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De eerste is binnen!!!
IJmuiden – Afgelopen maandag speelde Oranje de eerste wedstrijd tijdens 
het Europese Kampioenschap. Zij wonnen deze wedstrijd van het Italiaan-
se elftal met 3–0. Ruud van Nistelrooij maakte het eerste doelpunt, Wesley 
Sneijder het tweede en Giovanni van Bronckhorst maakte er 3–0 van. Na het 
derde doelpunt, voordat de scheidsrechter het eindsignaal liet horen, was 
er al gejuich en getoeter op de Lange Nieuwstraat hoorbaar. De straat ver-
anderde in één juichende, dienende, joelende en toeterende oranjemassa. 
De bijeenkomst concentreerde zich vlak voor de Hema en de politie hield 
daar aan beide kanten de uitgelaten fans goed in de gaten. Vlak voor mid-
dernacht was de rust weergekeerd. 

Koperen jubileum beheerdersechtpaar Kurpershoek

‘Het zijn twee kanjers!’
IJmuiden – Bert en Susan Kurpers-
hoek, beter bekend als Ome Bert 
en Tante Suus, beheren de speel-
tuin De Speelhoek aan de Orion-
weg twaalf en een half jaar. Ze doen 
dit met hart en ziel. Zondagmiddag 
werd dit jubileum gevierd met een 
druk bezocht feest in de speeltuin, 
die avond was er een receptie.

Menig kind vierde in De Speelhoek 
een verjaardagsfeestje en heel wat 
peuters en kleuters van de peuter-
speelzaal en het kinderdagverblijf 
gingen er op schoolreisje. Sinter-
klaas, kerstmis en Pasen: het gaat 

niet ongemerkt voorbij en met warm 
weer staan er badjes die verkoeling 
bieden. De speeltuin is een eldora-
do voor kinderen en het terras een 
gezellige ontmoetingsplek voor de 
volwassenen. Niets is het echtpaar 
Kurpershoek te veel, ze staan altijd 
klaar om het iedereen naar de zin te 
maken.
Zondagmiddag waren er clowns en 
er was een loterij met mooie prijzen. 
Sjaak Verkade was speciaal vanuit 
het Brabantse land teruggekeerd 
om op het feest te zingen en ook 
Erik de Ruijter zong een paar lied-
jes. In een clownskarretje maakten 

Ome Bert en Tante Suus een speci-
aal ererondje door de wijk. Van het 
bestuur en de vrijwilligers kregen ze 
een midweek naar het Pipodorp bij 
Oranjestad aangeboden. Suus is dol 
op clowns, vandaar.

Leon Suijkerbuijk, voorzitter van het 
bestuur, vertelt: ,,Deze speeltuin is 
echt hun levenswerk. Suus is het 
middelpunt, ze staat voor iedereen 
klaar en zal je altijd helpen. Bert is 
meer de harde werker op de achter-
grond.’’ Hij besluit: ,,Het zijn gewoon 
twee kanjers, waarmee je kunt la-
chen en huilen.’’ (Carla Zwart)

Bert en Suus Kurpershoek vertrekken voor een ererondje

Grootse thuismarkt Velsen-Noord
‘Het waren drie 
fantastische dagen’
Velsen-Noord - Met jazz op vrij-
dagavond, markt, muziek, dansen 
en een heerlijke barbecue op za-
terdag en als vanouds de zeskamp, 
op zondag, kan Velsen-Noord zeker 
spreken van ‘drie fantastische da-
gen’ tijdens de thuismarkt in Vel-
sen-Noord. Het weer werkte zeker 
ook mee aan de vervolmaking van 
deze dagen. Al was het af en toe wat 
bewolkt, het temperatuurtje was pri-
ma. En dus smaakte het pilsje goed.
Het Stratingplantsoen stond drie 
dagen vol bezoekers die genoten 
van alle activiteiten, met zeker voor 
elk wat wils. In de grote tent werden 
zaterdag leuke optredens verzorgd, 
zoals een dansdemonstratie van 
Club Fiëra en natuurlijk het smaak-

volle optreden van De Felison Brass 
Band, dat ook veel publiek trok. 
Maar terwijl het koper over het plein 
klonk, was het ook heerlijk shoppen 
bij al die leuke kraampjes.
Aan de zeskamp zondag namen bij-
na twintig teams deel. Een nat pak 
was een zekere uitkomst bij deel-
name. Met diverse spellen werden 
de bedrijven- en buurtteams bezig 
gehouden en ondertussen genoot 
het publiek van alle doldwaze wa-
tergevechten en krachttoeren. Zo 
leer je elkaar natuurlijk goed ken-
nen en dat is ook de bedoeling van 
de Thuismarkt, die ook dit jaar, zeker 
dankzij de sponsors en alle vrijwilli-
gers weer zeer geslaagd te noemen 
is. (Karin Dekkers)

Je moet wel durven, op zo’n stier

Verdachten zware
mishandeling aangehouden
IJmuiden - Na een uitgebreid on-
derzoek van de politie in IJmuiden, 
waarin verschillende getuigen zijn 
gehoord en een uitgebreid  buurt-
onderzoek heeft plaatsgevonden, 
heeft de politie drie jongemannen 
uit IJmuiden en Velsen aangehou-
den op verdenking van zware mis-
handeling. 
Het drietal, 17, 18 en 19 jaar oud, 
is vorige week dinsdag in de loop 
van de dag aangehouden. De jon-
gens worden ervan verdacht in de 
nacht van 17 op 18 mei een 15-ja-
rige IJmuidenaar zwaar te hebben 
mishandeld. Het slachtoffer was op 
zijn fiets op weg naar huis, het  drie-
tal reed hem eerst in een auto voor-
bij en schold hem uit. Op de Zee-
weg, ter hoogte van de Kievitlaan, 
wachtte het drietal de jongen op en 
sloegen hem, zonder enige aanlei-

ding in elkaar. De jongen liep onder 
andere een hersenschudding op en 
verschillende verwondingen aan zijn 
hoofd en gebit. 
Het drietal wordt er verder van  ver-
dacht in diezelfde nacht op dezelf-
de wijze ruzie te hebben gezocht 
met een  17-jarige fietser uit Drie-
huis. Laatstgenoemde is ook door 
hen uitgescholden,  ook werd hij 
enig tijd achtervolgd. Hij wist ze af 
te schudden, maar deed bij  de poli-
tie wel aangifte van bedreiging.
De 19-jarige verdachte  verklaarde 
ook in de nacht van zondag 11 mei 
een auto te hebben vernield op  het 
Moerbergplantsoen in IJmuiden. Als 
reden gaf hij op dat hij jaloers was.  
Hij vond die auto mooier dan zijn ei-
gen wagen. 
Het aangehouden trio zit nog  vast 
voor nader onderzoek. 

Stormvogels D1

Stormvogels D1 schrijft 
clubgeschiedenis
IJmuiden - Voor Stormvogels D1 
stond zaterdag 7 juni in het stadion 
van Omniworld in Almere de beker-
finale tegen HFC Haarlem D1 op het 
programma. Na het behalen van het 
kampioenschap in de tweede divisie 
A op 26 april zouden de trainingen 
wegens gebrek aan trainingsmo-
gelijkheden moeten stoppen maar 
door inspanningen van het team-
management kon dit worden voor-
komen zodat de spelers in een goe-
de conditie aan de wedstrijd konden 
beginnen. 
De eerste helft had Stormvogels een 
duidelijk veldoverwicht en het be-
tere van het spel zodat de rust met 
een 1-0 voorsprong ingegaan kon 
worden. Vlak na rust kwam Haarlem 
op gelijke hoogte waarna Stormvo-
gels op zoek ging naar de winst. On-
danks een groot aantal kansen viel 
het doelpunt niet en nadat Haarlem 
via een counter op een 1-2 voor-
sprong kwam leek het doek gevallen 
voor Stormvogels maar in de laatste 
minuut van de reguliere speeltijd 
kwamen zij gelijk. In de verlenging 
had Stormvogels het betere van het 
spel maar scoren zat er niet in zo-
dat de strafschoppenserie een win-
naar moest gaan bepalen. Stormvo-
gels won deze serie met 3-2 zodat 
de beker, gezien het spelbeeld in 
de hele wedstrijd, terecht mee ging 
naar sportpark Zeewijk.
In het 96-jarig bestaan van Storm-

vogels is het niet eerder voorgeko-
men dat een team de dubbel won 
waarmee dit team geschiedenis 
schreef. 
Het team wat dit deed bestond uit 
de keepers Yassin Roosblad en Tij-
men de Vries en de spelers Bas 
Aarts, Clarenzo Fer, Leroy de Graaff, 
Jeffrey Hoefkens, Leroy Joethan, 
Gyrano Kerk, Barry Koppes, Hasan 
Mercimek, Tom Noordhoff, Dave v.d. 
Putten, Sam Ras, Navid Sheykhzada, 
Djorim Verdonkschot en Berry Wil-
lemse. Trainer/coach Mike Bulten, 
verzorging Wickey van Zelst, team-
management Jan Bulten en Ap Ras.
Stormvogels D1 haalde in de com-
petitie 2007/2008 de titel in de 
tweede divisie A met 63 punten uit 
22 wedstrijden, verloor daarin één 
maal en scoorde 97 keer met zeven-
tien tegendoelpunten. Op de twee-
de plaats eindigde Ajax D2 en FC 
Volendam D1 legde beslag op de 
derde plaats.
In de bekerwedstrijden waren de 
resultaten als volgt: Stormvogels-
Velsen 12-0, VSV-Stormvogels 0-
6, Stormvogels-Purmersteijn 0-
0 (Stormvogels w.n.s.), Foresters-
Stormvogels 1-3, Stormvogels-Pur-
merend 4-2, AFC-Stormvogels 3-
5. Finale Stormvogels-Haarlem 2-2 
(Stormvogels w.n.s.).
Voor eventuele verdere informatie 
kunt u contact opnemen met Ap 
Ras, telefoonnummer 06-51437783.

Kienavond
afgelast
Velsen-Noord - De kienavond van 
Klaverjasvereniging Velsen-Noord 
van 13 juni in het dienstencentrum 
Watervliet in Velsen-Noord gaat niet 
door. De reden is onder andere de 
voetbalwedstrijd van Oranje en de 
personeelsbezetting hierdoor. De 
eerstvolgende kienavond wordt ge-
houden op vrijdagavond 12 septem-
ber.

Inspraakavond in de Spil
Willemsbeekweg en Boni-
faciusstraat op de schop
IJmuiden - Eind oktober start de 
gemeente met het vervangen van de 
riolering en het herinrichten van de 
Willemsbeekweg en de Bonifacius-
straat. Dinsdag 24 juni wordt in De 
Spil aan Frans Halsstraat 29 in IJmui-
den een informatie- en inspraak-
avond hierover georganiseerd. De 
zaal is open vanaf 19.15 uur. De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur met 
een informatief gedeelte waarin een 
toelichting op de plannen wordt ge-
geven en vragen kunnen worden 
gesteld. Na de pauze volgt het for-
mele gedeelte, waarin kan worden 
ingesproken.
Informatie over het voorstel is te vin-
den in het inspraakdocument en de 
bijbehorende ontwerptekening. De-
ze stukken liggen van 12 juni tot en 
met 23 juli ter inzage bij de volgende 
adressen: de receptie in het stad-

huis, Dudokplein 1 te IJmuiden, ge-
opend maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 uur tot 16.00 uur en don-
derdag van 18.00 uur tot 20.00 uur.
En in de vestiging van centrale bi-
bliotheek IJmuiden, Dudokplein 16 
te IJmuiden, tijdens de gebruikelijke 
openingstijden. Het voorstel is ook 
te vinden op de gemeentelijke web-
site www.velsen.nl 
Mondelinge reacties kunnen wor-
den gegeven tijdens de inspraak-
avond. Schriftelijke reacties kunnen 
worden afgegeven tijdens de in-
spraakavond of kunnen tot en met 
23 juli worden ingediend bij het Col-
lege van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den. Zowel van de mondelinge als 
van de schriftelijke reactie wordt 
verslag gemaakt. Daarna vindt na-
dere besluitvorming plaats.

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo FanDag
Jouw dag!
Zie advertentie elders in deze krant.

www.dezorgspecialist.nl

Jij verdient het 
allerbeste!
Bel voor een vaste- of
vakantiebaan in de zorg

(023) 5 100 200

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

LCD schermen
nu voor 

stuntprijzen!!!
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 

Tel.: 0255-515726

uw audiospecialist!

De watergevechten tijdens de Thuismarkt trokken veel aandacht
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Definitief besluit in de gemeenteraad na zomerreces

Betrokken partijen geloven 
in plan Groot Helmduin
In de voorbereidende fase rond het bouwproject 
Groot Helmduin zijn in de afgelopen maanden 
grote stappen vooruit gemaakt. 

nadat in het voorjaar van 2007 het plan een tekort 
kende van  4.500.000,- gaf de gemeenteraad 
van velsen in december 2007 de opdracht aan 
het college van B&W om voor het zomerreces van 
2008 met een plan te komen. Dit in samenwerking 
met de woningcorporaties Kennemerhave en 
Woningbedrijf velsen die hadden aangegeven om, 
onder voorwaarden, een substantiële bijdrage aan 
het project te willen leveren. ondanks de voortgang 
die in de afgelopen maanden is geboekt, zijn de 
corporaties en het college van B&W gezamenlijk van 
mening dat er meer tijd nodig is voordat ze kunnen 
instemmen met het plan. Daarom is het verzoek 
gedaan aan de gemeenteraad van velsen de 
besluitvorming over het project te verplaatsen tot kort 
na het zomerreces. De gemeenteraad kan op zijn 
vroegst een besluit nemen op 9 oktober 2008.

De opdracht tot het uitwerken van het plan 
hebben alle bij het proces betrokken partijen 

onvoorwaardelijk geaccepteerd. er is dan ook hard 
gewerkt om dit voor het zomerreces voor elkaar te 
krijgen. niet alleen door de woningcorporaties en de 
gemeente, maar ook door de toekomstige gebruikers 
van de geplande multifunctionele Accommodatie 
(mfA). Deze zijn het verst in ontwikkeling. er ligt een 
schetsontwerp waarover alle gebruikers enthousiast 
zijn. Zij begrijpen echter heel goed dat ongewenste 
verrassingen zoveel mogelijk voorkomen moeten 
worden. 
De uitwerking van de omringende locaties waar 
woningen worden gebouwd, zijn ook al voorzien van 
plannen. Hoewel minder ver uitgewerkt dan het mfA, 
vinden de betrokkenen dat de plannen de eerste 
toets der kritiek kunnen doorstaan. De berekeningen 
die er nu liggen, geven een goed inzicht in de kosten 
en de baten. er zijn echter nog een aantal essentiële 
vragen onbeantwoord. Zo zijn er nog vragen over 
de exploitatie, de risicoverdeling en het optimaal 
ontwikkelen van bepaalde gebouwen. omdat deze 
helderheid er op dit moment onvoldoende is, achten 
zowel het college van B&W als de directies van de 
corporaties het verstandig om meer tijd te nemen 
voordat ze kunnen instemmen met het plan.

De gemeente Amsterdam heeft, weliswaar 
in concept, een visie voor de Amsterdamse 
havens ontwikkeld. Over twee aspecten in 
het bijzonder, bereikbaarheid en ruimte, 
spreekt Amsterdam hierin ook de regio 
aan. Mede daarom heeft het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen een 
reactie geschreven op de concept-havenvisie 
van Amsterdam. Ook omdat er op andere 
terreinen raakvlakken bestaan: economie, 
duurzaamheid, innovatie en aantrekkelijkheid. 

Het college is van mening dat voor velsen 
de ontwikkeling van de havens en van het 
noordzeekanaalgebied van vitaal belang is. Het 
college ziet het als een belangrijke opgave om 
een goede balans te vinden tussen economie, 
wonen en recreëren. ook in de IJmond, waar de 
haven- en de woonfunctie zo nauw met elkaar 
verweven zijn, komt de spanning tussen de haven 
en het woonmilieu scherp naar voren. 

schaarste vormt een kernbegrip in de 
Amsterdamse havenvisie. Aldus het college van 
velsen dwingt schaarste de overheden om steeds 
opnieuw creatief om te gaan met de beperkte 
mogelijkheden en te zoeken naar duurzame 
en vindingrijke oplossingen. evenwichtigheid 
is hierbij een kernbegrip. Dit geldt ook voor het 
gebruik van de ruimte voor havenactiviteiten. 
‘vooralsnog zal schaarste dwingen tot creativiteit 
en dient daarom gewacht te worden met het 
uitbreiden van het havengebied. De bestuurlijke 
partners in het noordzeekanaalgebied dienen 
de komende jaren wel te werken aan een 
weloverwogen visie op de wenselijke ontwikkeling 
van het noorzeekanaalgebied’, aldus het college. 
Burgemeester en wethouders merken op dat de 
vestiging van het topinstituut voor havenlogistiek 

en haveneconomie aansluit bij de visie van 
velsen dat voor de ontwikkeling van de haven 
geïnvesteerd moet worden in ‘human capital’. De 
reden waarom B&W ook waarde hechten aan 
de vestiging van het wetenschappelijk instituut 
Imares en het maritiem College in velsen. 
voorts geven B&W aan dat in de metropool 
Regio Amsterdam het noordzeekanaalgebied 
een belangrijke economische peiler vormt. In 
dat kader wordt de noodzaak van een tweede 
grote zeesluis onderschreven. De groei van de 
goederenstromen baart overigens wel grote 
zorgen voor het leefmilieu, met name fijnstof, 
geluid en externe veiligheid. Het college ziet het 
als een regionale opgave om de belasting van het 
milieu te beperken. 
voorts geeft het college aan dat door de 
verwachte groei van de havengerelateerde 
activiteiten de knooppunten in de oost-west-
verbindingen in de knel dreigen te komen. De 
bereikbaarheid van de haven verdient een 
hoge prioriteit. samen met de partners in het 
noordzeekanaalgebied moeten oplossingen 
gevonden worden.
een bijzonder punt in de Amsterdamse visie vormt 
de wens om de haven aantrekkelijker te maken. 
voor het velsense college vormt de combinatie 
van haven, kust, duinen en de gevarieerde 
woonmilieus een sterke troef in de profilering als 
metropolitane regio. Juist die combinatie levert 
bijzondere kwaliteiten voor zowel de economische 
als voor de toeristische ontwikkeling, bijvoorbeeld 
in de visserij en de wind- en watersport. 
op het punt van de havens zijn de raakvlakken 
tussen Amsterdam en velsen indringend. B&W 
zien de havenvisie als een aanzet om te komen 
tot een duidelijker en breed gedragen profilering 
van het noordzeekanaalgebied in de metropool 
Regio Amsterdam.

Reactie op havenvisie 
Amsterdam

Inwoners van Zee- en Duinwijk 

Van harte gefeliciteerd 
met het Duinpark
Een prachtig park... 
dat willen we graag zo houden!
met de opening van het Duinpark in Zeewijk is 
een einde gekomen aan een jarenlang durende 
opknapbuurt van deze wijk. een mooi en groot park 
waar de bewoners trots op kunnen zijn. een heerlijke 
ruimte waar het voor jong en oud goed vertoeven is. 

Het park mooi houden!
nu is het de kunst om het park ook mooi te houden. 
Daarom zijn er in overleg met het wijkplatform en 
bewoners regels opgesteld om het park veilig, 
schoon en leefbaar te houden. Deze regels staan bij 
de ingang van het park op het bord dat woensdag 
4 juni jl. door wethouder verkaik en buurtbewoner 
Philip ten napel werd onthuld. 

De regels op een rijtje:
• Het park is alleen toegankelijk voor voetgangers

• Honden zijn welkom mits aangelijnd en de poep 
moet worden opgeruimd.

• er staan afvalbakken, maakt u daar gebruik van 
• Respecteer elkaar en elkaars eigendommen

Controles
om het park ordelijk te houden wordt er door 
toezichthouders en politie gehandhaafd en kunnen 
er boetes worden opgelegd. Bijvoorbeeld fietsen 
door het park kost  30,- en brommen  60,-. Het 
baasje van een loslopende hond kan een boete 
van  60,- verwachten maar voor een hond op de 
speelweide moet  90,- worden neergelegd evenals 
voor het niet opruimen van de hondenpoep en het 
achterlaten van afval buiten de afvalbakken in het 
park. De controles worden binnenkort uitgebreid door 
heel Zee- en Duinwijk. maar, laten we er van uitgaan 
dat het opleggen van boetes tot het minimum beperkt 
zal blijven. 

Kadernota Kunst- en 
Cultuurbeleid
vanaf donderdag 12 juni tot donderdag 24 juli 2008 
ligt de kadernota kunst- en cultuurbeleid ‘velsen 
inspireert’ ter inzage. Deze nota is een visie op 
hoofdlijnen over het kunst en cultuurbeleid van de 
gemeente velsen voor de periode 2009 t/m 2012. 
U kunt op deze nota reageren. schriftelijke reacties 
kunt u richten per mail aan kschuurman@velsen.nl of 

per post aan Gemeente velsen, t.a.v. K. schuurman, 
Postbus 465, 1970 Al  IJmuiden. In het najaar zal 
een expertmeeting worden georganiseerd. In deze 
expertmeeting komt het uitvoeringsprogramma kunst 
en cultuur aan de orde met concrete activiteiten voor 
2009/2010. Dit uitvoeringsprogramma is een nadere 
uitwerking van de kadernota ‘velsen inspireert’.

Velsenaren inspireren 
raadsleden!
De gemeenteraad wil graag met inwoners 
van de gemeente Velsen spreken over ideeën 
rondom kunst en cultuur ivm de komende 
actualisatie van de kunst- en cultuurnota uit 
2002. U wordt van harte uitgenodigd aan deze 
buitengewone “vergadertafel”! 

om informeel, gezellig en in een inspirerende 
omgeving met elkaar in gesprek te gaan over 
onder andere: cultuurparticipatie, podiumkunst, 
kunstzinnige vorming en alles wat verder ter 
sprake komt.

