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Bruisend Beeckestijnpop

velsen-Zuid - 30 jaar Beecke-
stijnpop resulteerde zaterdag in 
een bruisende dag. Voor de ju-
bileumeditie waren bands uitge-

nodigd die jaren eerder al op het 
hoofpodium van Beeckestijnpop 
stonden. Onder meer de Bintangs, 
Gruppo Sportivo, The Bouncers en 

Sjako lieten zien dat zij nog steeds 
‘rocken’. Ook al zijn de haren wat 
grijzer, op het podium blijkt de ja-
renlange muziekervaring alleen 
maar te zorgen voor meer swing 
en plezier. 
Ook het publiek, dat massaal was 
opgekomen, genoot met volle teu-
gen van de muziek op drie podia 
en de zeldzame zonneschijn.  De 
muziekrevival op het hoofdpodi-
um liet jong en oud uit zijn dak 
gaan met bekende en minder be-
kende hits.  
Om vijf uur ‘s middags werd voor 
Huis Beeckestijn een prach-
tig akoestisch concertje gege-
ven door Frank Kraaijeveld van de 
Bintangs en Wouter Planteijdt van 
Sjako (zie foto) waarvan door een 
klein publiek zeer werd genoten. 
(Karin Dekkers)

velsen - 24 uur samen tegen 
kanker. Dat was één van de mot-
to’s van de ‘Samenloop voor 
Hoop’ die zaterdagmiddag om 
14.00 van start ging en die zon-
dagmiddag op hetzelfde tijd-
stip werd beëindigd. Het start-
schot voor dit indrukwekkende 
evenement werd gegeven door 
wethouder Annette Baerveldt. In 
haar openingswoord benadrukte 
zij dat het van het grootste be-
lang is dat er voldoende geld be-
schikbaar komt voor verder on-
derzoek tegen kanker. ,,Hoe bij-
zonder belangrijk dit is wordt 
eens te meer onderstreept door 
het feit dat zeer recent een jong 
meisje in onze gemeente aan 
deze ziekte is overleden’’, aldus 
Baerveldt. Ook refereerde zij aan 
Sandra Swiers, de initiatiefneem-

ster van dit 24-uurs wandeleve-
nement. ,,Bij het ontstaan van dit 
mooie idee heb ik, samen met 
Sandra, op vrijdag 1 februari nog 
een grote taart aan mogen snij-
den. Helaas laat haar gezond-
heidstoestand het op dit moment 
niet toe om vandaag hierbij aan-
wezig te zijn.’’
Dit tweedaagse wandelevene-
ment kon tot stand komen door 
een geweldige samenwerking 
met diverse partijen zoals ve-
le vrijwilligers, bedrijven, winke-
liers, muzikanten, horeca, dona-
teurs en de gemeente Velsen. Al-
len hebben op hun manier een 
vrijwillige bijdrage aan deze Sa-
menLoop  geleverd en daarmee 
aan het bestrijden van kanker. In 
totaal namen 22 teams deel aan 
deze wandelmarathon met in to-

taal 380 volwassenen en 120 ju-
nioren. Zowel bij de start als 
zondagmiddag bij de laatste ron-
de werden de lopers voorafge-
gaan door de survivors, gekleed 
in paarse shirts. Deze mensen 
hebben kanker of hebben het 
gehad en zij waren tijdens deze 
SamenLoop eregast. De 120 kin-
deren van diverse basisscholen 
liepen zaterdagmiddag geduren-
de 24 minuten de juniorloop. In-
drukwekkend en emotioneel was 
zaterdagavond de kaarsencere-
monie waarbij het parcours werd 
verlicht door versierde kaar-
senzakken met namen. Hoewel 
de harde wind even spelbreker 
dreigde te worden werd door 
Zwembad De Heerenduinen snel 
voor noodverlichting gezorgd zo-
dat er toch voldoende verlichting 
rond het parcours was. 
Bij de afsluiting van dit imposan-
te evenement bedankte Miran-
da Hogendoorn, vice-voorzitter 
van de commissie vrijwilligers, 
voor de geweldige belangstel-
ling en voor de bijzonder goede 
sfeer gedurende deze beide da-
gen. En natuurlijk een woord van 
grote dank aan allen die zich dit 
weekend, geheel belangeloos, 
hadden ingezet om deze Sa-
menLoop voor Hoop ook finan-
cieel tot een succes te maken. 
Dat werd duidelijk op het mo-
ment dat Joep Verboeket, ma-
nager werving van het KWF, een 
cheque in ontvangst mocht ne-
men waarop een bedrag was ge-
noteerd van 18.074 euro. (Joop 
Waijenberg) 

