen.
Ook is er weer aandacht voor het
gezondheidsaspect bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Platform Milieu en Gezondheid
Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwaliteit IJmond is het platform
Milieu en Gezondheid waarin
portefeuillehouders gezondheid
en milieu van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk,
Velsen en Uitgeest zijn vertegenwoordigd.
De afgelopen vier jaar werkte dit
platform nauw samen met Omgevingsdienst IJmond, GGD Kennemerland en Provincie NoordHolland.
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Estate planner Alex van IJsseldijk geeft 18 juni een heldere lezing in het Thalia Theater

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
IJMUIDEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt.
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is
minder waar, stelt estate planner Alex van IJsseldijk van Erfrechtplan. Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen
veel familieleed én geld besparen.
‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk.
“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende
mensen”, gaat Alex van IJsseldijk verder. “Binnen de huidige
generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een
kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen
waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

www.erfrechtplan.nl
www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

085 - 8000 100

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven.
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende
ouder.
Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel
bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”
Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die
hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”
Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich
uit. Soms té ver.”
Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een
concept-testament in begrijpelijke taal.

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant
naar de notaris om het definitieve testament te laten bezegelen.
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen
ook. ”
Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s
voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “
“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.”
De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens
je niemand toe.”
Maandag 18 juni om 19:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een lezing
over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament.
U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op
www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.
Locatie:
Datum:
Aanvang:

Thalia Theater
Breesaapstraat 52
1975 CB IJmuiden
maandag 18 juni 2018
19:30 uur

Inschrijven kan via:

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