Wanneer?
vrijdagmiddag 20 juni 2008 om 15.00 uur bij het 
ns-station in santpoort-Zuid.

We starten het gesprek met een deel van de 
“Brederoderoute”. na ongeveer een uur arriveren 

we bij de ruïne van Brederode, een omgeving 
die voldoende inspiratie biedt om tot goede 
gesprekken te komen over cultuurbeleid. We 
eindigen met een drankje in de Ruïne.
om 17.00 uur beëindigen we deze buitengewone 
vergadertafel. De raadsleden hopen dan met veel 
inspiratie en goede ideeën naar huis te gaan.
Het drankje is gratis! U hoeft zich niet aan te 
melden.

Deze zomer staat er nog één buitengewone 
vergadertafel op het programma van de 
gemeenteraadsleden. op vrijdag 15 augustus 
een bezoek aan het Zee- en havenmuseum in 
IJmuiden. ook deze activiteit duurt twee uur.
voor meer informatie kunt u website raadplegen 
of contact opnemen met de griffie. 
trudy veninga: tel. 0255 567239/567502; mail: 
raadsplein@velsen.nl

Aandacht voor ophangen 
EK-versieringen
Tijdens het EK voetbal hebben veel 
bewoners de straten van Velsen versierd 
met oranje vlaggetjes. Helaas is bij 
het controleren van de EK-versiering, 
geconstateerd dat niet alle versiering veilig 
is opgehangen. De gemeente waardeert het 
versieren van de straten maar let er wel op 
dat dit op een veilige manier gebeurt.

tijdens de controle viel het op dat de 
eK-versiering die is opgehangen gevaarlijk 
laag boven of over de rijweg is opgehangen. 
Hierdoor is er gevaar dat weggebruikers en de 
hulpdiensten de versiering raken of meesleuren 
en zo schade veroorzaken. Indien nodig zal de 
gemeente mensen mondeling of per brief op 
de hoogte brengen van de gevaarlijke situatie. 
met de richtlijnen in de brief kunnen bewoners 
hun opgehangen versiering controleren en 
goed ophangen. In het uiterste geval wordt de 
versiering weggehaald. In de richtlijnen staat dat 

versieringen niet boven of over de rijbaan mogen 
worden aangebracht, tenzij de versiering overal 
hoger dan 4,5 meter boven straatniveau hangt.
Daarnaast moet de versiering goed vastzitten. 
en, stel dat het nederlands elftal wordt 
uitgeschakeld, dan mag de eK-versiering nog 
maximaal twee weken blijven hangen.



12 juni 2008  pagina 3

I n f o P A G I n A  G e m e e n t e  v e l s e n
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250

info@velsen.nl / www.velsen.nl

Infopagina
12 juni 2008

12 juni 2008 pagina 3

Ontwerp bestemmingsplan 
Oud-IJmuiden
Het ontwerp bestemmingsplan Oud-IJmuiden 
West wordt 13 juni 2008 ter inzage gelegd. Het 
bestemmingsplan voorziet in de transformatie 
van een gezoneerd bedrijventerrein in het kader 
van de Wet geluidhinder naar een gemengde 
aantrekkelijke woonwijk waar wonen, werken en 
recreëren samen gaan. 

De bedoeling is dat aan het gebied in totaal 200 
woningen worden toegevoegd en dat circa 146 
bestaande woningen worden vervangen door nieuwe 

woningen. Hierbij wordt samengewerkt met het 
Woningbedrijf velsen, AWv eigen Haard en Rabo 
Bouwfonds. vanaf 14 december 2007 heeft het 
voorontwerp bestemmingsplan ter visie gelegen. op
basis van de inspraakreacties op het voorontwerp 
bestemmingsplan is het ontwerp bestemmingsplan 
opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan oud-
IJmuiden West ligt gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage. Binnen deze periode 
kunnen zienswijzen worden ingediend. Zie ook de 
gemeentelijke mededelingenpagina in deze krant.

Herinrichtingsplannen

Willemsbeekweg en 
Bonifaciusstraat
Eind oktober 2008 start gemeente Velsen met het vervangen van de riolering en het herinrichten 
van de Willemsbeekweg en de Bonifaciusstraat.

op dinsdag 24 juni 2008 wordt in “De spil”, 
frans Halsstraat 29 in IJmuiden een informatie- 
inspraakavond gehouden. De zaal is open vanaf 
19.15 uur. De bijeenkomst begint om 19.30 
uur met een informatief gedeelte waarin een 
toelichting op de plannen wordt gegeven en 
vragen kunnen worden gesteld. na de pauze 
volgt het formele gedeelte, waarin kan worden 
ingesproken.
Informatie over het voorstel is te vinden in 
het inspraakdocument en de bijbehorende 
ontwerptekening. Deze stukken liggen van 
12 juni t/m 23 juli 2008 ter inzage bij de volgende 
adressen:
- De receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te 

IJmuiden, geopend maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 
18.00 uur tot 20.00 uur.

- De vestiging van de centrale bibliotheek 
IJmuiden, Dudokplein 16 te IJmuiden, tijdens 
de gebruikelijke openingstijden.

-  op de website www.velsen.nl 

mondelinge reacties kunnen worden gegeven 
tijdens de inspraakavond. schriftelijke 
reactie kunnen worden afgegeven tijdens de 
inspraakavond of tot/met 23 juli 2008 worden 
ingediend bij het College van burgemeester en 
wethouders, Postbus 465, 1970 Al  IJmuiden. 
Zowel van de mondelinge als van de schriftelijke 
reactie wordt verslag gemaakt. Daarna vindt 
nadere besluitvorming plaats.

Herinrichtingsplannen

Orionweg
In 2007 is begonnen met de voorbereidingen 
voor het herinrichten van de orionweg tussen de 
Dennekoplaan en de linnaeusstraat. De inrichting 
van een weg is afhankelijk van de wegcategorie 
(30 of 50 km/uur). De orionweg-zuid, tussen de 
Dennekoplaan en het Pleiadenplantsoen was en 
is een 50 km/uur weg. vanwege de lijnbussen die 
er rijden, is dit noodzakelijk. De wegcategorie van 
het gedeelte orionweg-noord (Pleiadenplantsoen 
tot linnaeusstraat) is vastgesteld naar aanleiding 
van een inspraakprocedure in 2007. De 
maximumsnelheid op dit weggedeelte blijft ook 
50 km/uur. naar aanleiding van de vorig jaar 
vastgestelde wegcategorie is begonnen met de 
herinrichtingsplannen. De mening van de burger 
over deze plannen wordt op prijs gesteld en daarom  

wordt een inspraakavond gehouden op donderdag 
14 augustus 2008 in het Zee- en Havenmuseum te 
IJmuiden. Aanvangstijd is 19.30 uur. tijdens deze 
avond geven medewerkers van de gemeente een 
toelichting op de voorgestelde aanpassingen. vragen 
kunnen worden gesteld en er is mogelijkheid tot 
inspraak.
vanzelfsprekend kunt u uw inspraakreactie ook per 
brief sturen naar het College van burgemeester en 
wethouders, Postbus 465, 1970 Al IJmuiden. 
Informatie over het voorstel is te vinden in het 
inspraakdocument “Herinrichting orionweg”, dat 
vanaf heden tot 21 augustus 2008 ter inzage ligt 
bij de receptie van het stadhuis en in de centrale 
bibliotheek te IJmuiden. Het inspraakdocument is 
tevens in te zien op de website www.velsen.nl.

Herinrichting

Spaarnestraat en 
Merwedestraat
Naar aanleiding van de herontwikkeling van het gebied rondom het voormalige KPN-gebouw 
worden ook de wegen in dit gebied heringericht. 

In 2009 zijn werkzaamheden gepland voor de 
spaarnestraat en merwedestraat. Dit betekent 
dat de planvorming en voorbereiding van 
deze werkzaamheden momenteel worden 
opgestart. een essentieel onderdeel hiervan is 
inspraak en besluitvorming over de gewenste 
verkeersstructuur en, hiermee samenhangend, 
de wegcategorisering van deze wegen (30 of 50 
km/uur). 
De volgende keuzes zijn gemaakt voor de 
verkeersstructuur en wegcategorisering van de 

merwedestraat en spaarnestraat:
- de wegcategorisering van 50 km/uur op de 

merwedestraat behouden;
- de wegcategorisering op de spaarnestraat 

aanpassen naar 30 km/uur;
- tweerichtingsverkeer instellen op beide wegen;
- de aansluiting op de Heerenduinweg 

verplaatsen naar een locatie in het verlengde 
van de merwedestraat;

- een 30 km/uur weg inpassen als schakel 
tussen de merwedestraat en spaarnestraat.

Brederoodseweg

Tijdelijk maximum 
snelheid omlaag
Door sloop- en bouwwerkzaamheden op Park 
Brederode (voormalig PZ-terrein) in Bloemendaal, 
rijdt tijdelijk meer vrachtverkeer door de 
Brederoodseweg. Bewoners aan deze weg 
ondervinden hiervan hinder en hebben verzocht om 
maatregelen te treffen. voor het sloopverkeer is geen 
geschikte alternatieve route voor het vrachtverkeer 
aanwezig. 

ook het bouwverkeer zal voor een groot deel door de 
Brederoodseweg rijden. om de overlast te beperken, 
zal de snelheid van het vrachtverkeer (tijdelijk) 
worden beperkt tot 30 km/uur. 
Door het instellen van een lagere snelheid voor 
het vrachtverkeer zal er minder geluids- en 
trillingsoverlast zijn voor de bewoners aan de 
Brederoodseweg.

Die verdient een lintje!
Kent u Velsenaren die voor 
een onderscheiding in 
aanmerking komen? Mensen 
die een lintje verdienen? Bijna 
iedereen zal deze vraag met 
‘ja’ beantwoorden. Want overal 
in Nederland zetten mensen 
zich in voor vele doelen. 
Vaak zonder eigenbelang 
en in alle bescheidenheid. 
Deze mensen kunnen ook in 
aanmerking komen voor een 
Koninklijke Onderscheiding, 
net als ieder ander met 
bijzondere verdiensten voor de 
samenleving. Maar dan moeten 
ze daarvoor wel eerst worden 
voorgesteld. U kunt daarvoor 
zorgen!

Hoe dan?
Iedereen kan iemand anders voorstellen voor 
een lintje. Het is verstandig om eerst contact 
op te nemen met het gemeentehuis in de 
woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die 
daar de lintjes behandelt, kan beoordelen of de 
verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor 
een Koninklijke onderscheiding. ook wordt u 
precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. 
Zie contactgegevens onderaan dit artikel.

Wanneer krijgt iemand een lintje?
om voor een Koninklijke onderscheiding in 
aanmerking te komen, moet sprake zijn van 
bijzondere verdiensten voor de samenleving. 
Denk aan de vele vrijwilligers die actief 
zijn binnen allerlei organisaties op sociaal-
maatschappelijk gebied. ook iemand die in zijn of 
haar werk bijzondere prestaties levert kan worden 
onderscheiden. Dergelijke verdiensten moeten 
echter veel groter zijn dan wat normaal gesproken 
van iemand in zo’n functie mag worden verwacht. 
Het gaat dan dus om de persoonlijke inzet, visie 
en kwaliteiten. men moet wel gedurende lange 
tijd op meerdere gebieden hebben gepresteerd.
verder mogen de verdiensten niet alleen 
belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie 
of instelling waaraan de kandidaat is verbonden. 
De samenleving moet er ook duidelijk baat bij 
hebben. 

Meer informatie?
voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Kabinetszaken (0255) 567318 op maandag t/m 
vrijdag. ook kunt u de gratis brochure ‘ere wie ere 
toekomt’ opvragen. Hierin staat alles wat u moet 
weten over het aanvragen van een Koninklijke 
onderscheiding.
schriftelijke voorstellen ten behoeve van de 
lintjesregen 2009 kunnen ingediend worden tot 
uiterlijk 1 september 2008.

Regio - Zaterdag 28 juni staat 
het strand bij strandpaviljoen Tijn 
Akersloot helemaal in het teken van 
de eerste voorronde van het 5e NK 
Beach Hockey. Het belooft daar-
mee een groot Caribisch beach-
sport spektakel te worden in Zand-
voort met wuivende palmbomen, 
swingende sambaklanken en mooie 
sportieve prestaties.
Tijdens het voorronde toernooi strij-
den 20 hockeyteams uit heel Ne-
derland voor een plaats in de lan-
delijke finaledag op 10 augustus in 
het Hommerson Beachstadion van 
Scheveningen. Het Beach Hockey 
programma in Zandvoort begint op 
zaterdag om 11.00 uur, tegen het 
einde van de middag worden de fi-
nales gespeeld.  
Naast sportieve prestaties is er tij-
dens het toernooi de mogelijkheid 
om te loungen en natuurlijk om ken-

nis te maken met één van de meest 
populaire beachsporten van dit mo

Voorronde NK Beach Hockey
ment. De toegang is voor iedereen 
gratis. 

Dit weekeinde: Houtfestival
Haarlem - Twee dagen muziek, 
theater, nieuwe media en intercul-
turele ontmoetingen op 5 podia en 
beeldende kunst, locatietheater, 
workshops en wereldmarkten op 
het veld. 
Het Houtfestival is een gratis open-
luchtfestival in de Haarlemmerhout 

in Haarlem. 
Een uitgebreid programma vindt u 
op www.houtfestival.nl. Enkele high-
lights: zaterdag 14 juni: van 19.00 tot 
24.00 uur de Houtnacht. Met onder 
andere de finale van ZoSoap, Ma-
laVita, Appa en Giovanca. En zon-
dag 15 juni van 12.00 tot 22.00 uur 

het Houtfestival met onder andere 
Justin Adams’ Soul Science, Ljijana 
Buttler Trio, Ric2o Rodriguez meets 
Rude Rich&the High Notes en De 
Kift. Een multi-culinaire markt, een 
Millenniumplein, een curiosamarkt, 
kortom, weer van alles te beleven 
dit weekeinde.
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Door een fout bij de drukker zijn in de 
Hofgeest en de Jutter van 5 juni 2008 alle 
mededelingen gepubliceerd van 22 mei 2008.

Voor de aanvang van de termijn voor het indie-
nen van zienswijzen, bedenkingen en bezwaren 
is de eerste publicatiedatum leidend.

RAADSPLEIN VELSEN

Op 17 juni 2008 om 19.00 uur is er een extra vergadering van de 
gemeenteraad in de raadzaal van het stadhuis van Velsen

Agenda voor de Raadsvergadering
1. Opening
2. Bespreken rapport en raadsvoorstel van Rekenkamercommissie 

ten aanzien van de herstructurering Oude Pontweg
PAUZE
3. Politieke discussie over herstructurering Oude Pontweg

INSPRAAKAVOND HERINRICHTINGSPLANNEN 
ORIONWEG TE IJMUIDEN

In 2007 is begonnen met de voorbereidingen voor het herinrichten van de 
Orionweg tussen de Dennekoplaan en de Linnaeusstraat. De inrichting 
van een weg is afhankelijk van de wegcategorie (30 of 50 km/uur). De 
Orionweg-zuid, tussen de Dennekoplaan en het Pleiadenplantsoen was 
en is een 50 km/uur weg. Vanwege de lijnbussen die er rijden, is dit 
noodzakelijk. De wegcategorie van het gedeelte Orionweg-noord (Pleiaden-
plantsoen tot Linnaeusstraat) is vastgesteld naar aanleiding van een 
inspraakprocedure in 2007. De maximumsnelheid op dit weggedeelte 
blijft ook 50 km/uur.

Naar aanleiding van de vorig jaar vastgestelde wegcategorie is begonnen 
met de herinrichtingsplannen. De mening van de burger over deze 
plannen wordt op prijs gesteld en daarom  wordt een inspraakavond
gehouden op donderdag 14 augustus 2008 in het Zee- en Haven-
museum te IJmuiden. Aanvangstijd is 19.30 uur.

Tijdens deze avond geven medewerkers van de gemeente een toelichting 
op de voorgestelde aanpassingen. Vragen kunnen worden gesteld en er 
is mogelijkheid tot inspraak.

Vanzelfsprekend kunt u uw inspraakreactie ook per brief sturen naar het 
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Informatie over het voorstel is te vinden in het inspraakdocument ‘Her-
inrichting Orionweg’, dat vanaf heden tot 21 augustus 2008 ter inzage ligt 
bij de receptie van het stadhuis en in de centrale bibliotheek te IJmuiden. 
Het inspraakdocument is tevens in te zien op de website www.velsen.nl.

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
- op het parkeerterrein ten noorden van de Heerenduinweg (nabij de 

IJmuiderslag) te IJmuiden, een gedeelte van de noordwestelijke parkeer-
strook te bestemmen voor de voertuigcategorie camper door middel 
van het plaatsen van de borden E8 met daarop aangegeven de voer-
tuigcategorie camper en het onderbord ‘max. 3 dagen’ zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

- op het parkeerterrein ten zuiden van de Reyndersweg te Velsen-Noord 
een achttal parkeerplaatsen van de zuidelijke parkeerstrook te bestem-
men voor de voertuigcategorie camper door middel van het plaatsen 
van de borden E8 met daarop aangegeven de voertuigcategorie camper 
en het onderbord ‘max. 3 dagen’ zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

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 formulier 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 gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

RUIMTELIJK FUNCTIONEEL KADER LANGE 
NIEUWSTRAAT WEST, IJMUIDEN

Burgemeester en Wethouders hebben op 27 mei 2008 het Ruimtelijk 
Functioneel Kader voor de locatie Lange Nieuwstraat west in IJmuiden 
vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Dit document bevat de 
gemeentelijke kaders en uitgangspunten voor sloop-/nieuwbouwplannen 
voor de portiekblokken tussen de Vechtstraat en het Marktplein aan de 
noordzijde van de Lange Nieuwstraat. Ook is dit document richtinggevend 
voor toekomstige herontwikkelingsplannen voor de andere portiekblokken 
tussen het Marktplein en de rotonde Lange Nieuwstraat/Planetenweg.

Wilt u het Ruimtelijk Functioneel Kader inzien?
Het Ruimtelijk Functioneel Kader ligt voor eenieder vanaf 13 juni 2008 
gedurende vier weken ter inzage bij de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden (de receptie is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 
20.00 uur) en in de centrale bibliotheek IJmuiden (Dudokplein 16) gedu-
rende gebruikelijke openingstijden. U kunt het Ruimtelijk Functioneel 
Kader ook inzien via de website van de gemeente Velsen, www.velsen.nl

Wilt u reageren?
Inspraakreacties kunnen schriftelijk worden ingediend gedurende de 
hierboven aangegeven periode. Inspraakreacties kunt u onder vermelding 
van het onderwerp ‘RFK Lange Nieuwstraat west’ richten aan het college 
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden).

Informatie
Voor vragen over het Ruimtelijk Functioneel Kader kunt u contact 
opnemen met de heer B. de Groot van de afdeling Ruimte, Ontwikkeling 
en Economische Zaken van de gemeente Velsen, telefoon (0255) 56 74 43.

CONCEPTBESLUIT

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten, 
naar aanleiding van de ontwikkeling van het voormalige postkantoor 
aan de Lange Nieuwstraat de volgende weggedeelten aan het openbaar 
verkeer in de zin van de Wegenwet te onttrekken:
- de Lange Nieuwstraat, tussen de Merwedestraat en de Spaarnestraat: 

het parkeerterrein (de parkeervakken, de rijbaan en het trottoir dat voor 
het gebouw aanwezig is) aan de zuidzijde van de rijbaan;

- de Rijnstraat, tussen de Merwedestraat en de Spaarnestraat: het parkeer-
terrein (de parkeervakken, de rijbaan en het trottoir dat voor de erf-
afscheiding van perceel Merwedestraat 5 en Spaarnestraat 6 aanwezig is).

Door belanghebbenden kan tegen het voorgestelde besluit ingevolge de 
Awb, binnen een termijn van 4 weken na de dag van deze publicatie, 
schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend bij Burgemeester 
en Wethouders.

De zienswijze dient te worden gericht aan: Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Nadere informatie
Het gehele voorstel kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE 
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn, op het 
adres waar zij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom 
worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit bete kent 
dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Baypinar G. Geb. 10-10-1985 Papakyritsis N. Geb. 01-01-1948
Boon R. Geb. 25-02-1979 Samaley W.K. Geb. 22-06-1972
Castricum T.G.M. Geb. 15-02-1967  Schild van der T. Geb. 08-08-1988
Dekker B. Geb. 07-09-1985 Titahena A.D. Geb. 21-02-1979
Hashemi S.R. Geb. 26-10-1985 Vlaanderen B. Geb. 23-09-1977
Jorge de Oliveira, P.N. Geb. 04-12-1974 Warren N.D. Geb. 24-10-1962
Overdijk J. Geb. 15-09-1988 Zerma S. Geb. 25-04-1984

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Algemene en Burgerzaken, 
tel. (0255) 56 73 40.

Bezwaren
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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

WET GELUIDHINDER A208

Vrijstellingsprocedure ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening in relatie met het besluit tot vaststelling van een sanerings-
programma in het kader van de Wet geluidhinder, tot verlaging van 
de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai van de A208, ter 
hoogte van Santpoort-Noord.

Provincie Noord-Holland voert het project ‘Herinrichting A208’ uit. De 
maatregelen houden een verlaging van de maximum rijsnelheid, toe-
passing van geluidreducerend asfalt en een verlegging van de rijbanen 
ter hoogte van Santpoort-Noord in. De rijbanen worden op grotere 
afstand van de woningen gelegd.

Voor het aanpassen van het wegprofiel van de A208, is een vrijstellings-
verzoek ontvangen welke is geregistreerd onder nummer PS 18-2008.