velsen-Noord - Vrijdagavond 
hield de politie twee mannen 
aan op verdenking van mishan-
deling en het voorhanden heb-
ben van GHB. Omstreeks 18.10 
uur kreeg de politie melding van 
een vechtpartij op de Andreaweg 
in Velsen-Noord. Ter plaatse trof 
de politie een 30-jarige man uit 
IJmuiden aan die verwondin-
gen aan zijn gezicht had. De 
man verklaarde te zijn geslagen 
en geschopt door een 50-jari-
ge man uit Velsen-Noord. Toen 
de verdachte even later weer ter 

plaatse verscheen, kon hij wor-
den aangehouden. Toen de ver-
dachte verklaarde dat het slacht-
offer in het bezit was van GHB, 
trof de politie in de kleding van 
het slachtoffer een fles aan met 
een halve liter van het verdoven-
de middel. 
Beide mannen werden aange-
houden en voor verhoor overge-
bracht naar het politiebureau. De 
harddrugs zijn in beslag geno-
men. Oorzaak van de mishande-
ling ligt vermoedelijk in een za-
kelijk geschil.

GHB bij vechtpartij
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Velsen - De Popfactory Vel-
sen draait op volle toeren. Tij-
dens twee evenementen laten 
de kersverse popbands horen 
wat zij in huis hebben: het Ha-
venfestival IJmuiden op zon-
dagmiddag 1 september én 
de Popfactory Velsen Xperien-
ce op zaterdag 24 augustus in 
het Kunstencentrum Velsen. De 
leukste dag om in één dag een 
popster te worden én om te kij-
ken of de Popfactory iets voor 
jou is.
De Popfactory Velsen is ‘the 
place to be’ voor muzikanten 
uit Velsen en omstreken. De 
Popfactory, het nieuwe muzika-
le onderdeel van het Kunsten-
centrum Velsen, is er voor ie-
dereen ouder dan 10 jaar die 
kan zingen, gitaar, basgitaar, 
toetsen of drums speelt. Band-
jes worden gevormd van leer-
lingen met ongeveer dezelfde 
leeftijd en niveau. Er worden 
privé- en bandlessen gegeven 
en workshops georganiseerd 
door coaches/muzikanten die 
tot de top van Nederland beho-
ren. Er zijn cursussen van een 
jaar, maar ook van tien weken. 
De bands werken steeds toe 
naar een optreden.
Ze zijn pas net begonnen (De 
‘fabriek’ werd op 8 maart jl. na 
een spectaculaire avond vol 
optredens in het IJmuidense 
Witte Theater geopend) maar 
de Popfactory Velsen draait op 
volle toeren en de kersverse 
popbands hebben hun eerste 
optredens al in zicht. Op zon-
dagmiddag 1 september staan 
alle bands die in april gevormd 
zijn op het Havenfestival in 
IJmuiden.
Initiatiefnemer Koen van der 
Wel is nu al trots: ,,We zijn nog 
maar net twee maanden be-
zig, maar de bandjes klinken 
nu al zo goed”, vertelt hij. ,,Voor 
veel leerlingen is het allemaal 
nieuw. Zij speelden nooit eer-
der in een band en hebben nog 
nooit opgetreden. Maar ik zie 