Omdat de aanpassing van het wegprofiel (versmalling en verschuiving) 
in strijd is met de voorschriften van de geldende bestemmingsplannen 
‘Velserbroek’ en ‘Hofgeest’, is ingevolge de wettelijke voorschriften een 
vrijstellingsprocedure ex artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening noodzakelijk. Deze procedure wordt gelijktijdig met de 
inspraakprocedure voor het saneringsprogramma A208 gevoerd.

Het vrijstellingsverzoek en het ontwerpbesluit voor het aanpassen van 
het wegprofiel (PS 18-2008), ligt samen met het saneringsprogramma 
inclusief het ontwerpverzoek tot vaststelling van hogere waarden in het 
kader van de Wet geluidhinder, voor eenieder gedurende zes weken van 
13 juni tot en met 24 juli 2008 ter inzage bij het bureau Vergunning en 
Uitvoering, Dudokplein 1 te IJmuiden. Eveneens is een exemplaar van 
het saneringsprogramma in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden 
gedurende de gebruikelijke openingstijden en bij Milieudienst IJmond, 
Wijckermolen 2 te Beverwijk op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

In het kader van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19, tweede lid WRO, 
ligt het verzoek voor het aanpassen van het wegprofiel en het ontwerp-
besluit (PS 18-2008), voor eenieder gedurende zes weken van 13 juni tot 
en met 24 juli 2008 ter inzage bij het bureau Vergunning en Uitvoering, 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende zes weken 
na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunning en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN WET 
GELUIDHINDER ‘OUD-IJMUIDEN-WEST’

Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben ten behoeve van het 
bestemmingsplan Oud-IJmuiden-West, een verzoek om vaststelling 
van hogere waarden ingediend bij de Milieudienst IJmond. Het Hogere 
waardenbesluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai en industrie-
lawaai op grond van de Wet geluidhinder.

De directeur van de Milieudienst IJmond maakt, namens het dagelijks 
bestuur van de Milieudienst IJmond, bekend dat er een ontwerpbesluit 
Hogere waarden is genomen.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarden ligt met ingang 
van 13 juni 2008 gedurende zes weken, samen met het ontwerp bestem-
mingsplan, ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudok plein 1 te 
IJmuiden op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar van het ontwerpbesluit 
samen met het ontwerpbestemmingsplan in te zien bij de centrale 
bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden gedurende de gebruikelijke ope-
ningstijden en bij Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk 
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan eenieder schriftelijk 
dan wel mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit kenbaar 
maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij de 
Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, o.v.v. ‘Zienswijze 
ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden bestemmingsplan 
Oud-IJmuiden West’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch 
een afspraak maken met de Milieudienst IJmond, telefoonnummer 
(0251) 26 38 63.

Beverwijk, 12 juni 2008

Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stad-
huis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur 
met al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de 
afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23.

Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
Telefoon (0255) 56 73 22, fax (0255) 56 76 97

Kadaster- en Wkpb-balie
Alleen op afspraak: tel. (0255) 56 73 97
De kadaster- en Wkpb-balie is er voor:
- informatie uit het door het Kadaster bijgehouden openbaar register 

van onroerende zaken (kadastrale percelen) en de daarop gevestigde 
rechten

- informatie over het al dan niet aanwezig zijn van publiekrechtelijke 
beperkingen op een kadastraal perceel of een gedeelte daarvan.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 78 50 
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur 
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 
15.00 uur 
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen, tel. (0255) 53 38 85: 
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering 
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur. 
Bezoekadres: Dudokplein 1, IJmuiden: van maandag tot en met vrijdag 
tus sen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 tot 
20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp 

bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties.

Brandweer
Telefoon (0255) 53 23 24.
E-mail afd.brandweer@velsen.nl
Internet www.brandweervelsen.nl of www.brandweerijmuiden.nl
Voor vragen over preventie, e-mail preventie@velsen.nl 

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Burgemeester
Voor vragen over handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, 
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, 
burger zaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dieren-
welzijn (inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert.

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester terecht om 
te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij 
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van de 
burge meester, telefoon (0255) 56 72 48.

Wekelijks spreekuur wethouders
De wethouders van de gemeente Velsen houden wekelijks een spreekuur. 
Belangstellenden kunnen elke woensdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht 
bij de collegeleden om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie.

Belangstellenden voor het wekelijkse spreekuur van de wethouders 
kunnen zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van 
de desbetreffende wethouders, onder vermelding van naam, adres, 
telefoon nummer en het onderwerp waarover men wil spreken.

Voor vragen over:  
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten 

Grote Buitendijk, Centrumplan, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, kunt u 
zich wenden tot

 wethouder AnneMieke Korf,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 55.

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, openbaar vervoer, 
Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, jeugdbeleid/
jeugd zorg en projecten Beeckestijn en Kustvisie, kunt u zich wenden 
tot

 wethouder Annette Baerveldt,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 73 08.

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, vergunningenbeleid, 
openbare werken, verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, 
water, strandzaken waaronder strandhuisjes, bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning, kunt u zich wenden tot

 wethouder Arjen Verkaik,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 47.

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken, 
Geo-informatie, milieu en project Forteiland, kunt u zich wenden tot

 wethouder Carel Ockeloen,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 74 01.

- Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid, 
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid,  UMTS-masten 
en projecten KG-terrein, Groot Helmduin, kunt u zich wenden tot

 wethouder Margo Bokking,
 secretariaat telefoonnummer (0255) 56 73 07,

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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gang 7,-.
Merlijn Theaterprodukties speelt 
‘Luna het Maankind’ in theater De 
Luifel in Heemstede. Middagvoor-
stelling 15.00 uur, avondvoorstelling 
19.00 uur. Toegang 7,50.
Houtnacht in de Haarlemmerhout 
in Haarlem van 19.00 tot 24.00 uur. 
Toegang gratis. Zie programma 
www.houtfestival.nl.
Acteerwedstrijd première ZO-
SOAP om 19.00 uur tijdens de Hout-
nacht. Zie ook zosoap.nl.
Salsa Station Haarlem, perron 3a, 
wachtkamer 2e klasse. Van 20.00 tot 
01.00 uur. Toegang 5,-. Proefles be-
ginners 20.00 uur. Workshop gevor-
derden van 20.30 tot 21.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘No Country For Old 
Men’. Aanvang 20.30 uur.
Kolkconcert van het Spaarndams 
Gemengd Koor. Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
‘Hallo, hallo wie stinkt daar zo? 
Cubasonsalon in de Stinken-
de Emmer, Ramplaan 126 Haarlem 
(Het Wapen van Kennemerland). 
Van 21.00 tot 01.00 uur. Van 20.00 
tot 21.00 uur workshop Cubaanse 
salsa door Marcs Betancourt.
Shuffle in de Lichtfabriek in Haar-
lem. Van 22.00 - 04.00 uur. Toegang 
10,- voorverkoop.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Beide zalen: Technovision ‘Secret 
Cinema & Schijfrijders Invite’. 23.00 
- 04.00 uur. Toegang 12,-, 18+.

Zondag 15 juni
 

Vaderdag
Lezing door Jantien de Vries ‘De 
moed een mens te zijn’ in de Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aan-
vang 10.30 uur. Toegang gratis.
Kunstmarkt op het Broekbergen-
plein in Santpoort, 11.00-17.00 uur.
Vlinders in de duinen. Excursie 
start om 11.30 uur bij Duincentrum 
De Zandwaaier, Zeeweg in Over-
veen. Aanmelden verplicht via www.
npzk.nl of 023-5411129.
Excursie ‘Waterbeestjes’. Aanvang 
12.00 uur vanaf het eind van de 
Bernadottelaan bij Meewijkplas in 
Haarlem. .
Houtfestival in Haarlemmerhout 
in Haarlem. Van 12.00 tot 22.00 uur. 
Voor programma zie www.houtfesti-
val.nl. Toegang gratis.
Mars der Muzikanten op de Grote 
Markt in Haarlem. Vanaf 13.30 uur.
Recreativo Tours organiseert i.s.m. 
Holiday Inn vaderdagmiddag. Deze 
middag bestaat uit een bunkerwan-
deling. Daarna een uitgebreid buffet 
in het Holiday Inn. Kosten 33 euro 
p.p., kinderen tot 12 jaar 50% kor-
ting. Aanvang 14.00 uur.
Optreden leden van het Amster-
dams Conservatorium in De Stom-
pe Toren in Spaarnwoude. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis.
Lydia’s Dance Center geeft leer-
lingenvoorstelling in Stadsschouw-
burg Haarlem, 14.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00/21.15: 
Professione: reporter. 14.15/21.30: 
Persepolis. 16.15: No Country For 
Old Men. 16.45/19.15: It’s Hard to be 
Nice. 19.00: II y a longtemps que je 
t’aime.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Stichting Hulp aan Nubra. 
‘You’re the Singer, I’m the Dancer’. 
Aanvang 14.30 uur. Toegang gratis.
Slotconcert zigeunerensemble Sin-
tiromarus in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Merlijn Theaterprodukties speelt 
‘Luna het Maankind’ in theater De 
Luifel in Heemstede. Middagvoor-
stelling 15.00 uur, avondvoorstelling 
19.00 uur. Toegang 7,50.
Gay Café Wilsons in Haarlem viert 
30-jarig bestaan, 17.00-22.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Try Out Tour, Ka-
ne. Aanvang 20.30 uur. Voorstelling 
is uitverkocht. Café: Subbacultcha! 
Over The Atlantic. Aanvang 21.30 
uur. Toegang gratis.

Maandag 16 juni

Inloopuur Hartfalen in het Spaarne 
Ziekenhuis Hoofddorp. Van 10.30 
tot 11.30 uur.
Oranje Fonds houdt campagne 
‘Voor Elkaar in de Buurt’ van 18.30 
tot 21.45 in Centrum Laan van Ber-
lijn, Laan van Berlijn 1 in Haarlem. 
En van 12.30 tot 15.45 uur in buurt-
centrum De Mel, Wijkermeerweg 1 
Velsen-Noord.
Filmschuur Haarlem: 19.00: II a 
Longtemps que je t’aime. 19.15: 
Nachtrit MovieZone. 21.30: Persepo-
lis. 21.45: No Country For Old Men.

Dinsdag 17 juni

Filmschuur Haarlem: 19.00: II y a 
Longtemps que je t’aime. 19.15: It’s 
Hard to be Nice. 21.15: Professione: 
reporter. 21.30: Persepolis.
Vaderdagduik in Zwembad De 
Heerenduinen. Vaders moeten zich 
om 19.30 uur melden in het zwem-
bad. Kosten 15,-.
Informatieavond over drugsver-
slaving bij Brijder Verslavingszorg, 
Spaarne 106 in Haarlem. 19.30 tot 
22.00 uur. Deelname gratis.
Bosconcert koor Doulce Memoire. 
Verzamelen om 20.00 uur bij ingang 
Duin en Kruidberg, Duin en Kruid-
bergerweg. Voorverkoop met kor-
ting via www.doulcememoire.nl.
Oecumenische estafette in de 

Groenmarktkerk, Nieuwe Groen-
markt 14 in Haarlem, 20.00 uur.
Stadsorgelconcert in de Grote of 
St. Bavokerk, Oude Groenmarkt in 
Haarlem. Michel Bouvard (Frank-
rijk). Aanvang 20.15 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
‘Hallo, hallo wie stinkt daar zo?’ 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Patronaat Ballen-
tent! Nederland - Roemenie. Aan-
vang 20.45 uur. Toegang gratis.

Woensdag 18 juni 

Inloopochtend voor vrouwen met 
borstkanker in het Kennemer Gast-
huis locatie Noord. Van 10.00 tot 
11.30 uur.
Zomerpodium Haarlem Cultuur. 
Voor aanmelden promotie@haar-
lem.nl. Zomerpodium duurt tot en 
met 22 juni.
Oranje Fonds houdt campagne 
‘Voor Elkaar in de Buurt’ van 12.30 
tot 15.45 uur in Wijkcentrum Bin-
nensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20 
in Haarlem. En van 18.30 tot 21.45 
uur in buurtcentrum De Mel, Wijker-
meerweg 1 Velsen-Noord.
Inloopmiddag omleggen riolering 
Marsmanplein/Slauerhoff van 16.30 
tot 18.30 uur in Informatiecentrum 
Delftwijk 2020, Marsmanplein 5-7 in 
Haarlem-Noord.
Filmschuur Haarlem: 14.30: II y a 
Longtemps que je t’aime. 14.45: Its 
Hard to be Nice. 16.45: Professione: 
reporter. 17.00: Persepolis. 19.00: II 
y a Longtemps que je t’aime. 19.15: 
It’s Hard to be Nice. 21.15: Professi-
one: reporter. 21.30: Persepolis.
Zomerpodium op de Grote Markt 
in Haarlem. t/m 22 juni. Div. activi-
teiten zie www.zomerpodium.nl.

Donderdag 12 juni

Filmschuur Haarlem: 19.00: II y a 
Longtemps que je t’aime. 19.15: It’s 
hard to be Nice. 21.15: Professione: 
reporter. 21.30: Persepolis.
Jaarvergadering Kleverpark in het 
Sterrencollege, Verspronckweg 150 
Haarlem. Aanvang 20.00 uur.
SwingSteesjun Feestje. Station 
Haarlem, wachtkamer 2, perron 3a. 
Van 20.00 tot 01.00 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘No Country For Old 
Men’. Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
‘Hallo, hallo wie stinkt daar zo?
Laat in het duin. Wandeltocht ver-
trekt 21.30 uur bij duincentrum De 
Zandwaaier, Zeeweg in Overveen. 
Aanmelden verplicht via www.npzk.
nl of 023-5411129. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Kleine zaal: Supported by )Toon) 
Fuck Buttons. 20.30 uur. Toegang 
12,50. Café: Purple Panic. 23.00 uur. 
Toegang gratis.

Vrijdag 13 juni

Filmschuur Haarlem: 16.30/19.00: 
II y a longtemps que je t’aime. 16.45: 
No Country For Old Men. 19.15: It’s 
hard to be nice. 21.15: Professione: 
reporter. 21.30: Persepolis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Uitvoering Turnvereniging 
Santpoort ‘Fantasy’ 19.00 en 20.30.
Voetbal kijken op groot scherm bij 
Beach Inn. Tevens optreden Verhage 
& Co. Toegang gratis.
Zomeravondwandeling. Start om 
20.00 uur bij ingang Duin en Kruid-
berg, Kruidbergerweg Santpoort-
Noord. Aanmelden via www.npzk.nl 
of 023-5411129.
SwingSteesjun Dance Classics. 
Station Haarlem, wachtkamer 2, 
perron 3a. Van 20.00 tot 01.00 uur. 
Kamerkoor Babylon in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord, 20.15 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
‘Hallo, hallo wie stinkt daar zo?
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Patronaat Ballen-
tent! Nederland - Frankrijk. 20.45 
uur. Toegang gratis. Kleine zaal: 
Balkan Beatz. DJ Tommi & Gusztav. 
23.00 - 04.00 uur. Toegang 8,- van-
af 18 jaar. Café: Los Tiki Boys. 23.00 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 14 juni

Boekenmarkt op de Dreef in Haar-
lem. Van 09.00 tot 16.30 uur. 
Oranjekoorts in de Cronjéstraat 
Haarlem-Noord. Groots EK feest. 
Wie in voetbalkleding komt mag 
gratis met de originele Oranje 
Leeuw op de foto. Lezers kunnen la-
ten weten welke winkel de mooiste 
oranje etalage heeft. Nog div. ande-
re activiteiten.
Plantenexcursie op het Kenne-
merstrand. Verzamelen 10.00 uur bij 
eindpunt buslijn 4 en 82 IJmuider-
strand. Opgave bij Niko Buiten, tele-
foon 023-5403266 of 06-12645287.
Open dag Brandweer Spaarndam 
van 10.00 tot 15.00 uur rondom de 
brandweerkazerne in Spaarndam, 
naast het dorpshuis.
Bloemen op je fiets. Fietstocht 
start om 10.00 uur bij ingang Duin 
en Kruidberg, Duin en Kruidberger-
weg t.h.v. nr. 74 in Santpoort-Noord. 
Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50. 
Aanmelden via www.npzk.nl of 023-
5411129.
Open dag bij Volkstuinvereniging 
Wie Zaait Zal Oogsten van 10.00 tot 
16.00 uur. Spaarndamseweg, hoek 
Vondelweg in Haarlem-Noord.
Kindervrijmarkt bij Hof van Eden, 
Muiderslotweg 222a Haarlem-
Noord. Van 11.00 tot 16.00 uur.
Auditie bij ReAno in de Veste, Ves-
tingplein Velserbroek. Vanaf 12.45.
Beeckestijnpop met o.a. Paound, 
All Missing Pieces, Textures, Claw 
Boys Claw en andere. 13.00 tot 21.30 
uur. Toegang gratis.
Verjaardagviering Jan Rusman 
met stage in het Kennemer Sport-
centrum, IJsbaanlaan 4a in Haarlem. 
Van 14.00 tot 17.00 uur. Meedoen 
kost 7,50. Tevens worden er oud-
leerlingen gezocht van Jan Rusman.
Jeugdvoorstelling Reis om de We-
reld in 80 dagen in de Philharmonie, 
Haarlem, 14.00 uur.
Lydia’s Dance Center geeft leer-
lingenvoorstelling in Stadsschouw-
burg Haarlem, 14.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.15: No 
Country For Old Men. 14.30/19.00: 
II y a Longtemps que je t’aime. 
16.45/19.15: It’s Hard to be Nice. 
17.00/21.30: Persepolis. 21.15: Pro-
fessione: reporter. 
Lezing ‘De gevoelige kinderen 
van deze tijd’ door Mark Metselaar 
in Zon Bastion 3 in Velserbroek. Toe-

Informatieavond over vrijwilligers-
werk bij de Kindertelefoon van 19.30 
tot 21.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Gymnasium Felisenum 
‘Rimmen en Rammen!’. Aanvang 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Haarlem: De 
ontdekking van Haarlem try-out, 
20.15 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
‘Hallo, hallo wie stinkt daar zo? 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Café: Hansen Tomas. Aanvang 2.130 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 19 juni

MS-inloopuur in het Spaarne Zie-
kenhuis Hoofddorp 10.00-11.30 uur.
Zomerpodium op de Grote Markt 
in Haarlem. t/m 22 juni. Div. activi-
teiten zie www.zomerpodium.nl.
Gildewandeling met Hans Huls-
bergen. Hij neemt u mee op ont-
dekkingstocht door drie voormalige 
‘Heerlijckheden’. Te weten Schooter-
bos, Zaenen en Hoogerwoert. Ver-
trek 14.00 uur vanaf parkeerterrein 
Julianapark. Aanmelden noodzake-
lijk via 06-16410803. Kosten 2,50.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Silk. 
19.30: Tricks. 21.15: II y a Longteps 
que je t’aime. 21.30: It’s Hard to be 
Nice.
Stadsschouwburg Haarlem: De 
ontdekking van Haarlem premiere, 
20.15 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
‘Hallo, hallo wie stinkt daar zo? 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Smack III. 21.00 
- 01.00 uur. Toegang 8,-/10,-. Van 
13 tot 16 jaar. Café: Subbacultcha! 
Bonne Aparte, 21.30, gratis.

w w w.vink vloeren.nl
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Tijdelijke openstelling 
woningmarkt
Velsen/Haarlem - Huurders uit 
Velsen en Zuid Kennemerland mo-
gen voor een jaar op elkaars huur-
woningaanbod reageren. Het colle-
ge van Burgemeester en Wethou-
ders van Haarlem heeft op maandag 
2 juni een voorstel goedgekeurd die 
dit experime0 mogelijk maakt. Dit 
besluit moet ook in alle andere be-
trokken gemeenten genomen wor-
den.

Het gebied waar de woningzoe-
kende zoekt, houdt niet op bij de 
gemeentegrens. De gebieden Vel-
sen (onderdeel van de woonregio 
IJmond) en Zuid-Kennemerland 
zien dat woningzoekenden over en 
weer staan ingeschreven. De woon-
regio’s hebben echter een huisves-
tingsvergunningplicht. Dit betekent 
dat alleen zij die binding hebben 
met de regio, maatschappelijk of 
economisch, zich daar mogen vesti-
gen. Wanneer inwoners van de ene 
regio willen verhuizen naar de an-
dere regio is dit niet mogelijk. Een 
van de accenten in de Haarlemse 
Woonvisie (2006) is komen te lig-

gen op doorstroming bevorderen, 
het verleiden tot verhuizen. Door de 
grenzen dicht te houden sluiten de 
regio’s elkaars inwoners af van wo-
ningaanbod elders. Door elkaars 
woningmarkt bij het aanbod te be-
trekken, neemt het aanbod toe, zo-
wel absoluut als in variatie van wo-
ningtypen. Woningzoekenden heb-
ben meer keuzevrijheid. Dit bete-
kent dat er eerder passend aanbod 
wordt gevonden bij de individuele 
woonwensen. Dit vergroot de ver-
huisgeneigdheid van zittende huur-
ders, waarmee meer doorstroming 
op de markt komt. Daardoor ko-
men meer betaalbare huurwonin-
gen vrij voor huishoudens met een 
laag inkomen. Met dit experiment 
wordt invulling gegeven aan een 
van de speerpunten van de Woon-
visie 2006-2012 (Dynamisch: Meer 
beweging op woningmarkt).
Dit voorstel wordt eerst nog voorge-
legd aan de raadscommissie Ont-
wikkeling. 
Als alle betrokken gemeenten met 
het voorstel akkoord gaan, kan na 
de zomer het experiment starten.

Het dagje uit naar het Dolfinarium was een succes!