ze elke les groeien. Er ontstaan 
échte bandjes. En vriendschap-
pen, dat is echt mooi om te 
zien.”
Naast de optredens op 1 sep-
tember op het Havenfestival 
staat er nóg een mooie dag op 
het programma.
Nieuwsgierig geworden naar 
de Popfactory? Kom dan op 
zaterdag 24 augustus naar de 
Popfactory Xperience, daar kun 
je alles in één dag meemaken. 
Koen legt uit: ,,Er is veel vraag 
naar proeflessen, omdat leer-
lingen het soms spannend vin-
den dat ze niet weten in wat 
voor groep ze terecht komen.
Door mee te doen aan de Xpe-
rience ervaar je dat het juist su-
per leuk is om muziek te maken 
met mensen die je misschien 
niet kent. Je oefent eerst sa-
men met een coach op één of 
twee nummers, daarna vorm je 
een band met andere instru-
menten en aan het einde van 
de dag sta je al op het podium!” 
De Popfactory Velsen Xperien-
ce is op zaterdag 24 augus-
tus van 10.00 tot 17.00 uur in 
het Kunstencentrum Velsen en 
kost slechts 5 euro, inclusief 
lunch. Als je dit artikel uitknipt 
en meeneemt mag je zelfs gra-
tis meedoen!
Aanmelden kan door een mail 
met daarin je naam, leeftijd en 
instrument vóór woensdag 21 
augustus te mailen naar info@
popfactoryvelsen.nl. Zie ook 
www.popfactoryvelsen.nl .
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Popfactory Velsen
laat van zich horen

Barbecue demonstratie 
en tips bij GroenRijk

Velserbroek - Voor tips over 
lekker en veilig barbecue-
en kan men dit weekend bij 
GroenRijk Velserbroek terecht. 
Op zaterdag 15 juni en zondag 
16 juni verzorgen zij barbecue-
demonstraties.
Wat is er heerlijker dan met 
familie en vrienden te genie-
ten van een zelf gegrild stukje 
vlees. ‘Low & Slow’ barbecue-
en is de trend van 2013 aan het 
worden. Niet meer alleen snel 
een hamburger of een worstje 
op de barbecue maar een gro-
ter stuk vlees heerlijk de tijd 
geven om te garen met de ‘in-
direct grill’ methode. Denk ook 

eens aan het grillen van ana-
nas gemarineerd in bruine sui-
ker en rum, serveer dit met va-
nille ijs en slagroom. Voor de 
kinderen is het altijd leuk om 
kleine pizza’s met ze te bakken 
op de barbecue. De culinaire 
mogelijkheden zijn eindeloos. 
En, dat is tijdens de demo na-
tuurlijk te proeven. Als speciale 
aanbieding geldt  tot en met 16 
juni 10% korting op alle barbe-
cues en barbecue- accessoi-
res. Kijk voor meer informatie 
op www.groenrijkvelserbroek.
nl. U vindt GroenRijk Velser-
broek aan Rijksweg 22 in Vel-
serbroek.

Open dag bij Atelier
de Beeldvorming

Velserbroek - Op zaterdag 15 
juni tussen 14.00 en 17.00 uur 
opent Atelier de Beeldvorming  
haar deuren voor iedereen met 
interesse in schilderen. In het 
Atelier wordt het schilderwerk 
van de cursisten geëxposeerd 
en kunt u zien en horen wat al-
lemaal mogelijkheden is in dit 
Atelier. 
Manon van Leuven, kunstena-
res, geeft de schilder-, teken-
lessen en workshops. Persoon-
lijke creatieve ontwikkeling 
én het onder de knie krijgen 
van de creatieve technieken 
staan centraal. De lessen wor-
den aangepast aan de wensen 
van de cursist. Er wordt voor-
al gewerkt met acrylverf. De 
groepen zijn klein waardoor 
de persoonlijke aandacht cen-
traal staat, iedereen kan zijn ei-
gen weg kiezen. Of je nu voor-
al portretten wil maken, bloe-
men of landschappen of hele-
maal voor abstract gaat, Ma-
non gaat samen met jouw het 
avontuur aan. 
Op dinsdag- en woensdag-
avond worden lessen gegeven 

aan beginners en gevorderden. 
Het ontdekken wat je eigen 
mogelijkheden zijn én de mo-
gelijkheden die het teken- en 
schildermateriaal bieden, zijn 
dan uitgangspunt. 
De les van donderdagochtend 
is speciaal voor mensen die 
wat rust kunnen gebruiken. Op 
vrijdagmiddag wordt het ate-
lier open gesteld voor mensen 
die de techniek onder de knie 
hebben. Er wordt dan geen les 
gegeven. Kennis uitwisselen en 
elkaar inspireren is dan het be-
langrijkste. 
Naast deze lessen worden er 
af en toe workshops georgani-
seerd. Voor het komende sei-
zoen zal een serie workshops 
worden gegeven die gebaseerd 
zijn op het gebruik van bijzon-
dere materialen zoals bijvoor-
beeld ei-tempera, encaustiek 
en bladgoud. 
Manon van Leuven nodigt ie-
dereen uit om de prachtige re-
sultaten in het Atelier (Platbo-
dem 4 in Velserbroek) te ko-
men bewonderen. Zie ook 
www.atelierdebeeldvorming.nl.