Corus bezorgt cliënten Hartekamp 
Groep onvergetelijke dag
Regio - Vrijdag 6 juni zijn 30 mede-
werkers van Corus in IJmuiden een 
dag op pad geweest met een groep 
cliënten van het Kasteel uit Nieuw-
Vennep naar het Dolfinarium. Het is 
de tweede wens van de cliënten van 
De Hartekamp Groep die het jubi-
lerende staalbedrijf Corus in vervul-
ling laat gaan.  
De dag werd georganiseerd in het 
kader van de ‘Hartenactie 2008’ van 
het staalbedrijf, waarbij medewer-
kers van Corus in het kader van het 
90-jarig bestaan een drietal wensen 
van de Hartekamp Groep in vervul-
ling laten gaan. Op donderdag 29 
mei hebben 55 collega’s twee tui-
nen opgeknapt bij Harteheem, bij-
zondere woonwijk voor mensen met 

een verstandelijke beperking, on-
derdeel van De Hartekamp Groep in 
Heemstede. En op 19 juni aanstaan-
de gaan nog eens 25 collega’s een 
bewegingsruimte opknappen bij de 
Hartekamp Groep. 

De dag uit naar het Dolfinarium was 
een succes. Als de bus in de late 
middag weer aankomt zijn er alle-
maal blije gezichten te zien. Een 
van de Corus medewerkers zegt dat 
hij “in een hele korte tijd 30 nieu-
we vrienden erbij heeft.” “De cliën-
ten hebben zichtbaar genoten van 
de dolfijnenshow en alles daarom 
heen”, aldus een andere medewer-
kers die spreekt namens al zijn col-
lega’s.

Kennemer Gasthuis introdu-
ceert ‘Total Fracture Care’
Haarlem - Door vergrijzing en ver-
minderde lichaamsbeweging neemt 
het aantal gevallen van osteoporo-
se sterk toe. Tijdige diagnose en be-
handeling van de aandoening kan 
verergering, nieuwe breuken (frac-
turen) en veel pijn bij patiënten 
voorkomen. Het Kennemer Gast-
huis (KG) heeft daarom een speciale 
fractuur- en osteoporose-poli in het 
leven geroepen. Dit concept is uniek 
in de regio Zuid-Kennemerland. 
Osteoporose is een veelvoorkomen-
de botontkalking bij de ouder wor-
dende mens, met als gevolg een 
verhoogd risico op botbreuken. Het 
is een aandoening die door vergrij-
zing en verminderde lichaamsbewe-
ging steeds vaker en op steeds jon-
gere leeftijd zal voorkomen. Osteo-
porosepatiënten kunnen te maken 
krijgen met achteruitgang van het 
dagelijks functioneren en vermin-
derde kwaliteit van leven. Tijdige di-
agnose en behandeling is van groot 
belang voor de preventie van deze 
gevolgen. 
In veel gevallen is een fractuur de 
eerste aanwijzing voor de aandoe-
ning. Het KG is van start gegaan 
met Total Fracture Care. Door de 

samenwerking tussen traumatolo-
gie, interne geneeskunde, reuma-
tologie, radiologie en geriatrie heeft 
het ziekenhuis een multidisciplinai-
re aanpak gerealiseerd die nieuwe 
botbreuken, pijn en invaliditeit kan 
voorkomen. 
Total Fracture Care is een keten van 
zorg bestaande uit: fractuurbehan-
deling; bij patiënten boven de 50 
jaar standaard screening op osteo-
porose (meten botdichtheid) en zo-
nodig behandeling; screening op 
verhoogd valrisico en zonodig door-
verwijzing naar de valpoli van het 
KG. 

Dit traject kan op één middag poli-
klinisch doorlopen worden. Na drie 
maanden volgt een tweede afspraak 
om het effect van de behandeling 
in kaart te brengen. Daarna kan de 
patiënt voor monitoring terug naar 
de huisarts. Binnen het KG speelt – 
naast de specialist - ook de nurse 
practitioner een belangrijke rol in 
deze zorgketen. Er kan daardoor 30 
minuten per afspraak gereserveerd 
worden. Dat betekent onder meer 
dat er voldoende tijd en aandacht is 
voor de -veelal oudere- patiënt.

Laura Verhoeven en Peter Kapitein in 2007 (foto: Froukje van Tol)

Laura Verhoeven en Alpe d’HuZes
Nog in de roes 
Santpoort-Noord - De Santpoort-
se Laura Verhoeven nam vori-
ge week donderdag deel aan de 
derde Alpe d’Huzes. Deze keer 
ging zij acht keer de strijd met 
de berg aan. ‘Opgeven is geen 
optie’, is de leus, want al het ver-
zamelde geld gaat naar het Ko-
ning Wilhelmina Fonds voor kan-
kerbestrijding.

Laura: ,,De eerste vier beklimmin-
gen gingen in de roes van het Al-
pe d’HuZes virus, zo makkelijk alsof 
het geen moeite kostte (tijden: 1.03, 
1.04, 105 en 1.03 uur). Met de vijf-
de beklimming werd het zwaar; door 
het weer? Het werd kouder (kan ik 
slecht tegen) en het werd natter (re-
gen). 
Iets langer rusten is het plan. Maar 
de benen bleven zwaar aanvoelen, 
toch te snel gereden die eerste vier? 
De zesde beklimming leek een eeu-
wigheid te duren, voor mijn doen 
was het afzien (1 uur en 10 minu-
ten). 
Met de koude en regen in het voor-
uitzicht dacht ik: OK, nu nog twee 
beklimmingen. Over deze twee be-
klimmingen zal ik, geschat onge-
veer, 1 uur en 15 minuten doen, dus 
nog 2 uur en 30 minuten afzien. En 
dat stelt niets voor, vergeleken met 
wat een kankerpatiënt moet mee-
maken, gaat door mij heen. Dus 
waar heb ik het over? 
Beneden gekomen, om te begin-
nen aan de zevende klim, vertrekt 
Peter Kapitein. Hij heeft dit jaar een 
loeizwaar traject voor zijn kiezen, zit 
tussen twee chemo’s in en moest 
woensdag weer aan het infuus. Pe-

ter zal één keer de Alpe beklimmen. 
Ik heb het koud en voordat ik ver-
trek voor mijn zevende keer doe ik 
mij te goed aan een warm kopje 
koffie en een broodje kaas, wat kan 
dat lekker zijn. Het blijkt wonderen 
gedaan te hebben. Mijn benen voe-
len weer aan als bij de eerste klim. 
Rij weer met macht naar boven, wat 
een lekker gevoel is dat. Halverwege 
de zevende beklimming kom ik Pe-
ter tegen, ondersteund door andere 
Alpe d’HuZes kanjers. Hij heeft het 
loeizwaar. Zijn hartslag zit tegen zijn 
maximum aan. Ik voeg mij bij deze 
groep en met z’n allen komen we 
boven met tranen en kippenvel op 
onze armen en benen. Niet van de 
kou maar van de emotie.
Zo gaat het ook in de achtste be-
klimming. Ik kom Edwin tegen. 
Bij zijn zus is de kanker weer ver-
woestend terug gekomen. Ook hij 
rijdt zijn achtste beklimming voor 
zijn zus Marja en met andere Alpe 
d’HuZes kanjers. Ook hier is de aan-
komst weer vol emoties. Ook Peter 
komt op me af en omhelst me. Hij 
kan zijn tranen niet tegenhouden en 
zegt: ,,Ik ben zo blij dat je er weer bij 
was. Mijn dag kan niet meer stuk. 

En met dank aan mijn sponsoren, 
want alleen acht keer die Alpe be-
klimmen heeft geen zin als er geen 
sponsoren achter je staan. Dus mijn 
dank aan: Zebra Uitzendburo, HOV 
IJmond, Rolvink Bouw, Cornelis Vro-
lijk’s Visserijmaatschappij, Werk-
center, CVG Papier, Marina Seaport, 
Bouwonderneming Gebr. Stolk BV, 
Kloosterboer, Holiday Inn en de 
Meergroep.’’

Autobrand Kanaaldijk
IJmuiden - Een lekker dagje uit, met de waterscooters op zee, eindigde 
zondagmiddag voor de eigenaar van deze auto minder leuk. Tijdens zijn te-
rugrit naar huis ontstond, even over half vijf, een fikse brand onder de mo-
torkap. De waterscooters werden direct losgekoppeld om brandschade te 
voorkomen. Een poging om de brand zelf te blussen mislukte, want de vlam-
men laaiden direct na de bluspoging opnieuw op. De brandweer wist de 
brand gelukkig adequaat te blussen. (foto: Jan de Leur)
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek
Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, 
tel. 0255-514204.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-
5319148.

Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764 
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcp-
am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en 
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstver-
lening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en 
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-
16.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u te-
recht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk 
en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste 
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.nl

Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284

Alleen de apotheek van ijmuiden/velserbroek/
santpoort moet wekelijks worden veranderd.

Het dienstrooster is te vinden op 
www.apotheekvelserbroek.nl

Mats van der Wal stopt officieel met schrijven voor De Jutter en De Hofgeest

‘Stukjesschrijver’ bij de krant’

Mats van der Wal stopt ermee
Velserbroek - ‘Een stukkie in de 
krant? O, dat regel ik wel even’, 
moeten duizenden mensen te 
horen hebben gekregen van 
onze Mats van der Wal. Vanaf 
de oprichting van De Jutter, in 
1993, was hij verslaggever bij 
onze weekbladen De Jutter en 
De Hofgeest in Velsen. Jarenlang 
leverde hij met enthousiasme en 
creativiteit zijn artikelen aan. En 
of het om sport of mode ging, het 
werd een ‘lekker stukkie’. Met 
zijn twinkelende ogen, zijn gul-
le lach en zijn brede kennis op 
bijna elk gebied was hij een heel 
goede collega. Zijn speciale in-
breng zal worden gemist bij onze 
kranten.

Mats was jaren onderwijzer op de 
Jan Campertschool in Driehuis. Als 
zodanig was hij een bekende figuur 
voor veel Velsenaren. Toen Luuc van 
der Ouw van Kennemerland Pers in 
1993 weekblad De Hofgeest over-
nam, werd meteen het zusterblad 
De Jutter in het leven geroepen. Re-
née Wouwenaar richtte de krant op 
en startte vanaf haar woning aan 
PC Hooftlaan in Driehuis het kan-
toor aan huis. Renée heeft, net als 

haar kinderen en de latere chef re-
dactie Friso Huizinga, nog in de klas 
gezeten bij Mats. Niet vreemd dus, 
dat Renée Mats vroeg als corres-
pondent voor De Jutter en De Hof-
geest. Naast zijn werk als onderwij-
zer wierp Mats zich op zijn werk als 
verslaggever.
,,Het was de préhistorie van de 
krant,’’ lacht Mats nu. ,,Lekker kneu-
terig, want we werkten nog niet met 
de computer, maar schreven alles 
uit. We hadden hele lieve ‘tikgeit-
jes’ die alles uitwerkten op de type-
machine. Fotorolletjes gingen el-
ke week naar de ontwikkelaar. Bij 
spoedklusjes gingen we naar de 
een-uurs-service. Maar het was een 
fantastische tijd. Een klein groepje 
mensen, leuke contacten onderling, 
altijd erg gelachen met onder ande-
re acquisiteur Johan van Wijk. Later 
kwam Frans Glas erbij die nu nog 
voor de IJmuider Courant schrijft. 
En ik herinner me Peter Vriezema 
uit Velsen-Noord en cartoonist Arie 
de Jong die machtig mooie politieke 
cartoons tekende. De kranten wer-
den op woensdag in Aalsmeer op-
gemaakt met knip- en plakwerk.’’
Mats had een grote eigen inbreng 
bij de krant. Voor de Strandjutter die 

‘s zomers uitkwam bracht hij dagen 
op het strand door. Hij zat en zit nog 
steeds aan de stamtafel bij restau-
rant IJmond waar de ‘opperhoofden’ 
van de haven bij elkaar komen en 
waar veel wordt bekokstoofd. Ook 
regelde hij de Telstarpagina’s bij de 
thuiswedstrijden, een VSV-pagina 
en haalde hij meteen de benodigde 
advertenties binnen.
Maar ook het reguliere werk ging 
hem makkelijk af. Specials over res-
taurants waren ‘spekkie voor zijn 
bekkie’, maar ook voor een mode- of 
beautyspecial draaide hij zijn hand 
niet om. ,,Ik kwam overal makkelijk 
binnen,’’ vertelt hij. ,,Veel mensen 
kenden me als onderwijzer van hun 
kinderen.’’
De laatste jaren werd het werken bij 
de krant wat minder. ,,Het lijf wil niet 
meer,’’ laat Mats weten. ,,En alles is 
veranderd. Nu stuur je je stukjes per 
e-mail. Het persoonlijke contact is 
wat minder geworden. Ik heb veel 
mensen bij de krant zien komen en 
gaan. Maar het schrijven heb ik al-
tijd leuk gevonden. En ook al stop 
ik er nu mee en staat mijn naam 
niet meer in de colofon, als ik tegen 
nieuws oploop zal ik zeker weer een 
‘stukkie’ sturen.’’ (Karin Dekkers)

De opening van het Duinpark is een groot feest

Duinpark: een prachtige plek
IJmuiden – Eigenlijk had Philip ten 
Napel, bewoner van het Regen-
boogproject, het Duinpark het liefst 
samen met prinses Maxima ge-
opend. Maar omdat zij verhinderd 
was, nam hij genoegen met de aan-
wezigheid van wethouder Arjen Ver-
kaik. Samen onthulden zij het spel-
regelbord en daarmee was vorige 
week woensdag het Duinpark in 
Zee- en Duinwijk officieel geopend. 
Het park, dat van de Orionweg naar 
de Kruisberglaan loopt, is heel mooi 
geworden. Veel groen, veel bank-
jes, schommels, klimrekken, een 
klein openluchttheater, een span-
nend speeltoestel en een water-
speelplaats.
De IJmuider Harmonie luisterde het 
feest met veel tromgeroffel op, groep 
acht van basisscholen de Klipper en 
de Zandloper lieten in het amfithe-
ater en deel van hun eindmusical 
zien, de Speelbus van de Dwarslig-
ger was aanwezig met allerlei spel-
materiaal, volksdansgroep Lӓle ver-
zorgde een optreden en De Acro-
baat uit Haarlem studeerde met de 
kinderen allerlei circuskunstjes in. 
Iedereen genoot en het park was tij-
dens de opening precies zoals het 
bedoeld was: een grote speelplaats 
voor de kinderen en een ontmoe-
tingsplek voor buurtbewoners. ,,Dit 
is heel bijzonder, veel bewoners zijn 
vanaf het begin bij de plannen be-
trokken en hadden inspraak, daar is 

ook rekening mee gehouden’’, ver-
telt Ina de Vos, voorzitter van het 
wijkplatform. Daarom verdween ook 
het fietspad uit die plannen, er is al-
leen een breed wandelpad. Waar in-
middels veel fietsen doorheen gaan, 
op eigen risico, want zij riskeren een 
boete. ,,Een kleine moeite om even 
af te stappen en met de fiets aan de 
hand het park door te lopen’’, is de 
mening van Ina. ,,Geen fietsen en 
geen honden. Die laatste zijn trou-
wens wel welkom, mits zij aange-
lijnd zijn en als de eigenaar de poep 
opruimt. Er zijn genoeg uitlaatplek-
ken en hondentoiletten in de buurt, 
bovendien kunnen zij zo het duin 
inlopen.’’ ,,Ik vind veilige en schone 
speelruimte voor kinderen erg be-
langrijk’’, zegt Silvia, kinderwerk-
ster van de Dwarsligger. ,,Dit is een 
ideale plek, er komt hier geen ver-
keer. Alleen toen we de speelbus op 
het veld neer wilden  zetten, moes-
ten we eerst de hondenpoep oprui-
men. Niet prettig, als een kind daar 
in gaat staan.’’ De eerste bewoners 
van de woontorens in het park wa-
ren bij de plannen betrokken, men-
sen die er later een huis kochten, 
niet. ,,De makelaar had ons verze-
kerd dat dit een rustig park zou wor-
den’’, zegt een buurtbewoonster iet-
wat verbaasd. Ze besluit: ,,Maar ik 
vind dit wel gezellig. Ik hou wel van 
een beetje leven in de brouwerij.’’ 
(Carla Zwart)

Tibetaanse dokters in Nubra
Documentaire ‘You’re the 
singer, I’m the dancer’
Velsen - Zondag 15 juni zal de 
documentaire ‘You’re the singer, 
I’m the dancer’ in premiere gaan 
in het Witte Theater aan Kanaal-
straat 257 te IJmuiden. De zaal 
is open om 14.30 uur, aanvang 
15.00 uur. De toegang is gratis, 
een film die u absoluut niet mag 
missen!

Ingeklemd door Pakistan in het 
noordwesten en Tibet in het noord-
oosten ligt Nubra; een district in 
de Indiase deelstaat Jammu en 
Kashmir. In het hindoeïstische In-
dia wordt de deelstaat Jammu en 
Kashmir voor 90% door moslims be-
woond. Het district Nubra is een dal,  
bereikbaar over de hoogst begaan-
bare autoweg ter wereld de 5660 
meter Khardung La. Nubra ligt in 
Ladakh dat door zijn hoge passen 
en vele boeddhistische kloosters 
ook wel ‘little Tibet’ wordt genoemd. 
In dit deel van India zet de stichting 
Hulp aan Nubra zich al jarenlang in 
om de traditionele Tibetaanse ge-
neeswijze te ondersteunen. De be-
volking leeft van de opbrengst van 
het land waarop gerst, aardappelen 
en wat groente worden verbouwd. 
Het vee, meestal geiten en schapen,  
zorgen voor het schaarse inkomen. 
De wol van de geiten wordt ver-
kocht aan handelaren uit Kashmir 
die er de beroemde Kashmir sjaals 
en Pashmina’s van weven. 
Het diep gewortelde boeddhistische 
geloof zorgt ervoor dat de bevolking 
een rotsvast vertrouwen heeft in de 
traditionale Tibetaanse geneeswijze. 
De stichting Hulp aan Nubra heeft 
met de financiële ondersteuning 
van de Lha Rje Sorig Foundation 
van dokter Rigzin Tundup ervoor ge-
zorgd dat veel mensen in afgelegen 
en moeilijk bereikbare gebieden van 
gezondheidszorg worden voorzien. 
Met steun van de stichting Hulp 
aan Nubra is er in het dorp Sumur 
een medisch centrum gebouwd met 
daarbij een grote kruidenplantage. 
Op deze kruidenplantage worden 
verschillende medicinale kruiden-
planten gekweekt waar medicijnen 
van worden gemaakt. Op deze ma-
nier worden ook zeldzame met uit-
sterven bedreigde plantensoorten 

voor de toekomst behouden.
Twee amchi’s (dokters in de Tibe-
taanse geneeswijze) werken voor 
de Lha Rje Sorig Foundation en met 
een ambulance jeep worden ernstig 
zieke patiënten voor operaties naar 
het ziekenhuis in Leh, de hoofdstad 
van Ladakh, gebracht, een afstand 
van 130 kilometer wat vijf á zes uur 
rijden betekent. Over het leven en 
het werk van dokter Rigzin Tun-
dup heeft documentairemaker Bart 
van Broekhoven van Pachacine-
ma een schitterende documentaire 
gemaakt. Deze film is ingesproken 
door Rutger Hauer. Deze film is mo-
gelijk gemaakt met financiële steun 
van de ASN Bank en NCDO, draag-
vlak voor internationale samenwer-
king, met een financiële bijdrage 
van het Ministerie van Buitenland-
se Zaken.
Op 21 juni wordt er voor onze stich-
ting een rommelmarkt gehouden 
door de stichting Velsen voor de 
Derde Wereld, het adres is het So-
lidariteitsgebouw in de Eenhoorn-
straat 4, van half tien tot half één. 
Heeft u nog gebruikte spullen dan 
kunt u deze voor onze stichting in-
brengen op zaterdag 31 mei in het 
Solidariteitsgebouw aan de Een-
hoornstraat 4.
Meer informatie over Velsen voor de 
Derde Wereld vindt u op www.nu-
bra.nl De stichting is dankbaar voor 
elke donatie die het werk in Nu-
braondersteunt. U kunt uw donatie 
storten bij de Rabobank aan Stich-
ting Hulp aan Nubra 383637961.

Een optocht van kinderwagens en zwangere buiken bekijkt babykleertjes

Moonlightshoppen 
onder de zon
IJmuiden – De Moonlightshopping 
kan voortaan beter Sunlightshop-
ping genoemd worden. Rond 13.00 
uur stonden de mensen vorige week 
vrijdag al achter hun kraam met 
koopjes op de Lange Nieuwstraat, 
onder een stralend zonnetje. Ook 
het publiek slenterde rond dat tijd-
stip al langs de kramen, het was een 
gezellige bedoening.
,,De mensen komen uit het hele land 
met hun handel hier naar toe’’, zegt 
Piet Schouten, voorzitter van de win-
keliersvereniging. ,,Ze staan liever 
wat langer dan alleen in de avond-
uren, dan verkopen ze ook meer.’’ 
Dan ziet hij dat er bij een kraam 
vol kleurrijke kleding kledingrekken 
aan beide kanten van de doorgang 
neergezet zijn. ,,Dat kan zo niet, zo 
kunnen er geen rolstoelen en kin-
derwagens meer langs’’, zegt hij en 
gaat er op af.
De kramen met zomerkleding doen 
goede zaken, net zoals de kramen 
die zonnebrillen en sieraden verko-
pen. 
Bij ‘De Bezige Handjes’ uit Den Hel-
der, een kraam vol hobbymateri-
alen, is het rustig. Het echtpaar zit 
op hun gemak een patatje te eten. 
,,In de avonduren komen de men-
sen wel’’, zegt de man optimistisch. 
Ook de kraam daarnaast, waar sok-
ken te koop zijn, heeft geen klanten. 
Het zomerse weer nodigt niet uit om 
warme sokken te kopen. In het ka-

der van de naderende EK zijn er ook 
heel veel oranje spullen: hoedjes, 
toeters en vlaggetjes. ,,Vliegers voor 
vijf euro, wie maakt me los, dan kan 
ik ook naar huis’’, roept een koop-
man luid. 
Een jongen mag van zijn vader een 
vlieger uitkiezen. Hij heeft een blau-
we in de ene hand, een rode in de 
andere en kan maar niet tot een 
keuze komen.
,,Als jij niet kunt kiezen tussen de ro-
de en de blauwe, dan nemen we de 
groene’’, zegt de vader als het hem 
te lang duurt. Hij rekent de groene 
vlieger af en beent weg, een verbou-
wereerde zoon in zijn kielzog. 
Een vrouw speurt in een grote sta-
pel sportschoenen en mompelt: 
,,Net wat ik dacht, alleen kleine ma-
ten, de gangbare zijn er al uit.’’ 
Op het Marktplein staat een op-
vallend groepje te neuzen bij een 
kraam vol babykleertjes. Natasja, 
Anja en Priscilla lopen achter de 
kinderwagen. Bovendien is Natasja 
zeven maanden zwanger, terwijl 
haar zus Ilona, die nog niet achter 
de kinderwagen loopt, vijf maanden 
zwanger is. 
Als alle kinderkleertjes zijn bekeken, 
vertrekt het groepje in een optocht 
van kinderwagens en zwangere bui-
ken naar de Lange Nieuwstraat.
Om gezellig langs de kramen te 
gaan en wie weet om wel een koop-
je te scoren. 

Zeer beschonken 
bromfietser
IJmuiden - Politiemensen troffen in 
de nacht van vorige week donder-
dag op vrijdag rond 02.30 uur op de 
Orionweg een bromfietser aan die 
flink onder invloed van alcohol reed. 
Na controle bleek de man, een 48-
jarige inwoner van Velsen, een alco-
holpromillage van 2,7 te hebben. Dit 
is ruim 5 keer de maximaal toege-
stane waarde. Hij heeft een proces-
verbaal en een tijdelijk rijverbod ge-
kregen.
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO 
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus 
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.

ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-12650716, mevrouw Nu-
poort.
Vanaf 1 juni tot 1 september is 
de stichting in verband met vakan-
tieperiode gesloten. Gedurende de-
ze periode kunt u met bovenstaand 
telefoonnummer bellen (overdag) 
of schriftelijk via het bovenstaand 
adres.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 12.30 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. Activiteiten worden ge-
geven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur 
computerles. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen 
welkom voor computerles, de stich-
ting werkt met de Davilex-metho-
de, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen 
tempo een onderdeel van de com-
puter onder de knie krijgen. 
De stichting is geopend van 9.30 tot 
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. De eerstvolgende open 
tafel is vrijdag 29 augustus. Kook-
enthousiastelingen gevraagd voor 
de open tafels. U kunt contact op-
nemen met Gerard Schol van het 
wijksteunpunt.
Zomerkienavond woensdagavond 
18 juni. Aanvang 19.00 uur. Entree-
prijs 0,50 euro incl. koffie of thee. 
EK voetbal kijken op groot scherm. 
vrijdag 13 juni en dinsdag 17 juni. 
Alle wedstrijden beginnen om 20.45 
uur, zaal open 20.00 uur.
Restaurant is er op maandag, 
woensdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 uur 
aanwezig zijn). U kunt genieten van 
een 3-gangen a la carte menu in-
clusief drankje voor 5,50.
Het wijksteunpunt zoekt nieu-
we leden voor de stoelgymnastiek, 
Country Line Dance en de internet-
cursus. 
Voor informatie en kunt u contact 
opnemen met het wijksteunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor 
opgeven. Kosten 15,- per seizoen. 
Internetcursus voor senioren op 3 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 3 
middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). 
De allochtone medemens kan op 
donderdagochtend van 09.00 tot 
10.30 uur terecht.
Zomerfeest 28 juni van 15.00 tot 
ca. 18.30 uur. Kaartverkoop start op 
2 juni van 10.00 tot 11.30 uur (werk-
dagen).

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om de 
gehele week (ook zon- en feestda-
gen) te komen ontbijten.
Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. De kosten 
bedragen 2,40 euro per keer. Gaar-
ne wel even vooraf aan melden bij 
de receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 
Een driegangenmaaltijd met verse 
ingrediënten kost 6 euro maandag 
t/m zaterdag. Zondag kost een drie-
gangenmaaltijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel: vrijdag 20 juni: uien-
soep, sperziebonen, aardappelen 
en fricandeau. Toe frisse fruitsalade 
met slagroom. Aanvang 12.30 uur. 
Kosten 4,50.
Expostitie van mevrouw A. Mei-
nema. Dagelijks te bezichtigen van 
09.00 tot 16.30 uur.
Internetcursus zit nog steeds vol. 
Deelname kan weer vanaf septem-
ber.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt is 
ten behoeve van de open tafel naar-
stig op zoek naar vrijwillige mede-
werkers die het leuk vinden een keer 
per week voor een grote groep seni-

oren te koken, te helpen bij voorbe-
reiding, uitserveren van de maaltijd 
en/of te helpen bij de afwas. 
Tevens zijn zij op zoek naar een yo-
gadocent voor het komende activi-
teitenseizoen. Eén middag per week 
op donderdag.
Internetcursus zit nog altijd vol. 
Deelname aan deze cursus kan 
weer vanaf september.

Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Vrijdag 13 juni voetbalmenu i.v.m. 
voetbalwedstrijd Nederland-Frank-
rijk. Kosten 6,-.
Donderdag 19 juni Gebakken kib-
beling met friet en rauwkost. Aan-
vang 12.30 uur. Kosten 6,-.
Filmavond Jacques Cousteau. 
Maandag 22 juni. Aanvang 18.30 
uur. Toegang 2,25.
Menu van de dag Bami. Woensdag 
25 juni. Aanvang 12.30 uur. Kosten 
6,-.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Zomerkien zondag 22 juni. Kaart-
verkoop is inmiddels van start ge-
gaan.
Klaverjassen donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot 
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255-
520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans. Tenslotte kunt u terecht voor 
vele vormen dienstverlening. Tele-
foon wonenplus 0255-518888.

Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, iedere woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. 
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent u 
welkom. Opgeven maandagmorgen 
tussen 9.00 en 10.00 uur. 

KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
Busreis 24 juni naar naar Wemel-
dinge. Kosten 36,50. 
Koffie met gebak in Sassenheim, 
lunchen op de pier aan Scheveni-
gen en een bezoek aan het Katwijks 
Museum.
5-Daagse vakantie naar Hotel de 
Uitkijk in Zeddam. Van 8 tot 12 sep-
tember. Geheel verzorgd 350 euro, 
excl. reis- en annuleringsverzeke-
ring. Alleen nog 2 persoonskamers.

Ouderennieuws

De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden, 
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Zomeractiviteiten. Dinsdag 5 augustus uitstapje naar attractiepark De 
Goudvis. Opstaptijd hoor je bij het inschrijving. Kosten 10 euro, incl. lunch, 
drinken, fruit, snoepje enz. Leeftijd 4 tot en met 7 jaar. Opgeven voor 27 
juni.
Avonturen in het bos. Spannende actieve dag in het bos bij Velsen-Zuid, 
scouting clubhuis. Van 11.00 tot 18.00 uur. Kosten 5 euro, incl. lunch, drin-
ken, fruit en een snoepje. Opgeven voor 27 juni.

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, 
telefoon 0251-210050, e-mail: info@demel.nl.
Zomeractiviteiten. Dinsdag 5 augustus uitstapje naar attractiepark De 
Goudvis. Opstaptijd hoor je bij het inschrijving. Kosten 10 euro, incl. lunch, 
drinken, fruit, snoepje enz. Leeftijd 4 tot en met 7 jaar. Opgeven voor 27 
juni.
Avonturen in het bos. Spannende actieve dag in het bos bij Velsen-Zuid, 
scouting clubhuis. Van 11.00 tot 18.00 uur. Kosten 5 euro, incl. lunch, drin-
ken, fruit en een snoepje. Opgeven voor 27 juni.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 
Zomeractiviteiten. Dinsdag 5 augustus uitstapje naar attractiepark De 
Goudvis. Opstaptijd hoor je bij het inschrijving. Kosten 10 euro, incl. lunch, 
drinken, fruit, snoepje enz. Leeftijd 4 tot en met 7 jaar. Opgeven voor 27 
juni.
Avonturen in het bos. Spannende actieve dag in het bos bij Velsen-Zuid, 
scouting clubhuis. Van 11.00 tot 18.00 uur. Kosten 5 euro, incl. lunch, drin-
ken, fruit en een snoepje. Opgeven voor 27 juni.

De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden, 
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Zomeractiviteiten. Dinsdag 5 augustus uitstapje naar attractiepark De 
Goudvis. Opstaptijd hoor je bij het inschrijving. Kosten 10 euro, incl. lunch, 
drinken, fruit, snoepje enz. Leeftijd 4 tot en met 7 jaar. Opgeven voor 27 
juni.
Avonturen in het bos. Spannende actieve dag in het bos bij Velsen-Zuid, 
scouting clubhuis. Van 11.00 tot 18.00 uur. Kosten 5 euro, incl. lunch, drin-
ken, fruit en een snoepje. Opgeven voor 27 juni.
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Veel diversiteit tijdens 
Eenakterfestival
IJmuiden – Er waren diversen op-
tredens te zien tijdens het Kenne-
mer Eenakter Theaterfestival, dat 
vorige week vier avonden lang in 
het Witte Theater te zien was.
Vrijdag was ‘Spaak’van Drie Maal 
Plankenkoorts uit Roosendaal een 
groot succes en ook het optreden 
van Rhetorica uit Zaandam werd 
door veel mensen gewaardeerd. Er 
deden vier regionale groepen mee 
aan dit festival. Het organiserende 
Veeking (Claudia Kingma en Jer-
ry Veenendaal) liet voor de laatste 
maal een gedeelte uit het door Jerry 
geschreven ‘Geev papaa maar een 
kusje’ zien. Hierna maken zij zich 
op voor het volgende stuk: het ook 
door Jerry geschreven ‘(ver) Afgo-
den’, dat eerder in een korte versie 
te zien was. 
Toneelvereniging ’t Voetlicht was 
woensdag te zien met een compi-
latie van twee stukken van Harold 
Pinter. In ‘Victoria Station’ speelde 
Joep Brinkhof heel droogkomisch 
de chauffeur van taxi 274. In ‘One 
for the road’ was Alex de Vries als 
onderdrukker wel heel nadrukke-

lijk aanwezig, met veel geschreeuw. 
Iets meer gedoseerd, bijvoorbeeld 
met ingehouden woede, had het 
spannender gemaakt. Nu was het 
een soort van boze buurman.
Diezelfde avond was ook Wind van 
Zee uit Santpoort-Noord te zien met 
‘Fernandez en Lucia’. Leny de Ruij-
ter en Piet Paree wisten hier heel 
boeiend een goochelaarsechtpaar 
neer te zetten. Jammer dat de mu-
ziek soms te nadrukkelijk aanwe-
zig was, hierdoor was af en toe de 
tekst niet goed te verstaan. Het op-
lettende publiek bleef na deze voor-
stelling met een vraag zitten: Lucia 
vertelde dat zij met de auto op pad 
ging, even later zat ze in de bus die 
bij het gesticht stopte. 
Advendo bracht vrijdag de eenak-
ter ‘Rouwkost’, over een broer en 
zus die, zonder het van elkaar te 
weten, door de vader misbruikt wa-
ren. Advendo speelde zeker niet 
slecht, maar het publiek is beter van 
de groep gewend. Het spel trok af 
en toe en had wel wat meer peper 
en zout kunnen gebruiken. (Carla 
Zwart/Heleen de Haan)

Wind van Zee (foto: Gert-Jan Maas)

Marian Hendriks overhandigt de burgemeester handtekeningen en steunbe-
tuigingen

Carrousel over 
Solidariteitsgebouw
IJmuiden – In de Carrousel van af-
gelopen donderdag sprak de ge-
meenteraad over de notitie over 
mondiale bewustwording en ont-
wikkelingssamenwerking, die op-
gesteld was door burgemeester en 
wethouders. 
Veel vertegenwoordigers van de ver-
gaderende politieke partijen vonden 
dit een slechte notitie, die niet dui-
delijk was en waar later verder over 
gesproken moest worden. Hierdoor 
bleef een beslissing over het voort-
bestaan van het Solidariteitsgebouw 
uit, waar veel aanwezige vrijwilligers 
die avond tevergeefs op hadden ge-
hoopt. 
Per 1 september is ze door de Rei-
nUnie de huur opgezegd en de ge-
meente wil niet de rol van huurbaas 
op zich nemen. 
Marian Hendriks van Velsen voor de 
Derde Wereld, één van de zes groe-
pen die aan ontwikkelingshulp doen 
en in het gebouw gehuisvest zijn, 
overhandigde de burgemeester 550 
handtekeningen en vele steunbetui-
gingen. Verder hield zij een betoog, 
waarin zij pleitte voor het voort la-
ten bestaan van het gebouw en de 
groepen, die hier een plek hebben. 
,,We leven samen op één wereld, we 
moeten ook samen delen’’, hield zij 

de raad voor.
Alleen de VVD vond het gerecht-
vaardigd, dat de huur opgezegd 
was. ,,Wie de wereld buiten Velsen 
wil verbeteren, trekt een te grote 
broek aan’’, aldus Henny Langen-
dijk namens deze partij. Henk Wijk-
huizen van Democraten 66 Velsen 
vroeg zich af, waarom alleen SOS 
Velsen, die de stedenband met Galle 
onderhoudt, hier geld voor krijgt en 
niet andere groeperingen, die zich 
inzetten voor ontwikkelingswerk.
,,We zouden hier meer publieke 
middelen voor in kunnen zetten, zo-
dat ook alle andere groepen geld 
aan kunnen vragen’’, aldus Wijkhui-
zen. Dit bleek een plan, waar andere 
partijen wel verder over willen pra-
ten. 
Mireille Koedijker van de SP wist wel 
een alternatief, als de groepen het 
Solidariteitsgebouw moeten verla-
ten: ,,Dan komen ze met hun maan-
delijkse markt gewoon naar de bur-
gerzaal hier in het stadhuis.’’ 
Dit leverde een applaus van de pu-
blieke tribune op. Een beslissing viel 
er dus niet die avond, de gemeente-
raad praat er later verder over. 
Dit deed een mevrouw op de pu-
blieke tribune verzuchten: ,,Nu we-
ten we nog niks.’’ (Carla Zwart) 

Scoor gratis abonnement
bij Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Met het EK-voetbal voor 
de deur slaat de Oranjekoorts ook 
bij de Stadsschouwburg Velsen toe. 
Speciaal voor alle theaterfans heeft 
het theater een unieke EK-actie in 
het leven geroepen. Reserveer vóór 
de grote finale van Euro2008 op zon-
dag 29 juni kaarten voor het nieuwe 
theaterseizoen en maak kans op een 
gratis abonnement, twee vrijkaarten 
voor Jochem Myjer of twee vrijkaar-
ten voor Bert Visscher. Reserveren 
kan via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of met het bestelformulier uit 
de nieuwe theatergids.
Spelregels EK-actie:
Op de EK-actie ‘Scoren bij de Stads-
schouwburg Velsen’ zijn de volgen-
de actievoorwaarden van toepas-
sing. 
Reserveringen voor het nieuwe the-
aterseizoen, per bestelformulier en 
via de website, die vóór 30 juni bij 
de Stadsschouwburg Velsen binnen 
zijn, doen mee aan deze unieke EK-
actie.
Eerste prijs: een gratis abonnement. 

De winnaar krijgt het totaalbedrag 
van zijn reservering voor het nieuwe 
theaterseizoen retour.
Tweede prijs: twee vrijkaarten voor 
‘De Ruste Zelve’ van Jochem Myjer. 
Derde prijs: twee vrijkaarten voor 
‘Stoffe Jongens’ van Bert Visscher. 
De winnaars krijgen schriftelijk be-
richt. Over de uitslag kan niet wor-
den gecorrespondeerd. Op de re-
serveringen zijn de algemene voor-
waarden van de Stadsschouwburg 
Velsen van toepassing.
Eind april is de kaartverkoop voor 
het nieuwe theaterseizoen van start 
gegaan. Er wordt volop gereser-
veerd voor de vele prachtige voor-
stellingen in de Stadsschouwburg 
Velsen, het Thalia Theater en het 
Witte Theater. Ook nieuwsgierig ge-
worden naar het omvangrijke aan-
bod? Breng een bezoek aan www.
stadsschouwburgvelsen.nl of vraag 
de nieuwe theatergids aan, door te 
bellen naar, telefoon 0255-515789 of 
te mailen naar info@stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Oranje Fonds beloont 
goede ideeën burgers
Regio - In de provincie Noord-Hol-
land start het Oranje Fonds, het 
grootste nationale fonds op sociaal 
gebied, de campagne ‘Voor Elkaar in 
de Buurt’. Het fonds daagt burgers 
uit om concrete plannen op te stel-
len voor het verbeteren van samen-
hang en leefbaarheid in hun buurt. 
Goede plannen kunnen rekenen op 
persoonlijke ondersteuning en een 
bijdrage van het fonds. Het Oranje 
Fonds organiseert in de maand juni 
bijeenkomsten in de hele provincie. 
Zo ook in Haarlem en omgeving. In 
Velsen op 16 juni van 12.30 tot 15.45 
uur en 18 juni van 18.30 tot 21.45 
uur in buurtcentrum De Mel, Wij-
kenmeerweg 1 in Velsen-Noord.
Iedereen met een goed idee voor 
hun buurt, wijk of dorp is welkom 
bij een bijeenkomst die het Oranje 
Fonds organiseert. Daar vertelt het 
Oranje Fonds precies hoe ‘Voor El-
kaar in de Buurt’ werkt. Tijdens spe-
ciale workshops worden de ideeën 
verrijkt, krachtiger gemaakt en in 
een plan gegoten. Op de spreekuren 
geeft het fonds één-op-één aan of 
plannen in aanmerking komt voor 
een bijdrage. Zo kunnen buurtbe-
woners direct aan de slag met hun 

plan en aan de uitvoer beginnen.
Steeds vaker zetten mensen zich 
vrijwillig in voor initiatieven die bui-
ten het georganiseerde verband 
van een maatschappelijke organi-
satie of vereniging plaatsvinden. 
Veel van deze burgerinitiatieven vin-
den plaats in de eigen wijk, buurt 
of straat. Zo ook in Haarlem. Denk 
aan buren filmen buren en verto-
nen de filmpjes tijdens een avond 
in het buurthuis, samen koken en 
eten, het herinrichten van een oude 
speelplaats of samen creatief bezig 
zijn aan een buurtkunstwerk.
Het Oranje Fonds is het grootste, 
nationale fonds op sociaal gebied. 
Per jaar besteedt het ongeveer 22 
miljoen euro aan organisaties die 
een betrokken samenleving bevor-
deren in Nederland, op Aruba en de 
Nederlandse Antillen.
Door deze bijdragen ontmoeten 
mensen elkaar of vinden zij een 
nieuwe plaats in de samenleving. 
Het Oranje Fonds wordt onder an-
dere gesteund door de Nationale 
Postcode Loterij en de Lotto. Bent, 
kent of heeft u een leuk buurtiniti-
atief? Meld u aan op www.oranje-
fonds.nl/debuurt.