Laatste dagen voor 
Cartouche damesmode

IJmuiden - 35 jaar lang was 
Cartouche aan Plein 1945 num-
mer 48 een begrip voor de bete-
re damesmode. Deze week liet 
eigenaar Rob Haaseveld weten 
dat hij het niet meer redt met 
de zaak en dat de deuren gaan 
sluiten. 
,,We kunnen niet blijven uit-
verkopen,’’ zegt hij. ,,De omzet 
blijft dalen en als mensen alleen 
nog maar voor de kortingen ko-
men, is het geen haalbare zaak 
meer.’’
Haaseveld heeft 40 jaar in de 
confectie gezeten, waarvan 
35 jaar in de zaak in IJmui-
den. Aanvankelijk deed hij dat 
met zijn vrouw, na haar overlij-
den hield hij de zaak jarenlang 
draaiende. De laatste jaren le-
verden echter meer zorgen op 
dan plezier. ,,Ik ben acht jaar 
niet op vakantie geweest. Mijn 

hele leven draaide om de win-
kel. Ik kan nu zeggen dat mijn 
vechtlust op is. Voor het nog er-
ger wordt, sluit ik, waarschijn-
lijk zaterdag al, de deuren. Ik 
kijk er naar uit het wat rustiger 
aan te gaan doen. Het is alleen 
erg jammer voor mijn twee me-
dewerksters die nu ook moe-
ten stoppen en voor alle trou-
we klanten die we door de jaren 
heen hebben behouden. Hen 
wil ik hierbij bedanken voor hun 
trouw.’’
De laatste dagen worden bij 
Cartouche veel kortingen ge-
boden. Het is meteen ook een 
mooie kans om afscheid te ne-
men van Rob Haaseveld en de 
medewerksters van Cartouche.
Het is vooral voor kledingzaken 
en winkels met woonartikelen 
een moeilijke tijd, met veel fail-
lissementen.





Santpoort-Noord - Stichting 
Straatvoetbal Santpoort ziet 
zichzelf als een maatschappelijk 
betrokken organisatie. Zij orga-
niseren jaarlijks het straatvoet-
baltoernooi Santpoort tijdens het 
Dorpsfeest, maar zij willen zich 
ook graag inzetten voor kinde-
ren die het niet zo goed getrof-
fen hebben. Stichting Straatvoet-
bal Santpoort gaat vanaf 2013 
het inschrijfgeld van het straat-
voetbaltoernooi en alle spelle-
tjes doneren aan een organisa-
tie en/of stichting die zich inzet 
voor zieke kinderen. Dit jaar is de 
keuze gevallen op Stichting KiKa 

(Kinderen Kankervrij).
KiKa zet zich in voor het vergro-
ten van de overlevingskans van 
kinderen die worden getroffen 
door kanker. 
De organisatie van het straat-
voetbaltoernooi Santpoort no-
digt u ook van harte uit om tij-
dens het aankomende toernooi 
bij ons op de koffie te komen! 
Want naast de donatie van het 
inschrijfgeld, komt ook de op-
brengst van elk kopje koffie dat 
wordt verkocht geheel ten goe-
de aan KiKa. Misschien is dit een 
extra motivatie om je snel in te 
schrijven voor het straatvoetbal-
toernooi Santpoort 2013 dat dit 
jaar gehouden wordt op maan-
dag 29 juli. Jongens en meisjes 
van 6 tot en met 13 jaar kunnen 
zich inschrijven via de websi-
te: www.straatvoetbalsantpoort.
nl. Op deze vernieuwde website 
kunnen ook de allerkleinste, on-
der de 6 jaar, worden ingeschre-
ven voor de pauzewedstrijd. De-
ze zal rond 12.00 uur plaatsvin-
den. Wie zich snel inschrijft is 
verzekerd van deelname.
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115 jaar Troupin 
Natuursteen in Haarlem
Regio - Troupin Natuursteen 
B.V. is al sinds 1898 een be-
kend en gerenommeerd Natuur-
steenbedrijf. Troupin is een fami-
liebedrijf dat al jaren van vader 
op zoon overgaat en gespeciali-
seerd is in grafwerk.
Op 17 juli is het exact 115 jaar 
geleden dat V.H.J. Troupin is be-
gonnen met de eerste steenhou-
werij in Haarlem. Ter ere van dit 
heuglijke feit geeft de huidige 
vijfde generatie van Troupin Na-
tuursteen B.V., onder leiding van 
Guy Troupin, tot die datum een 
korting van 15% bij aanschaf van 