Pierloopcursus bij AV Suomi
Santpoort-Noord - Voor degenen 
die bij de Rabobank Pierloop Velsen 
op zaterdag 13 september goed ge-
traind aan de start willen verschij-
nen, organiseert Atletiek Vereniging 
Suomi voor de elfde keer de Pier-
loopcursus. De cursus start op za-
terdag 14 juni. In dertien lessen kan 
een groep van maximaal 30 perso-
nen onder leiding van de gediplo-
meerde trainster Noëlla Kieften-
beld zich verantwoord voorbereiden 
op de Pierloop. Dit is voor zowel de 
acht kilometer loop als voor de vijf-
tien kilometer loop. De deelnemers 
lopen via een hardloopschema op 
maat. Verder krijgen de cursisten 

ook informatie over goed schoeisel, 
kleding en dergelijke.
Op zaterdagmorgen om 08.30 uur 
wordt er begonnen met inlopen, 
daarna volgt de training. Een Coo-
pertest is ook onderdeel hiervan. De 
trainingen vinden plaats op de at-
letiekbaan van AV Suomi op Sport-
park Groeneveen in Santpoort-
Noord. Kosten voor de cursus be-
dragen 60 euro. Dit is inclusief in-
schrijving, startnummer en een lek-
ker kopje thee. 
Voor meer informatie: Noëlla Kief-
tenbeld via pierloopcursus@pier-
loop.nl of bel met 0255- 502367 of 
06-36120764.
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Babylon

Laatste concerten
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 13 juni 
om 20.15 uur  verzorgt het a capella 
koor Babylon onder leiding van Fre-
deric Voorn een concert in ’t Mos-
terdzaadje. 
Babylon bestaat uit twaalf leden. In 
de vier jaar van haar bestaan is er 
een zeer gevarieerd repertoire op-
gebouwd en zijn de leden flink op 
elkaar ingezongen. Het doel van 
het koor is het op een kwalitatief 
zo hoog mogelijk niveau uitoefenen 
van de hobby van de leden. 
Het plezier dat het samen zingen 
met zich meebrengt werkt heel aan-
stekelijk bij het publiek. Het zijn de 
concerten waar iedereen niet alleen 
onder de indruk is van de prestaties, 
maar ook het enthousiasme voelt en 
beleeft van de leden van de groep. 
Altijd een groot feest.
Frederic Voorn leidt verschillende 
koren, is pianist (hij was solistisch in 
januari te gast in ’t Mosterdzaadje) 
is actief als componist en arrangeur, 
maakt programma’s voor radio 4 en 
schrijft artikelen en boeken. Babylon 
is in goede handen bij deze veelzij-
dige muzikale duizendpoot.
Met Hongaarse, Roemeense en 

Russische zigeunermuziek sluit ’t 
Mosterdzaadje op zondag 15 juni 
om 15.00 uur het seizoen af. Het en-
semble Sintiromarus is jong, uiterst 
professioneel en temperamentvol. 
Het bestaat uit de violiste Blichta 
Hoopman/Mirando (familie van de 
beroemde Tata Mirando), Noa Eyl 
(viool), Anatoli Kotchebine (piano) 
en Dani Luca (cymbaal).
Naast zigeunermuziek en ook Klez-
mer spelen zij ook muziek van klas-
sieke componisten die zich door zi-
geunermuziek of joodse muziek lie-
ten beïnvloeden.
Op verscheidene festivals in bin-
nen- en buitenland waren ze reeds 
te gast. Elke maand zijn ze live te 
horen in de Regentenkamer in den 
Haag. Hun perfecte beheersing van 
techniek, muzikaal onbegrensd, ie-
der spelend vanuit een andere cul-
turele achtergrond, maakt dit en-
semble helemaal uniek. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord, telefoon 023-5378625. 
vanaf een half uur voor aanvang is 
de zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Edwin Schilling van Zebra Uitzendburo IJmuiden ging 5 juni zelfs twee keer 
de Alpe d’Huez op

Edwin Schilling fietst 
ook Alpes d’HuZes
IJmuiden - Op 5 juni was de be-
klimming van de Alpe d’ Huez door 
de wielrenners die voor het KWF 
geld bijeen fietsten. Ruim 3 miljoen 
euro is er opgehaald. 
Edwin Schilling van Zebra Uitzend-
buro BV wilde altijd al een keer om 
hoog op zijn racefiets. Toen deelne-
mer Laura Verhoeven op kantoor 
haar verhaal kwam doen om te vra-
gen of Zebra haar wilde sponsoren 
was Edwin meteen enthousiast.  Dan 
fiets ik ook mee, zei hij. Gespan-
nen en vol adrenaline begon Edwin 
aan de beklimming. Stijgingen van 
10 procent gedurende 19 km en 21 
bochten. Onmenselijk om te doen 
maar eenmaal boven over de finish 
begon hij aan de daling. Onderweg 

terug met de auto zei Henk Brandjes 
van Zebra Uitzendburo BV al dat hij 
het voor een tweede keer zou gaan 
doen en ja hoor, hij ging. ‘Leeg, ver-
moeid, emotioneel en afzien’, noem-
de hij deze tweede beklimming. 
Maar een geweldige prestatie waar 
iedereen bijzonder trots op is. 
,,Opgeven is geen optie, is het mot-
to de Alpes d’HuZes en het KWF,’’ 
aldus Laura Verhoeven, die donder-
dag acht keer de berg beklom en al-
leen al 30.000 euro ophaalde voor 
het KWF. ,,Een geweldige meid die 
onmenselijk goed kan fietsen,’’ zegt 
Henk Brandjes van Zebra Uitzend-
buro BV. 
Zie voor foto’s en nieuws: www.op-
gevenisgeenoptie.nl

IJmuiden – Na een prima zwan-
gerschap was Annette op een ge-
geven moment 41 weken zwanger, 
een week over tijd dus. Die dag ging 
ze naar de verloskundige, die al drie 
centimeter ontsluiting constateerde. 
Annette had er niets van gemerkt. 
Wel had ze de rest van de dag con-
stant harde buiken. 
Maar verder had ze nergens last 
van, dus ze deed gewoon bood-
schappen en ze ging haar gang. 
Terwijl ze om 17.00 uur eten stond 
te koken, werd Richard wegge-
roepen door zijn werk. Hij beloof-
de snel terug te zijn. Annette ging 
eten met de kinderen, maar ze voel-
de zich niet op haar gemak. Toen 

Aangenaam

Geboren: Iris Naomi van de Boog-
aard
Dochter van: Annette en Richard 
van de Boogaard
Zus van: Brenda (6) en David (4
Geboren op: 21 februari 2008 om 
19.20 uur
Geboortegewicht: 3220 gram

ze van tafel opstond om 18.35 uur, 
voelde ze de eerste wee. Het ging 
hard en tussen de weeën door bel-
de ze Richard: ,,Het gaat snel, kom 
gauw naar huis.’’ De kinderen wer-
den naar vrienden gebracht. Terwijl 
ze de trap op liep naar boven, voel-
de Annette dat ze persdrang had. 
,,Het komt al’’, riep ze naar Richard. 
Die was even de weg kwijt, wilde de 
verloskundige bellen maar kon het 
nummer niet vinden. Toen hij haar 
eenmaal aan de lijn had, bemerkte 
de verloskundige dat er lichte pa-
niek was en dat ze haast moest ma-
ken. Op het toilet braken de vliezen 
en direct daarna kwam het hoofdje 
al van de baby. Gelijk ging de deur-
bel, de verloskundige rende naar 
boven, pakte Annette onder haar 
oksels en bracht haar samen met 
Richard naar de slaapkamer. Na 
één perswee was Iris er al. De ver-
loskundige stond er bij en keek er 
naar. Ze onderzocht Iris en riep dat 
alles goed was met de baby. Een 
heel onwezenlijke ervaring voor An-
nette en Richard. Na twee kinderen 
dachten ze wel te weten wat beval-
len was, maar dit maakten ze niet 
eerder mee.
,,Ik heb echt mijn persdrang tegen 
staan houden, dat is zo’n oerkracht, 
dat was geen pretje’’, zegt Annet-
te. Ze had de eerste weken na de 
bevalling geen weerstand, was aan 
het kwakkelen met griep en keel-
ontsteking en ze kreeg zelfs een 
slijmbeursontsteking. Maar ze is er 
nu weer bovenop. Ook met Iris gaat 
het prima, het is een lief, zoet kindje. 
Brenda en David zijn helemaal ver-
liefd op hun kleine zusje en knuffe-
len haar zowat fijn. 
Annette heeft nog tot september 
zwangerschapsverlof, ze kan de he-
le zomer genieten van de baby en 
haar gezin. (Carla Zwart)

Plannen Merwedestraat 
en Spaarnestraat
IJmuiden – Vooruitlopend op een 
nieuw centrumplan worden nu al 
druk plannen gemaakt om de ver-
keersstroom op de Lange Nieuw-
straat te ontmoedigen. Dit moet 
immers een fijn winkelgebied wor-
den, liefst zonder langsrazend ver-
keer. Omdat in de nieuwste versie 
van de plannen het winkelgebied 
tot aan het Marktplein zal reiken, 
wil men ook in dit gebied de ver-
keersstromen een halt toeroepen. 
Daarom zijn nu al tamelijk concre-
te plannen aanwezig om de Merwe-
destraat en de Spaarnestraat aan te 
passen. De inspraakperiode gold tot 
1 mei 2008.
In de nieuwe plannen zullen zowel 
de Merwedestraat als de Spaar-
nestraat tweerichtingsverkeer wor-
den. De Spaarnestraat wordt 30 km 
zone. De Merwedestraat wordt 50 
km gebied, met aansluiting op de 
westelijke zijde van het Marktplein 
en de Kennemerlaan via een ‘helder’ 
kruispunt. Maatregelen daarvoor 
moeten echter nog worden ontwik-
keld. In de toekomst zal de Merwe-
destraat een directe aansluiting op 
de Heerenduinweg krijgen. Al de-
ze aanpassingen zullen echter pas 
plaatsvinden als ook de ‘inprikker’ 
bij het Moerbergplantsoen wordt 
gerealiseerd. Met een ‘inprikker’ 
bedoelt men een belangrijke route 

naar een bepaald gebied.
Leuk onderdeel van de plannen is de 
realisatie van het deelgebied ‘Park-
stad’. Het gebied krijgt een, naar het 
centrum toe steeds meer gestileerd, 
duinachtig karakter. Vooralsnog 
worden plannen ontwikkeld voor het 
noordelijk deel van deze zone, tus-
sen de Lange Nieuwstraat en de Pe-
trakerk, hieronder aangeduid als de 
KPN-zone. In dit gebied zullen na de 
sloop van het KPN-gebouw 3 woon-
torens worden gerealiseerd van 11 
tot 13 lagen. Onder de torens wordt 
één gemeenschappelijke parkeer-
kelder aangelegd. De torens komen 
in een groene, parkachtige omge-
ving te staan met golvend maaiveld. 
Aan de zijde van de Merwedestraat 
bevindt zich het meer openbare ge-
deelte van dit park met een noord-
zuid gelegen wandelpad. Langs de 
Merwedestraat zijn de ‘duinen’ het 
hoogst en dichtst beplant. Op deze 
wijze wordt een natuurlijke afscher-
ming gecreëerd naar de straat toe. 
De zijde van de Spaarnestraat wordt 
het entreegebied van de 3 woonto-
rens. De toegangen tot de torens en 
ruimte voor het bezoekers-parke-
ren worden hier in het park inge-
past. Dit entreegedeelte wordt van 
de Spaarnestraat gescheiden door 
een groenstrook van minimaal 2.30 
meter breed.

Tussenrapportage 
Tweede Zeesluis
Velsen – Wethouder Verkaik heeft 
Rijkswaterstaat gevraagd om een 
tussenrapportage van de MIRT-ver-
kenning Zeetoegang IJmuiden, of-
tewel de Tweede Zeesluis.
Dit rapport wordt 1 augustus ver-
wacht, waarna het college het rap-
port met de raad vermoedelijk in 
september zal bespreken. De MIRT 
verkenning zal in augustus ook wor-
den gepresenteerd aan het Ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat en zal 
daarna het CPB, Centraal Planbu-
reau, om een onafhankelijk advies 
vragen. De MIRT verkenning wordt 
gevoed door de kennis van Amster-
dam, Velsen en provincie Noord-
Holland.
MIRT staat voor Meerjaren Pro-
gramma Infrastructuur Ruimte en 
Transport. In de periode 2010 tot 
2020 verwacht men grote druk op 
het bestaande zeesluizencomplex, 
die maatregelen nodig maken. Van-
wege lange proceduretijden wil men 
nu alvast aan de slag met de voor-
bereidingen. Zoals al ligt besloten in 
de naam MIRT wordt niet alleen ge-

keken naar economische belangen, 
maar ook naar de ruimte, dus de ge-
volgen voor omwonenden en milieu. 
Ook wordt alvast onderzoek gedaan 
naar financiering, de eventuele be-
reidheid van betrokken partijen en 
politiek draagvlak.
Hoewel op dit moment nog geen 
concrete oplossingen kunnen wor-
den gepresenteerd, geeft Rijkswa-
terstaat aan dat in drie richtingen 
wordt gedacht. Het Nulalternatief 
gaat uit van een betere benutting 
van de bestaande sluizen. De twee-
de optie is Selectiviteit en valt uiteen 
in een aantal maatregelen om de 
efficiëntie rond goederenoverslag 
en scheepsverbruik te optimalise-
ren, goederenstromen te verleggen 
en beperkingen in te stellen voor 
bepaalde soorten bedrijvigheid of 
overslag achter de sluizen. De der-
de optie is de komst van een nieu-
we zeesluis, die heel wat zal gaan 
kosten.
Het definitieve besluit over een 
eventuele zeesluis wordt eind 2008 
of begin 2009 verwacht.

Bibliotheek niet blij
met bezuiniging
Velsen – De bestuurscommissie van 
de bibliotheek heeft protest aange-
tekend bij het college van B&W te-
gen de vermindering van het budget 
voor 2008 met 111.000 euro ten op-
zichte van 2007.
De bibliotheek meent dat dit in strijd 
is met het collegeprogramma, waar-
in immers is vermeld dat op de bi-
bliotheek niet zal worden bezuinigd. 
Budgetvermindering zou kunnen 
leiden tot het afstoten van bepaalde 
taken, zoals het VVV-agentschap, 
het historisch informatiepunt TOEN 
en bijvoorbeeld de boek-aan-huis 
service.
Wethouder Bokking wist echter op 
heldere wijze te verklaren dat de 
vermindering van het budget te ma-
ken heeft met twee oorzaken. Een 
is de invoering van de zelfbedie-

ning, waardoor twee fulltimers min-
der nodig zijn, dat scheelt al 83.000 
euro. Ook is er minder formatie ge-
pland in verband met een andere 
wijze van vervanging bij ziekte. De 
kosten hiervoor worden buiten de 
begroting gehouden. Wethouder 
Bokking zegt verder dat voor de ex-
tra taken die de bibliotheek oppakt 
vooraf besluitvorming plaats moet 
vinden, aangezien het budget van 
de bibliotheek deel uitmaakt van de 
gemeentebegroting. Dat geldt ove-
rigens ook voor de personele for-
matie. 
Het college van B&W verklaart de 
bezwaren van de bibliotheek daar-
om ongegrond. Wel zal nog over-
leg plaatsvinden over de eventuele 
gevolgen van budgetvermindering 
voor de dienstverlening.

Roofvogels vliegen af en aan 
Velsen-Noord - Bij het Koi Centrum IJmond werd zaterdag de jaarlijkse 
roofvogeldemonstratie gehouden. De roofvogelshow werd verzorgd door 
Ben en Marieke de Keijzer die in Berkel en Rodenrijs een roofvogelboerde-
rij beheren. In Velsen-Noord waren onder meer een Haris Hawk, een Ru-
pelgier, een Falkland Caracara en diverse uilen te zien. De eigenaar van Koi 
Centrum IJmond is zelf ook eigenaar van een aantal uilen, die tijdens de 
show te zien waren. (Foto’s: Marco Backer) 

RubyQ op Beeckestijn Pop
Velsen-Zuid - De organisatie van 
Beeckestijn Pop heeft  de eigenzin-
nige rockband RubyQ op het laatste 
moment weten te  strikken voor  de 
dertigste editie van het festival. De 
veelbelovende band uit Tilburg  ver-
vangt de Hoofddorpse metalband 
Fire Walk With Us, die  helaas moest 
afzeggen.   
Vanaf haar eerste optredens voor 
publiek in 2004, manifesteert het 
vijftal zich als een opzwepende live-
act, met het winnen van  de vakju-
ryprijs op het prestigieuze âSpagio 
Giovani Festivalâ (Italie) als  voorlo-
pig hoogtepunt. In eigen land doet 
de band een aantal podia aan. Ook  
hier slaat het enthousiasme en de 
performance van de theatrale front-

vrouw van  de groep aan bij het pu-
bliek. Resultaat van deze serie op-
tredens is het winnen  van een aan-
tal popconcoursen met een optre-
den in een 013, Melkweg en een vol  
Tivoli tot gevolg. 
Muzikaal gezien zoekt RubyQ de 
grenzen op: rock met  elemen-
ten van triphop, opera, psychede-
lica, funk en melodieuze britpop.  
De vakpers is unaniem enthousi-
ast en rekent RubyQ tot  een van de 
meest veelbelovende Nederlandse 
popacts. 
Muziekliefhebbers die deze  sensa-
tie op Beeckestijn Pop absoluut niet 
willen missen, moeten er letterlijk  
vroeg bij zijn: de band opent het Oxy 
podium op 14 juni om 13.00  uur. 

Betrokken partijen gelo-
ven in Groot Helmduin
IJmuiden - In de voorbereidende 
fase rond het bouwproject Groot 
Helmduin zijn in de afgelopen 
maanden grote stappen. Nadat in 
het voorjaar van 2007 het plan een 
tekort kende van 4,5 miljoen euro, 
gaf de gemeenteraad van Velsen in 
december 2007 de opdracht aan het 
college van B&W om voor het zo-
merreces van 2008 met een plan te 
komen. Dit in samenwerking met de 
woningcorporaties Kennemerhave 
en Woningbedrijf Velsen. 
Ondanks de voortgang die in de af-
gelopen maanden is geboekt, zijn 
de corporaties en het college van 
B&W gezamenlijk van mening dat er 
meer tijd nodig is voordat ze kun-
nen instemmen met het plan. Daar-
om is het verzoek gedaan aan de 
gemeenteraad van Velsen de be-
sluitvorming over het project te ver-
plaatsen tot kort na het zomerre-
ces. De gemeenteraad kan op zijn 
vroegst een besluit nemen op 9 ok-
tober 2008.
Er is hard gewerkt om het plan voor 
het zomerreces te kunnen presen-
teren. Niet alleen door de woning-
corporaties en de gemeente, maar 

ook door de toekomstige gebrui-
kers van de geplande Multifuncti-
onele Accommodatie (MFA). Deze 
zijn het verst in ontwikkeling. Er ligt 
een schetsontwerp waarover alle 
gebruikers enthousiast zijn. Zij be-
grijpen echter heel goed dat onge-
wenste verrassingen zoveel moge-
lijk voorkomen moeten worden. 
De plannen voor woningbouw van 
de omringende locaties zijn ook al 
klaar. Hoewel minder ver uitgewerkt 
dan het MFA, vinden de betrokke-
nen dat de plannen de eerste toets 
der kritiek kunnen doorstaan. 
De berekeningen die er nu liggen, 
geven een goed inzicht in de kosten 
en de baten. Er zijn echter nog een 
aantal essentiële vragen onbeant-
woord. Zo zijn er nog vragen over de 
exploitatie, de risicoverdeling en het 
optimaal ontwikkelen van bepaalde 
gebouwen. 
Omdat deze helderheid er op dit 
moment onvoldoende is, achten zo-
wel het college van B&W als de di-
recties van de corporaties het ver-
standig om meer tijd te nemen voor-
dat ze kunnen instemmen met het 
plan.

Werk aan de winkels
Nieuw centrum IJmuiden 
weer stap dichterbij
IJmuiden- Het college van B&W 
heeft het voornemen het winkelcen-
trum van IJmuiden de komende pe-
riode te versterken en uit te breiden. 
Medio 2007 heeft de raad, na de 
rondetafelgesprekken met betrok-
kenen en belanghebbenden, inge-
stemd om de zogeheten ‘westelijke 
variant’ voor de uitbreiding van het 
winkelcentrum nader te onderzoe-
ken. Het ontwikkelingsgebied wordt 
begrensd door het Marktplein en 
het Velserduinplein. 
Het college van Velsen heeft ervoor 
gekozen om de ontwikkelingsrich-
ting niet zelf uit te 
werken. Zij wil de markt inschakelen 
om tot een haalbaar plan te komen, 
daarbij gebruikmakend van de crea-
tiviteit en kwaliteit van die markt.
Het college streeft ernaar nog 
dit jaar een plan te kiezen en een 
marktpartij te selecteren met wie 
het plan in 2009 wordt uitgewerkt. 
De marktpartijen die worden uitge-
nodigd om deel te nemen aan de 
ontwikkelcompetitie krijgen medio 
2008 een zogenoemd bidboek toe-
gezonden waarin de ruimtelijke en 
functionele kaders voor de planont-
wikkeling zijn opgenomen. 

De ruimtelijke en functionele kaders 
uit het bidboek staan in een aparte 
rapportage Programma van eisen 
en randvoorwaarden IJmuiden cen-
trum’ .  
Deze nota heeft vanaf 25 april tot 16 
mei ter inzage gelegen. Het college 
stelde tijdens haar vergadering van 
2 juni het bidboek en de inspraak-
reactie vast.
De marktpartijen zullen eind okto-
ber 2008 de plannen voor het cen-
trum van IJmuiden 
aan de gemeente presenteren. Deze 
plannen worden vanaf dat moment 
tentoongesteld in de burgerzaal van 
het stadhuis. De gemeente gaat al-
le deelnemers aan de rondetafelge-
sprekken uitnodigen om de plannen 
te komen bekijken. Aan hen wordt 
gevraagd hun mening over de 
plannen kenbaar te maken en een 
voorkeur uit te spreken voor een van 
de plannen.
Het college neemt de uitkomsten 
hiervan mee in het besluitvormings-
proces en 
streeft ernaar eind van dit jaar een 
plan en een marktpartij te selecte-
ren. Verdere afronding moet in 2009 
gereed zijn.