een nieuw gedenkmonument.  
Deze korting is niet geldig in 
combinatie met andere korting-
acties.
Belangstellenden zijn van har-
te welkom in de showroom en 
werkplaats om een indruk te krij-
gen van de mogelijkheden voor 
een persoonlijk gedenkteken. 
Ook voor het opknappen, bijzet-
ten van vervolginscripties en res-
tauratie van oude monumenten 
is men bij Troupin Natuursteen 
aan het juiste adres.
Zie voor meer informatie www.
Troupinnatuursteen.nl.

Vuurtoren oost neemt 
afscheid van juf Rina

IJmuiden - De afgelopen we-
ken is er op basisschool de 
Vuurtoren oost in het geheim 
hard gewerkt aan de voor-
bereidingen voor een gezel-
lig afscheidsfeest van juf Rina 
Spaans. Na ruim 40 dienstjaren 
neemt ‘onze’ juf Rina afscheid 
van haar grote passie en lief-
de: het onderwijs. Dat wil zeg-
gen, na 42 jaar, 9 maanden en 
15 dagen mag zij gaan genie-
ten van haar welverdiend pen-
sioen. Hoewel juf Rina zich nu 
nog geen leven zonder onder-
wijs kan voorstellen, heeft zij na 
dit schooljaar toch echt alle tijd 
voor haar hobby’s en familie.
Haar hele carrière heeft juf Ri-
na lesgegeven in IJmuiden. 
Ze heeft op meerdere scho-
len ingevallen en gewerkt en 
is via de Jan Ligthartschool op 
de Gunningschool terechtge-
komen. Deze verhuisde  uit-
eindelijk samen met kleuter-
school de Duinkrekels naar de 
nieuwbouw aan de Heeren-
duinweg waar de scholen sa-
men verder gingen als De Drie-
master. Sinds 2001 draagt de 
school de naam De Vuurtoren 
en vanaf dat moment is juf Ri-
na ook begonnen met het ver-
zamelen van vuurtorens. Op 
school drinkt zij haar koffie uit 
een vuurtorenbeker, zij leest de 
tijd van een vuurtorenhorloge, 
haar klas en kantoor zijn ver-
sierd met posters van verschil-
lende Nederlandse
vuurtorens enz.
In haar jaren voor de klas heeft 
Rina heel wat vernieuwingen 
meegemaakt en heel wat ge-

zichten de revue zien passe-
ren. Van kleuters tot groep 8, 
alle groepen heeft zij les ge-
geven. Van sommige huidige 
leerlingen heeft zij ook de ou-
ders in de klas gehad, dus juf 
Rina is bij verschillende gene-
raties bekend. Waar veel men-
sen er op een bepaalde leeftijd 
voor kiezen om het iets rustiger 
aan te gaan doen, is Rina nog 
full-time actief op de Vuutoren.
Zij staat de helft van de week 
voor groep 8 en zij is de In-
ternBegeleider van de school. 
Daarbij is zij een belangrijke 
spil voor collega’s, ouders en 
leerlingen. Het staat dus als 
een paal boven water dat de 
Vuurtoren juf Rina ontzettend 
gaat missen! 
De collega’s, leerlingen en hun 
ouders gaan er vrijdag 14 ju-
ni een feest van maken waar 
juf Rina nog lang aan terug 
zal denken. Uiteraard kunnen 
ze nu nog niet vertellen wat er 
komen gaat maar dat er een 
feestje gevierd gaat worden is 
zeker!
Na schooltijd, op vrijdagmid-
dag 14 juni 2013 van 16.00 uur 
tot 18.00 uur, wordt er een re-
ceptie gehouden in de hal van 
de school, met alle mensen die 
Rina een goede toekomst wil-
len wensen. Rina zou het ont-
zettend leuk vinden als, naast 
de genodigden, ook oud-leer-
lingen en andere belangstel-
lenden het glas komen heffen 
op een goede toekomst. Ieder-
een is van harte welkom op ba-
sisschool de Vuurtoren oost, 
Heerenduinweg 45.