Ontknoping Staatslotenactie 
Velsen-Zuid - Dinsdagavond 10 ju-
ni was de trekking van de Staatslo-
terij met een jackpot van 21,8 mil-
joen euro. Telstar keek samen met 
haar aanhang uit naar de resultaten 
van de recente Staatslotenactie.
Op de drukbezochte avond Telstar 
Leeft! in het Kennemer Theater wer-
den niet alleen de nieuwe facilitei-
ten en sponsormogelijkheden ge-
presenteerd, ook was er tijd voor 
voetbalpraat en ontspanning. Tus-
sendoor brachten de aanwezigen 
een aanzienlijk bedrag bijeen, met 
als doel de club deel te laten nemen 
aan de spannende Staatsloterij van 

juni, met een gigantische jackpot.
Supporters en sponsoren uit de ge-
hele IJmond (en daarbuiten) lever-
den een bijdrage aan de actie, van-
daar dat Telstar er voor heeft geko-
zen om de loten verspreid over deze 
regio aan te schaffen. De 220 hele 
staatsloten werden ter plaatse ont-
vangen van speciaalzaken uit IJmui-
den, Driehuis, Santpoort-Noord, Vel-
serbroek, Beverwijk en Heemskerk. 
Op de website van Telstar staan al-
le lotnummers weergegeven, zo-
dat geïnteresseerden mee kunnen 
kijken of er een leuke verrassing 
voortkomt uit deze trekking.
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Prioriteiten bij politie
Velsen – De gemeente kan via het 
‘inbrengrecht’ invloed uitoefenen op 
de prioriteiten van het lokale politie-
team. Raad en college zijn daarbij 
betrokken. Over het jaarplan wordt 
jaarlijks gepraat. Momenteel wordt 
het jaarplan voor 2009 opgemaakt.
Prioriteiten bij opsporing zijn win-
keldiefstal, huiselijk geweld, veel-
plegers en vernieling. Bij het on-
derdeel handhaving wil men extra 
aandacht voor evenementen, jeugd-
overlast, burenoverlast, verkeersvei-
ligheid, veiligheid op sloopterreinen, 
horecageraleerde overlast en hand-
having in het algemeen.
Winkeldiefstal is een maatschappe-
lijk onderschat probleem. Het aan-
tal opgepakte winkeldieven vormt 
slechts het topje van de ijsberg. 
Winkeliers doen in veel gevallen 
geen aangifte. Toch wil men begin-
nende criminele carrières een halt 
toeroepen omdat het hier veelal om 
jeugd gaat, 15 procent van de jon-
geren in Velsen pleegt wel eens een 
winkeldiefstal. Ook vindt men hier 
een aantal veelplegers. Ook bendes 
die winkeldiefstallen plegen vormen 
een maatschappelijk probleem.
Ook bij huiselijk geweld wordt het 
aantal gevallen onderschat. In 2007 
werd 171 keer melding gemaakt en 
zijn 67 aangiftes gedaan. De pro-
blematiek is waarschijnlijk vele ma-
len groter. De burgemeester krijgt 
naar men verwacht dit najaar de be-
voegdheid om in geval van (dreiging 
van) huiselijk geweld personen tien 
dagen huisverbod op te leggen, die 
zonodig kan worden verlengd tot 
vier weken. In die periode kan hulp 
worden opgestart.
De onderliggende problematiek bij 
veelplegers, bijvoorbeeld een ver-

slaving, kan door een persoonsge-
richte aanpak veel verder leed voor-
komen. Ook het project ‘Nazorg ex-
gedetineerden’ speelt hier een rol 
in. Bij een goede re-integratie horen 
identiteitspapieren, onderdak, een 
inkomen en zorg.
Vernielingen vormen ook in Vel-
sen een groot probleem: er werd in 
2007 758 keer aangifte van vernie-
ling gedaan. Vaak gaat het om ge-
meenschapsgeld, zoals bij vernielin-
gen aan bushokjes. Burgers voelen 
zich minder veilig waar vandalisme 
voorkomt. In de toekomst gaat de 
gemeente vernielingen centraal re-
gistreren en wil men vernielers aan-
sprakelijk stellen voor de herstel-
kosten.
Jeugdoverlast wordt al integraal 
aangepakt in Velsen. In 2007 wer-
den 851 incidenten geregistreerd. 
De eerste tekenen van de nieuwe 
aanpak die eind 2006 startte begin-
nen merkbaar te worden. Belangrijk 
subthema is het toenemend alco-
hol- en drugsgebruik op steeds jon-
gere leeftijd. De politie treedt hand-
havend op wanneer op straat drugs 
en alcohol wordt gebruikt. Overtre-
ders worden naar zorginstanties ge-
leid. Burenoverlast is in Velsen ook 
een ‘hot item’ met in 2007 maar 
liefst 1200 incidenten. De komst van 
de politie kan escalerend werken, 
waardoor men liever buurtbemidde-
ling door getrainde vrijwilligers in-
zet. Een project in Zeewijk ligt ech-
ter nog stil. Buurtbemiddeling kan 
onderdeel zijn van het nieuwe wijk-
gericht werken.
Over de andere prioriteiten van de 
politie is al bestaand beleid of moet 
dit nog worden ontwikkeld. (Karin 
Dekkers)

Modern Art een jaar in Santpoort
Exclusieve en originele 
kleding en accessoires
Santpoort-Noord - Anuschka en 
Nico van der Zwan van Modern Art 
hebben genoten van hun eerste jaar 
aan de Terrasweg, net om de hoek 
van de Hoofdstraat. Modern Art is 
een welkome aanwinst gebleken op 
de andere speciaalzaken in Sant-
poort-Noord. Met hun exclusieve 
en originele kleding, accessoires en 
enkele glasartikelen onderscheidt 
Modern Art zich.
,,Oma Rueter is 54 jaar geleden het 
bedrijf begonnen,’’ vertelt Anuschka 
van der Zwan. ,,Mijn opa was meu-
belmaker. Eerst verkochten ze meu-
bels, later stoffen en kunstvoorwer-
pen zoals keramiek en nu verko-
pen wij vooral dameskleding, maar 
dan van kleine ateliers en natuurlij-
ke materialen van over de hele we-
reld.’’
Een jaar geleden verhuisde Modern 
Art van de Nieuwstraat in Beverwijk 
naar Santpoort-Noord. Anuschka 
wilde altijd al graag naar deze win-
kelstraat en greep haar kans op het 
moment dat deze binnen haar be-
reik kwam. Samen met haar man 
Nico en haar ouders doen ze de in-
koop voor Modern Art Santpoort en 

Zandvoort.
Bijzonder in het assortiment zijn 
de schoenen van Jan Jansen, bijna 
te mooi om te dragen. De dames-
kleding is van heel diverse kwali-
teitsmerken, zoals de comfortabele 
broeken van Toni, die in meerdere 
pasvormen verkrijgbaar zijn. Mari-
mekko kleding komt uit Scandina-
vië. De heldere kleuren en goede 
kwaliteit zijn een kenteken van Mo-
dern Art. Tijdloze en exclusieve da-
meskleding voor alle leeftijden is in 
Modern Art te vinden. Ook de ac-
cessoires zoals SQuadra Blu siera-
den mogen gezien worden en vor-
men een prachtige aanvulling op 
het aanbod.
Het eenjarig bestaan van Modern 
Art wordt gevierd met een leuke lo-
terij, om alle klanten te bedanken 
die een succes hebben gemaakt 
van dit eerste jaar. Bij elke aankoop 
ontvangt u een lot. De eerste prijs 
is een bijzondere Sea Glas handbe-
schilderde vaas met sfeerlichtje, ter 
waarde van 120 euro. 
U vindt Modern Art aan Terrasweg 
2. Open van dinsdag tot en met za-
terdag.

Anuschka van der Zwan van Modern Art

Bakkerij stilgelegd na brand
Velsen-Noord - De bakkerij van supermarktketen DekaMarkt is donder-
dagavond stilgelegd nadat er brand was uitgebroke2n. De brand ontstond 
in een broodoven, vermoedelijk heeft de aanslag in de oven vlam gevat. 
Door snel ingrijpen van het personeel kon worden voorkomen dat de brand 
zich verspreidde over de gehele bakkerij. Het vuur werd rond 22.15 uur ont-
dekt, de brandweer had zo’n drie kwartier nodig om de vlammen te doven. 
Het grootste deel van de broodproductie voor de volgende dag was bij het 
uitbreken van de brand al voltooid, deze producten lagen elders in het pand 
en konden gewoon worden uitgeleverd. DekaMarkt heeft vrijdag dan ook 
alle supermarkten gewoon kunnen bevoorraden. De productie is gedurende 
het weekend tijdelijk overgenomen door een bakkerij in Apeldoorn. (Foto: 
Marco Backer) 

Opstellingen van de badkamer in de nieuwe showroom

Vanwege vernieuwde showroom
Open Huis bij Klepper Kors 
loodgieter- en installatiebedrijf
IJmuiden – Het is alweer 4,5 jaar 
geleden dat de firma Klepper Kors 
Totaaltechniek aan de Grevelingen-
straat 2 en feit is, ontstaan door To-
taalinstallatie Kors en loodgieters-
bedrijf Klepper BV.  Het bedrijf Kors 
bestond toen al 26 jaar en omdat 
dit een vertrouwde naam was bij 
de klanten, werd die naam in ere 
gehouden. Totaaltechniek Klepper 
Kors is sindsdien de naam van het 
loodgieter- en installatiebedrijf. Een 
bekend en vertrouwd adres voor al-
le werkzaamheden op het gebied 
van onder andere sanitair en ver-
warming, lood- en zinkwerk en gas- 
en waterinstallatie, gespecialiseerd 
in het ontwerpen en installeren van 
badkamers. Maar ook op het gebied 
van dakbedekking en het installeren 
van centrale verwarming verstaan 
de werknemers hun vak. En dat nu 
al ruim 30 jaar.
Begin vorig jaar is begonnen met 

een wijziging van de hele zaak. De 
showroom werd veel groter en na 
een ingrijpende verbouwing is de 
klus nu geklaard. Het is een mooie, 
grote showroom geworden met al-
lerlei opstellingen van de badkamer, 
van standaard tot heel luxe.   Ook 
is er een hele nieuwe verkoopbalie, 
voor de verkoop van sanitair en on-
derdelen, cv-ketels en onderdelen 
en dakbedekking.
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 ju-
ni houdt het bedrijf een open huis, 
waarbij iedereen van harte uitgeno-
digd is om de nieuwe showroom te 
komen bekijken. Die dagen zullen 
er verschillende leuke aanbiedingen 
van kracht zijn. Kom dus geheel vrij-
blijvend een kijkje nemen bij Totaal-
techniek Klepper Kors aan de Gre-
velingenstraat 2. Het bedrijf is tele-
fonisch bereikbaar via 0255-510231, 
kijk ook voor alle mogelijkheden op 
www.klepperkors.nl

Opnieuw stijging uitgifte 
natte bedrijventerreinen 
Noordzeekanaalgebied
Regio - Voor de tweede keer op rij 
is een hoge uitgifte van natte zeeha-
ven terreinen gerealiseerd. In 2007 
is in totaal 65,4 ha uitgegeven terwijl 
vorig jaar al 78,6 ha werd uitgege-
ven. Door de grote omvang van de 
uitgiften en de naar verhouding ge-
ringere toevoeging aan de voorraad 
is de uitgeefbare voorraad natte 
zeehaventerreinen fors gedaald van 
252,5 ha naar 204,6 ha. Vrij uitgeef-
bare aaneengesloten natte kavels 
zijn schaars geworden en de ter-
reinbeheerders, overheden en be-
drijven moeten zich flink inspannen 
om het bestaande areaal efficiënt te 
benutten en herstructurering te ver-
snellen.
Dit blijkt uit de Monitor Bedrijven-
terreinen 2007 van het Masterplan 
Noordzeekanaalgebied. De groot-
ste uitgifte in 2007 betrof een terrein 
van 25,3 ha voor een nieuwe olie-
terminal van VOPAK. Andere be-
langrijke uitgiften waren de 18,6 ha 
voor uitbreiding van de Koopman 
Car Terminal in de Westhaven en de 
derde all weather terminal van Wa-
terland. Daarnaast is een terrein van 
62 ha aan de Afrikahaven bestemd 
voor uitbreiding van de container-
terminal aldaar.  
Het Bestuursplatform Noordzee-
kanaalgebied stelt vast dat de uit-

geefbare voorraad op afzienbare 
termijn zeer dicht in de buurt van 
de zgn. “IJzeren Voorraad” kan ko-
men. Deze voorraad is het niveau 
dat minimaal nodig is om een actief 
marktgericht uitgiftebeleid te kun-
nen voeren. Binnen het bestaande 
areaal zijn er echter nog mogelijk-
heden om op terreinniveau nat zee-
haventrein beschikbaar te maken. 
De grootste mogelijkheid hiertoe 
vormt het ADM terrein waar 27 a 35 
ha kan worden gewonnen. Andere 
ruimtewinst is nog te boeken door 
intensivering van het ruimtegebruik 
door bedrijven. De bedrijven moe-
ten hiertoe zelf het initiatief nemen 
maar een aantal terreinbeheerders 
en overheden beraden zich over sti-
mulerende maatregelen.
De uitgifte op de regionale bedrij-
venterreinen in de IJmond was in 
2007 beperkt: 0,8 ha. Desalniettemin 
ligt de uitgifte al sinds 2000 met ge-
middeld 4,8 ha hoger dan geraamd. 
De Raad van State heeft inmiddels 
de aanleg van de Westelijke Rand-
weg Beverwijk mogelijk gemaakt. 
Dit zal ertoe leiden dat de uitgifte 
op het noordelijk deel van het Busi-
nesspark Ymond op gang gaat ko-
men. Inmiddels heeft de IJmond een 
zoekopdracht gekregen voor een 
nieuw regionaal bedrijventerrein.

Tender College derde van 
Nederland met voetbal
Regio - Vrijdag 6 juni was het dan 
zover. Na een geslaagde kwalifica-
tiereeks vorige week waar de eerste 
plaats behaald werd, was het nu tijd 
voor het grote werk . De onderbouw 
van het Tender College mocht aan-
treden voor het Nederlands kam-
pioenschap op het sportcomplex 
“Klein Galgenwaard” te Utrecht. Uit 
het hele land waren de veertien fi-
nalisten van de voorrondes naar 
Utrecht gekomen om te strijden 
voor de titel.
Er was een duidelijke taakverde-
ling gemaakt in het Tenderteam: 
Ben was de meest verdedigende 
speler en zou tevens het doeltje in 
de gaten houden, Redwan en An-
gelo zouden de zijkanten bezetten 
en Aaron, Thibaut en Jilles moesten 
de tegenstander zoveel als mogelijk 
opjagen en de vijandelijke opbouw 
verstoren.
Ook de begeleiders hadden de ta-
ken verdeeld: dhr. Kloosterhuis zou 
het randgebeuren bewaken en zor-
gen voor voldoende eet- en drink-
werk, dhr Snoeks moest zorgdragen 
voor de juiste technische en tacti-
sche tips.
Al snel bleek dat met het Tender-
team terdege rekening gehouden 
moest worden. De eerste twee wed-
strijden werden overtuigend gewon-
nen tegen Zwolle en Oosterhout.
Na deze ontmoetingen werd al snel 
duidelijk dat de volgende twee wed-
strijden bepalend voor de eindstand 

zouden worden.
Deze twee partijen tegen Rotterdam 
en de grote favoriet Doetinchem 
eindigden in een gelijkspel zodat 
er nog steeds niets beslist was. Wel 
werd nu duidelijk dat het doelsaldo 
een beslissende rol zou gaan spe-
len. Tijdens de laatste twee matches 
maakte het Tender geen fouten en 
wist wederom twee maal te winnen 
van Katwijk en Almere. Ook Rotter-
dam haalde de maximale punten-
hoeveelheid maar Doetinchem was 
zo vriendelijk om punten te mor-
sen zodat Rotterdam en het Ten-
der doorgingen als nummer één en 
twee naar de kruisfinales.
In de kruisfinale gingen de Tender-
strijders met 1-0 ten onder tegen 
Den Haag. 
Nu moesten de spelers zich weer 
opladen voor de troostfinale en het 
dat lukte meer dan voortreffelijk. 
Het Tender won met maar liefst 3-0 
en de Rotterdamse opponenten wa-
ren duidelijk zeer gefrustreerd door 
deze niet verwachte nederlaag.
Door deze prestatie haalde het Ten-
der College zijn beste klassering 
ooit. 
Een groot compliment voor de Ten-
derjongelingen met een aparte ver-
melding voor Ben en Redwan. Deze 
twee spelers waren een lust voor het 
oog en bleven onder alle omstan-
digheden rustig de voetballende 
oplossingen zoeken gekoppeld aan 
een prima wedstrijdmentaliteit.

Vier keer zwarte band judo
IJmuiden -  Zaterdag 7 juni behaal-
den vier leden van ABC Kops IJmui-
den een zwarte band in het judo. 
Nick Verhagen (16) ging als eerste 
op en slaagde overtuigend op alle 
onderdelen. 
Wouter van Gelder (16) had een 
herexamen op het onderdeel grond-
werk, dat hij nu vakkundig demon-
streerde. Daarmee sleepte ook hij de 
felbegeerde zwarte band binnen.
Sem Zijlstra (16) van Kenamju is 
een getalenteerde wedstrijdjudoka 
en trainde bij ABC Kops zijn zwar-
te bandprogramma samen met zijn 

trainingsmaatje Cunnar Kops. Om-
dat hij al 100 wedstrijdpunten had 
verworven, mocht hij een verkort 
programma doen. 
Eric Kops, (19) neef van sportschool-
eigenaar Jos Kops, hoefde alleen 
het staande vrije werk nog een keer 
te demonstreren met zijn trainings-
partner Rob van Zijp van judoclub 
Oyama uit de Velserbroek. Ondanks 
het gewichtsverschil van 30 kg liet 
Eric mooie technieken zien. Hiermee 
behaalde hij zijn tweede dan judo, 
de zwarte band had hij al. Voor ABC 
Kops een prachtig resultaat!

Komend weekeinde
tennisfinales bij LTC Hofgeest
Velserbroek - Dit weekeinde wordt 
op het tennispark van LTC Hofgeest 
voor de veertiende keer het Bon 
& Breed Open gespeeld. Zoals de 
deelnemers en supporters van de 
vereniging gewend zijn is er elk jaar 
een duidelijk herkenbaar rode draad 
in de vorm van een thema. Dit jaar 
een oranje draad, want Hofgeest 
houdt van Oranje.
In de verschillende categorieën 
wordt er veel strijd geleverd. Elke 
dag worden er vanaf vijf uur partijen 
gespeeld door de regionale toppers, 
jong en oud, zowel bij de dames als 
bij de heren en zowel in het enkel- 
als dubbelspel. 
Het wordt komend weekeinde in 
ieder geval een feest bij de Velser-
broekse tennisvereniging. De feest-

avond zal vrijdagavond worden in-
geluid door het Oranje van Marco, 
dat op een groot scherm te bewon-
deren valt. De dresscode laat zich 
raden en de toegang is gratis. 
Op zaterdag zullen de deelnemers 
strijden in de kwart en halve finales 
en zondag wordt het toernooi afge-
sloten met de finales. De finaledag 
staat bol van de activiteiten. Voor de 
kinderen is er een springkussen en 
er zal een sneltekenaar zijn.
Kortom alle reden om het tennis-
park aan de broeklanden in Velser-
broek aan te doen, want naast ten-
nis valt er nog zoveel meer te bele-
ven op de Hofgeest. 
Het toernooi en alle activiteiten zijn 
terug te vinden op www.ltchofgeest.
nl 

Subsidie voor de Brulboei
IJmuiden – Buurtcentrum de Brul-
boei kan ook voor de periode au-
gustus tot en met december subsi-
die verwachten van Stichting Wel-
zijn. Begin 2008 zou de notitie Keu-
ze Welzijnsaccomodaties in Velsen 
verschijnen met beleid vanaf 2009.  

Dit is echter uitgesteld tot medio 
2008. Reden waarom de gemeen-
te de subsidie toekent tot het einde 
van 2008, in afwachting van verder 
beleid. 
Het gaat om deze periode om een 
subsidie van 38.062,50 euro.

Actie Dance Valley in  Velsen
Velsen - Dit jaar is het voor het 
eerst mogelijk  om een gratis kaart-
je te winnen voor Dance Valley, die  
hiervoor 50  kaarten beschikbaar 
stelt. Wie minimaal 15 euro besteed 
in een van de  deelnemende Velsen-
se winkels ontvangt een kraslot. De-
ze winkels zijn te  herkennen aan de 
posters in de etalage. Er zijn in to-
taal 25.000 krasloten  gedrukt, wees 
er dus snel bij want op is op!
Deze actie is onderdeel van de wens 
van de gemeente Velsen om de eve-

nementen in Velsen beter te benut-
ten voor zowel de promotie  van de 
gemeente Velsen, als het vergroten 
van de economische spin off. De  
gemeente heeft hiertoe MKB Vel-
sen en Horeca Nederland in contact 
gebracht met  de organisator van 
Dance Valley. Hieruit is onder ande-
re deze actie  voortgekomen.

Dance Valley vind dit jaar plaats 
op zaterdag 12  juli, zie ook www.
dancevalley.com. 

Kunstencentrum exposeert 
in etalage van de Hema
IJmuiden - In het kader van ‘Juni; 
de maand van het spannende boek’ 
heeft het Kunstencentrum Velsen in 
samenwerking met de Bibliotheek 
Velsen een expositie ingericht in de 
etalage van de Hema aan de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden. Vier draai-
plateaus op verhogingen staan pro-
fessioneel te pronken met de werk-
stukken van de cursisten ‘vrije vor-
men in metaal’. Ze lieten hun fanta-
sie de vrije loop en wisten met afge-
schreven boeken de wonderlijkste 
taferelen vorm te geven. 

De titel van het boek was ook di-
verse keren een bron van inspiratie, 
zoals het boek ‘Blinde woede’ een 
boze blinde man met stok en hond 
herbergt. 
Deze samenwerking tussen de He-
ma en het Kunstencentrum is niet 
de eerste keer: al een aantal jaren 
wordt er aan het einde van het jaar 
door de docenten en de cursisten 
een sfeervolle Kerstetalage in dit 
groot winkelbedrijf ingericht. En ook 
voor deze expositie geldt weer: echt 
Kunstencentrum!

Plantenexcursie op strand
IJmuiden aan Zee - Zaterdag 14 
juni wordt, onder leiding van des-
kundige Niko Buiten, de jaarlijkse 
plantenexcursie op het Kennemer-
strand georganiseerd. 
Op dit bijzondere stukje aangroei-
kust ten zuiden van de Zuidpier van 
IJmuiden komen planten van jonge 
duintjes en natte duinvalleien, zoals 
orchideeën voor. 
Sinds drie jaar maaien de Vrienden 
van het Kennemerstrand in het na-
jaar het terrein rond het Binnen-
meer (Kennemermeer) en voeren 
het maaisel af (hooilandbeheer) zo-
dat het terrein open blijft en de bij-
zondere vegetatie behouden blijft. 
Vandaag zullen de planten die er 

voorkomen voor de landelijke on-
derzoeksorganisatie Floron worden 
geinventariseerd. 