Straatvoetbal Santpoort 
steunt Kika

Het Kompas winnaar 
Schoolkorbaltoernooi
IJmuiden - Zaterdag 8 juni 
vond het schoolkorfbaltoernooi 
plaats bij korfbalvereniging 
DKV. Op sportpark Schoonen-
berg was het al vroeg een druk-
te van belang met alle deelne-
mende kinderen, hun familie en 
andere belangstellenden. Het 
enthousiasme van de kinde-
ren werkte aanstekelijk en het 
was dan ook een zeer geslaagd 
toernooi. Kompas West werd 
kampioen in zowel de kleine 
poule (groep 3 en 4) als de gro-
te poule (groep 5 en 6). De gro-
te finale ging tussen Kompas 
West en Klipper Sluiswijk. Het 
Kompas won met 5-1. De klei-
ne finale was tussen Kompas 
West en Jan Campert. Het Kom-
pas won ruim door verschillen-
de mooie doelpunten. De prijs 

voor de meeste doelpunten als 
groep ging naar Jan Campert. 
En de winnaar van het blind 
schieten op de korf was Daan 
Hermans, die maar liefst ze-
ven keer wist te scoren. Na de 
prijsuitreiking van mooie bekers 
en een cadeaubon voor Daan 
mochten ook ouders en andere 
belangstellenden eens probe-
ren om te schieten op een korf 
op senioren hoogte. Maar liefst 
vijf mensen wisten de korf te 
vinden. Voor hen lag er een half 
jaar abonnement te wachten 
voor DKV. Behalve korfballen 
biedt DKV namelijk ook wan-
delen en Kombifit. Voor de klei-
nere kinderen werden er spel-
letjes georganiseerd en werd er 
geschminkt. Zie ook www.dkv-
ijmuiden.nl.

Gezellige 
buurtbarbecue
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zaterdag werd een buurtbarbecue 
gehouden op het grasveld aan de 
Paramaribostraat en J.M. van Nas-
saulaan, wat uitliep op een groot 
succes. Bewoners van de stra-
ten rondom kregen een uitnodi-
ging, waar door jong en ouder 
volop werd gereageerd. Het was 
nog even spannend of de buurt-
bewoners in het hoge gras moes-
ten zitten, want vanwege de be-
zuinigingen wordt er door de ge-
meente maar twee keer per jaar 
gemaaid. Maar na een belletje en 
een mailtje kwam vrijdag toch de 
grasmaaier om het veld barbecue-
waardig te maken, waarvoor  dank 
aan de gemeente en Groenvoor-
ziening. Gelukkig hielpen de weer-
goden ook mee aan een heerlij-
ke zonnetje en was het prima ver-
toeven op het veld. Rond 17.00 uur 
kwamen alle buurtjes naar het 
veld en werd er gezellig gebab-
beld en kennis gemaakt met nieu-
we buurtjes en buren die er al bij-
na 50 jaar wonen. En met een hap-
je en drankje werd het erg gezellig.