Verzamelen om 10.00 uur bij het 
eindpunt van buslijn 4 en 82 (IJmui-
derstrand). De excursie duurt tot on-
geveer 16.00 uur (eerder opstappen 
is mogelijk), zodat het meenemen 
van eten en drinken wordt aanbe-
volen. Neem verder een loepje (10x 
vergroting) en een flora (Heukels’ 
Flora) mee. Hou bij de keuze van je 
kleding rekening met de aanwezig-
heid van teken en eventuele regen. 
Voor verdere inlichtingen en opgave 
Niko Buiten, telefoon 023-5403266 
of 06-12645287.
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Avondvierdaagse IJmuiden
IJmuiden - De intocht van de 
Avondvierdaagse is voor iedereen 
een afsluiting van vier dagen wan-
delen. Vooral de kinderen vinden 
dat geweldig leuk. Voor de jong-
ste leden van de majorettes van 
de IJmuider- Harmonie konden nu 
laten zien waar ze al die tijd voor 
hebben geoefend. Vrolijk begon-
nen zij met hun optreden aan de 
intocht en wat kon er nu gebeu-
ren, want het parkoer wat zij liepen 
werd toch door een hoop vrijwil-
ligers beveiligd. Maar wat schets 
onze verbazing. Vlak voor de Stads-
schouwburg Velsen wilde er met 
alle geweld een grote Mercedes 
dwars door de stoet, omdat deze 
persoon geen geduld had even te 
wachten op het einde van de stoet. 
Met deze manoeuvre raakte hij één 

van de begeleidsters en één van de 
deelnemende meisjes die zich toch 
even door de E.H.B.O. moest la-
ten verzorgen. Verder waren al die 
meisjes heel erg aangeslagen door 
dit voorval. Eenmaal op het start-
bureau aan gekomen bleek dat de 
begeleidster ook gewond was. De 
daar aanwezige E.H.B.O.-ers heb-
ben haar toch geadviseerd om even 
langs de huisarts te gaan. Deze 
persoon met zijn Mercedes moet 
zijn ogen uit zijn kop schamen voor 
zijn manier van optreden en dat hij 
er iets van heeft geleerd, maar dat 
zal wel niet. 
Voor de rest verliep de hele avond-
vierdaagse goed en dat is een 
pluim voor al die vrijwilligers die  dit 
werk met heel veel plezier doen.
Paul Koster

Ingezonden brief

Mozes bij de Farao

Musicalgroep Jakob speelt
voor uitverkochte Ichthuskerk
IJmuiden - De Oecumenische Mu-
sicalgroep Jakob uit IJmuiden heeft 
op 30, 31 mei en 1 juni drie maal 
voor een uitverkochte Ichthuskerk 
haar vierde musical uitgevoerd, de 
musical Mozes.
In de musical begint het verhaal van 
Mozes als jongen aan het hof van 
de Farao. De regisseuses Yvonne 
Bax en Cora Zijl zijn creatief met het 
script omgegaan. Allereerst stellen 
zij de jonge en de oude Mozes en 
de jonge en de oude Merit voor aan 
het publiek. Hiermee verduidelijken 
zij de voortschrijding van de tijd in 
het verhaal. Vervolgens begint de 
voorstelling met een groepje kleu-
ters dat met hun juf Soraya in een 
vraaggesprekje de kinderjaren van 
Mozes uitlegt. Kort na zijn geboor-
te werd hij door zijn moeder nood-
gedwongen in een biezen mandje in 
de rivier de Nijl gelegd. In de hoop 
dat de prinses hem zou vinden en 
hij zo aan de moordenaarshand van 
de Farao van Egypte zou ontsnap-
pen. En zo gebeurde het. 
Dan begint het musicalverhaal met 
het volk, de Hebreeën, dat in Egyp-

te gebukt gaat onder de slavernij. 
In het stuk zijn mooie rollen weg-
gelegd natuurlijk voor de jonge en 
de oude Mozes, Mane, de jonge en 
oude Merit (de vriendin van Mozes). 
De koorzang onder leiding van Kees 
Brinkman verdient een extra compli-
ment. Menigeen kreeg kippenvel bij 
het horen van het liederen als  “God, 
waar bent U?” en “Gemurmureer”. 
Ook de extra ingrediënten scoorden 
hoog. De kinderdansgroep danste 
sprankelend met tamboerijnen door 
de zaal en op het podium. Elf buik-
danseressen streelden niet alleen 
de blikken van de norse Farao, maar 
hiervan genoot ook het publiek. De 
decorbouwers en de kledingploeg 
verdienen complimenten voor de 
prachtige aankleding. Alle spelers 
van de musicalgroep straalden pas-
sie en enthousiasme uit en saamho-
righeid als groep. En dat is wat ze 
ook willen overbrengen op het pu-
bliek: vele kerken werken samen in 
één groep. 
Dat dit kan hebben ze ten volle be-
wezen in drie prachtige uitvoerin-
gen van Mozes.

Lezing ‘De gevoelige 
kinderen van deze tijd’
Velserbroek - Zaterdag 14 juni van 
14.30 tot 16.30 uur geeft Mark Met-
selaar in Velserbroek een lezing met 
als titel ‘De gevoelige kinderen van 
deze tijd’.
Het lijkt erop dat er steeds meer ‘ge-
voelige kinderen’ worden geboren. 
In ieder geval is er in deze tijd meer 
aandacht voor kinderen die schijn-
baar ‘anders zijn’. Een kind dat op 
school bijvoorbeeld erg dromerig 
is en afgeleid lijkt te zijn, vaak ook 
geen aansluiting weet te vinden bij 
de andere kinderen in de klas. Het 
ene kind is in zichzelf gekeerd, een 
ander juist heel druk en bewegelijk. 
Toch kan hier veel meer achter zit-
ten dan leerproblemen, een aller-
gie, ADHD of autisme. Voorbeelden 
daarvan kunnen paranormale be-
gaafdheid of hoogsensitiviteit zijn. Is 
het niet zo dat het kind ook een be-
paald ‘eigen-wijsheid’ heeft?
“Pappa, je kijkt wel blij, maar ik voel 
dat je verdrietig bent. Dat hoeft niet, 
want je bent mooi zoals je bent!” 
Er zijn ook kinderen die herinnerin-
gen aan voor de geboorte hebben.  
“Ik kom uit de wereld van het licht” 

zei een jongetje eens. “Ik zie alle-
maal mooie kleuren om jou heen, 
mamma!” zei een meisje eens. Veel 
kinderen kunnen heel goed aura’s 
zien (energievelden om mensen en 
dieren). Ook zijn er kinderen die ver-
tellen dat ze een overleden iemand 
zien: ‘Opa is niet dood, hij is uit zijn 
lichaam gegaan. Hij komt nog wel 
eens met mij praten.’ Is zoiets kin-
derlijke fantasie, zoals een imaginair 
vriendje of zien kinderen echt meer 
dan je, in eerste instantie, voor mo-
gelijk houdt?  
Mark Metselaar heeft een praktijk 
voor paranormale therapie en ener-
getische geneeswijzen. Tijdens de 
lezing vertelt hij over veel van de as-
pecten die bij het begeleiden van 
‘gevoelige kinderen’ aan de orde 
komen. 
De lezing ‘De gevoelige kinderen 
van deze tijd’ vindt plaats in het 
Kruispunt, Zon Bastion 3 in Velser-
broek. Entree 7 euro. Consumpties 
zijn in de pauze verkrijgbaar. Voor 
informatie en/of reserveringen, te-
lefoon 023-5397307 of info@mark-
metselaar.nl.

Raadsplein Velsen op Seaport TV
Velsen - Seaport TV zendt el-
ke twee weken Raadsplein Velsen 
rechtstreeks uit vanuit de raadzaal 
van het Velsense gemeentehuis. De 
uitzending van donderdagavond 12 
juni begint om 19.00 uur met een 
debat over de eerste tussenrappor-
tage. Van 20.30 tot 20.45 uur is er 
pauze. Aansluitend vindt de raads-
vergadering plaats met onder an-

dere de Perspectiefnota 2009, Be-
groting 2009 Milieudienst IJmond 
en Verordening Woonwagenrechten 
2008. Voor meer informatie en de in-
houd van Raadsplein Velsen kunt u 
ook Seaport TEXT raadplegen. Van-
af teletekstpagina 360 vindt u aller-
lei informatie rondom het caroussel-
programma van 12 juni 2008 of kijk 
op www.velsen.nl

Jeugdbeleid 2008 tot 2011
Velsen – In de kadernotitie ‘Jong in 
Velsen’ wordt het jeugdbeleid van 
2008 tot 2011 uitgestippeld. 

De belangrijkste doelstellingen zijn 
uitbreiding van het aantal kindplaat-
sen Voor en Vroegschoolse Educa-
tie, het realiseren van een Centrum 
voor Jeugd en Gezin, voorbereiding 

van Brede Scholen, toename deel-
name jeugd aan sport en cultuur, 
bevorderen van de gezondheid van 
de jeugd, verminderen van school-
uitval en de toename van jongeren 
met een startdiploma (afgeronde 
middelbare schoolopleiding). Ook 
het betrekken van jongeren bij dit 
beleid is een doelstelling.

Solidariteitsmarkt draagt
bij aan armoedebestrijding
IJmuiden - Stichting Pequenita, die 
projecten ondersteunt om de soci-
aal-economische ontwikkeling van 
vrouwen in ontwikkelingslanden te 
bevorderen, heeft onlangs een cas-
saveraspmolen geschonken aan 
het Surinaamse dorpje Malobi. De-
ze schenking werd mede mogelijk 
gemaakt door de opbrengst van de 
solidariteitsmarkt, die afgelopen no-
vember in samenwerking met ‘Stich-
ting Velsen voor de Derde Wereld’ in 
IJmuiden werd georganiseerd.
De cassaveraspmachine werd on-
langs In het Surinaamse dorp Ma-
lobi afgeleverd. Daar wonen 600 
gezinnen die in belangrijke ma-
te afhankelijk zijn van de akker-
bouw. Het dorp wordt voorname-
lijk gerund door vrouwen, omdat de 
mannen veelal naar Frans Guyana 

zijn getrokken om werk te zoeken. 
De achtergebleven bewoners leven 
van de opbrengsten van de akker-
bouw, voornamelijk cassave. Met de 
schenking van de raspmolen wordt 
de verwerking van cassave aanzien-
lijk vereenvoudigd. Hierdoor zijn de 
opbrengsten hoger en is er voor de 
vrouwen meer tijd om ook andere 
activiteiten te ontplooien. Daarmee 
wordt een essentiële bijdrage aan 
de duurzame armoedebestrijding 
en de verbetering van de economi-
sche positie van de vrouwen in het 
gebied bewerkstelligd.
De Velsense Stichting Pequenita 
rondde eerder projecten af in Su-
riname, Zuid-Afrika en Niger. Voor 
een overzicht van de laatste projec-
ten kunt u kijken op www.peque-
nita.nl. 

Het was een mooi en ontroerend concert

Concerto in Memoriam
Driehuis -  Zondag kwamen hon-
derden mensen bij een om hun 
overleden vrienden, familieleden of 
bekenden te herdenken. Op de be-
graafplaats Westerveld in Driehuis 
was het jaarlijkse openbaar ‘Con-
certo in Memoriam’. Het program-
ma bestond uit drie muziekdelen af-
gewisseld met het gedicht Overwe-
ging van Augustinus en Een Woord 
van Troost. 
Het concert werd geopend door de 
voorzitter van de Raad van Bestuur 
‘de faculative Groep’ J. Keizer die de 
minuut stilte aan kondigde. Alle be-
zoekers gingen staan en luisterden 
naar The Last Post, waarna een mi-
nuut lang alleen het geluid van sjil-
pende vogels klonk. Hierna vulden 
muziekinstrumenten de stilte met 
vrolijke en toch droevige klanken. 
De klassieke muziek werd gespeeld 

door het jonge orkest Colla Voce 
onder begeleiding van Bob Berke-
meier. Luitenant-generaal b. d. H.A. 
Couzy sprak het jaarlijkse Woord van 
Troost, waarin hij een van zijn erva-
ringen met iedereen deelde. In de 
burgeroorlog in Bosnie sneuvelden 
jonge Nederlandse soldaten, tijdens 
de missie was er geen moment om 
hen te herdenken als vriend. Maar 
op de laatste avond toen de missie 
over was, was er een moment van 
rust. Couzy zei: “Je kan alleen her-
denken als je rust in je hoofd hebt. 
Herdenken doe je op momenten die 
je zelf uitkiest, zoals vandaag.” 
Het stralende zonetje zorgde ervoor 
dat het herdenkingsconcert druk 
bezocht werd. 
Het was een mooie en voor velen 
ook een verdrietige middag. (Marjo-
lein Blaauwbroek)

Richtlijnen voor 
EK-versiering in de straat
Velsen - Tijdens het EK voetbal 
hebben veel bewoners de straten 
van Velsen versierd met oranje vlag-
getjes. Helaas is bij het controleren 
van de EK-versiering, geconstateerd 
dat niet alle versiering veilig is op-
gehangen. De gemeente waardeert 
het versieren van de straten maar let 
er wel op dat dit op een veilige ma-
nier gebeurt.
Tijdens de controle viel het op dat 
de EK-versiering die is opgehangen 
gevaarlijk laag boven of over de rij-
weg is opgehangen. Hierdoor is er 
gevaar dat weggebruikers en de 
hulpdiensten de versiering raken of 
meesleuren en zo schade veroorza-
ken. Indien nodig zal de gemeente 

mensen mondeling of per brief op 
de hoogte brengen van de gevaar-
lijke situatie. Met de richtlijnen in 
de brief kunnen bewoners hun op-
gehangen versiering controleren en 
goed ophangen. In  het uiterste ge-
val wordt de versiering weggehaald. 
In de richtlijnen staat dat versierin-
gen niet boven of over de rijbaan 
mogen worden aangebracht, tenzij 
de versiering overal hoger dan 4,5 
meter boven straatniveau hangt.
Daarnaast moet de versiering goed 
vastzitten.
En, stel dat het Nederlands elftal 
wordt uitgeschakeld, dan mag de 
EK-versiering nog maximaal twee 
weken blijven hangen. 

HOV wordt snelle bus
Velsen - Het college van Burge-
meester en wethouders heeft 2 ju-
ni  gekozen voor het realiseren van 
een Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer (HOV) tracé in Velsen in de 
vorm van een snelle bus die gebruik 
zal maken van een vrijliggende bus-
baan op de plek van de oude spoor-
lijn aan de westzijde van Driehuis. 
Vervolgens zal de bus via het oude 
spoor in IJmuiden, parallel aan de 
Minister van Houtenlaan, naar de 
Lange Nieuwstraat rijden en vervol-
gens naar IJmuiden aan Zee en vi-
ce versa. Om dit mogelijk te maken 
moet onder andere een tunnel wor-
den aangelegd onder de spoorlijn 
Haarlem-Beverwijk, ten zuiden van 
Driehuis.
Een randvoorwaarde is dat de pro-
vincie Noord-Holland een onderlig-
gend busnet garandeert met mini-
maal dezelfde uitgangspunten als 
nu het geval is en dat de provincie 
samen met de gemeente Velsen de 
capaciteitsvergroting van de primai-
re route langs het Noordzeekanaal 
gaat onderzoeken en uitwerken. 
Door deze samenhang van maat-
regelen wordt de bereikbaar van 
IJmuiden het beste gerealiseerd. De 
keuze voor de vrijliggende busbaan 
over het spoor biedt bovendien een 
grotere garantie op betrouwbaar-
heid en imago van de HOV-buslijn, 
zowel nu als in de toekomst.  
Al op 29 januari 2008 heeft het col-

lege de keuze gemaakt om actief 
deel te nemen aan het HOV regio-
netwerk in Noord-Holland.  Dit om-
dat het een goed alternatief biedt 
voor het groeiend aantal auto’s dat 
gebruik maakt van het huidige we-
gennet en het groeiend economi-
sche belang van deze regio. Om aan 
te kunnen sluiten op dit HOV regio-
netwerk zijn een aantal voorwaar-
den gesteld op het gebied van kwa-
liteit, stiptheid, betrouwbaarheid, 
frequentie en snelheid. 
Op basis van het huidige tracé van 
buslijn 75 is onderzocht wat er nodig 
is om aan deze normen te voldoen. 
Na een eerste beoordeling bleven 
er nog twee mogelijkheden over die 
beiden gebruik zouden maken van 
de oude spoorbaan.  De keuze was 
of dit de HOV-buslijn zou worden of 
het doorgaande autoverkeer.
Het college heeft haar keuze ge-
maakt op grond van zowel techni-
sche rapporten als op de reacties 
van inwoners en belangenorganisa-
ties in Velsen. Deze zijn gehoord op 
informatiebijeenkomsten, maar ook 
via een klankbordgroep waarin di-
verse organisaties vertegenwoor-
digd waren Hier kwam geen een-
duidig standpunt uit naar voren. De 
gemeenteraad van Velsen zal op 26 
juni nader over dit besluit geïnfor-
meerd worden zodat zij na het zo-
merreces een beslissing kan nemen 
over het collegevoorstel.

Werk aan woonwagen-
centrum veel te duur
Velsen-Zuid - Dinsdag 17 juni zal 
om 19.00 uur een extra Raadsplein-
vergadering plaatsvinden over de 
herstructurering van de Oude Pont-
weg in Velsen-Zuid. Deze vergade-
ring in het stadhuis is openbaar. 
Eind 2007 werden de werkzaamhe-
den aan het woonwagenkamp stil 
gelegd, om financiële en organisa-
torische redenen. Inmiddels is vast 
komen te staan dat het budget voor 
de herstructurering, een bedrag van 
3,8 miljoen euro, (oorspronkelijk 2,7 
miljoen) is uitgerekt tot meer dan 5 
miljoen.
De Rekenkamer van Velsen heeft 
een lijvig rapport gewijd aan deze 
situatie. Conclusies zijn dat de ge-
meente op juridisch, financieel en 

organisatorisch niveau meer moet 
samenwerken. De Rekenkamer doet 
aanbevelingen en geeft wijze lessen 
voor de toekomst mee. 
In het stadhuis is in 2007 al gestart 
met met het gemeentebrede pro-
gramma Huis op Orde, waarbij door 
integraal werken en het automatise-
ren van controles dit soort onwen-
selijke situaties moet worden voor-
komen. Zeker bij complexe situaties, 
waarbij meerdere afdelingen taken 
krijgen, is deze nieuwe projectma-
tige aanpak hard nodig. In dit ka-
der wil het college samen met de 
gemeenteraad voor het einde van 
2008 voorstellen ontwikkelen over 
de invulling van projectmatig wer-
ken binnen de gemeente Velsen. 

Grote reünie bij jubilerend Soli
Driehuis - Het lijkt nog ver weg, 
maar het 100 jarig bestaan van mu-
ziekvereniging Soli staat zo voor 
de deur. Op donderdag 26 febru-
ari 2009 bestaat de vereniging een 
eeuw en dat zal op diverse manie-
ren worden gevierd. Het allereerste 
deel van een reeks feestelijke acti-
viteiten zal een reünie zijn voor oud 
leden van de vereniging. Op de of-
ficiële jubileumdag die op zaterdag 
28 februari 2009 zal plaatsvinden 
is het de bedoeling dat zoveel mo-
gelijk oud-leden elkaar weer zien. 
Vanaf ‘s morgens 10.00 uur tot aan 
de receptie kunnen herinneringen 
worden opgehaald en wellicht ou-
de contacten worden hersteld. Uw 
hulp (vooral als oud-lid) is hierbij 
hard nodig.  
Bijna 300 oud-leden hebben inmid-
dels per post een uitnodiging ge-
kregen. Van sommige leden mis-
sen  nog de adresgegevens. Kunt 
u helpen? Mocht u het adres weten 
van oud-leden die nog geen uitno-
diging hebben ontvangen, geeft  dit 
dan alstublieft door aan Margaret 
van Bekkum. Dit kan zowel via de 
mail reunie@soli.nl als telefonisch 

(0255-534403). Maar ook een te-
lefoontje naar ere-lid en oud voor-
zitter Jan Heeremans 0255-518688 
is voldoende. Iedereen is van harte 
uitgenodigd! 
Op de website www.soli.nl staat 
onder de jubileumknop bij de reü-
nie aangegeven welke oud leden 
nog gezocht worden, wellicht kunt 
u helpen.

Mars der Muzikanten 2008
Haarlem - Op 15 juni is er weer een 
Mars der Muzikanten, de 51ste. Na 
een succesvolle editie vorig jaar, is 
er in dit culturele jaar van Haarlem 
weer een MdM met korpsen van 
hoog niveau.
Naast de Haarlemse showbands 
hebben we dit jaar twee, enigzins 
militair getinte gast optredens, na-
melijk de Band of Liberation en de 
Seaforth Higlanders of Holland, me-
morial pipes and drums, die zullen 
worden begeleid door oude militaire 
voertuigen.

Voor aanvang zal ook dit jaar weer 
boerenkapel  ‘de Schuimkragen’ van 
de partij zijn om de bezoekers wel-
kom te heten met hun aanstekelijke 
muziek.  Zij zullen omstreeks 12.45 
uur beginnen en tot de aanvang om 
13.30 uur spelen.  De optredens van 
de Haarlemse bands zullen beoor-
deeld worden door een publieks ju-
ry, samengesteld uit leden van de 
gemeenteraad en Wethouder van 
Velzen heeft een prijzenbedrag be-
schikbaar gesteld. De Mars der Mu-
zikanten is van 13.30 tot 16.10 uur.

Vrouw gewond 
bij aanrijding
IJmuiden - Een 86-jarige vrouw uit 
Velsen is maandagmiddag gewond 
geraakt bij een aanrijding op het 
Gijzenveltplantsoen. De vrouw reed 
rond 15.00 uur op haar fiets de krui-
sing met de Rijnstraat op en werd 
aangereden door een auto bestuurd 
door een 35-jarige vrouw uit IJmui-
den. Ze kwam daardoor ten val en 
liep hoofdletsel op. Ze is voor be-
handeling naar een ziekenhuis ge-
bracht. De politie onderzoekt de 
precieze toedracht van het ongeval.