IJmondtrekkers 
lopen 

alternatieve 
wandeltocht

IJmuiden - Elk jaar doet Scou-
tinggroep de IJmondtrekkers mee 
aan de Sint Joris marsen in Oegst-
geest. Deze wandeltocht voor 
scouts uit heel Nederland ging 
helaas niet door dit jaar en daar-
om hebben de IJmondtrekkers 
op zaterdag 8 juni de alternatieve 
Sint Joris marsen gelopen. De lei-
ding had een afwisselende wan-
deltocht uitgezet door de duinen. 
Onderweg kwamen de scouts al-
lerlei opdrachten tegen die uitge-
voerd moesten worden. Net als bij 
de echte Sint Joris marsen kreeg 
iedereen na afloop een medail-
le. Terug op het clubhuis stond er 
een grote pan soep en lag er een 
stapel broodjes klaar voor alle lo-
pers. Daarna verzamelde ieder-
een zich in de kampvuurkuil voor 
een avondje rondom het kamp-
vuur. Eén van de opdrachten tij-
dens de wandeltocht was om met 
je groepje een leuke act voor op 
het podium te verzinnen. Tussen-
door werden er nog liedjes gezon-
gen en was er nog een versnape-
ring voor iedereen. Kortom: het 
was een topdag.
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Veel belangstelling 
voor Jouwlaminaat.nl
IJmuiden - Jouwlaminaat.nl ge-
vestigd aan de Scheldestraat 81 
in IJmuiden, heeft nu alweer zes 
weken zijn deuren geopend en 
heeft niet te klagen over de be-
langstelling. In de winkel die te-
vens ook een webwinkel heeft, 
wordt laminaat van diverse A-
merken verkocht voor outletprij-
zen. 
In de winkel zijn altijd 40 soorten 
laminaat op voorraad en wenst 
u een ander merk dan voorra-
dig dan is dit de volgende dag in 
huis. Jouwlaminaat.nl levert ui-
teraard ook diverse ondervloe-
ren en plinten in alle kleuren.
Thuis laten brengen of zelf op-
halen, zelf uw laminaat leg-
gen of vakkundig laten leggen 
door jouwlaminaat.nl alles is be-
spreekbaar. De vloer wordt gra-
tis ingemeten voor de vrijblijven-
de  offerte.  
Het meeste laminaat dat ver-
kocht wordt bij Jouwlaminaat.nl 
is geschikt voor vloerverwarming 
en vloerkoeling. Hierover wor-
den de laatste tijd veel vragen 

gesteld. Dit komt mede doordat 
de nieuwbouwwoningen van de 
projecten Zeewaarts, Hoogeberg 
en Sterrenstorm bijna zijn afge-
rond. Al deze woningen maken 
gebruik van een zogenoemde 
WKO-installatie, zomers koelen 
en in de winter verwarmen via de 
vloer. Hier is laminaat natuurlijk 
geschikt voor, mits de juiste on-
dervloer wordt toepast en deze 
niet boven de maximale toege-
laten warmteweerstand uitkomt.
U kunt voor vragen over de 
WKO-installatie terecht op de 
website of langs komen in de 
winkel. Bij besteding van 750 
euro aan laminaat mag de klant 
een gratis vloerkleed uitzoeken 
van 1.60 bij 2.30 meter.
Jouwlaminaat.nl is geopend van 
dinsdag tot vrijdag van 10.00 
tot 17.30 uur en op zaterdag tot 
17.00 uur. Op internet kunt u 24 
uur per dag een voorproefje krij-
gen van de aangeboden vloeren 
zie daarvoor: www.jouwlaminaat.
nl of bel voor meer informatie: 
0255-200003.

Rabobank Velsen & Omstreken
Vermogensmanagement
Velsen - U bent van ons ge-
wend dat wij bij de Rabobank 
uw persoonlijke situatie als uit-
gangspunt nemen. Wanneer 
uw situatie verandert, bijvoor-
beeld door de verkoop van uw 
onderneming, dan passen we 
daar onze advisering op aan. 
Een vast team van specialisten 
geeft u daarbij maatwerk ad-
vies en individuele oplossingen. 
Dat geeft u het comfort dat het 
door u verworven vermogen in 
goede handen is. 
Voor grotere en complexe-
re privé vermogens (in de regel 
vanaf 1 miljoen euro vrij vermo-
gen) bieden wij u nu Rabo Ver-
mogensmanagement. Dit houdt 
in dat wij voor u een persoon-
lijk team formeren om uw ver-
mogen optimaal te structureren 
en te beheren. Dit team bestaat 
uit een aantal specialisten. Zo 
regisseert de vermogensmana-
ger de dienstverlening binnen 
Schretlen & Co, onderdeel van 
de Rabobank. Verder kunt u 
een inkomens- en vermogens-
planning laten opstellen, zo-
dat de vermogensbeheerder op 
basis van deze planning en uw 
specifieke wensen uw beleg-
gingsportefeuille inricht en de-
ze actief blijft monitoren. Ove-
rigens kunt u naast het in be-
heer geven van uw vermogen 
ook kiezen voor vermogensad-
vies. Het team kan in voorko-
mende gevallen worden aan-
gevuld met andere specialis-
ten voor specifieke vraagstuk-
ken. Uw accountmanager Pri-
vate Banking bij Rabobank Vel-
sen en Omstreken is uw vas-
te aanspreekpunt. Zo kunt u er 
zeker van zijn dat uw vermogen 
met kennis wordt omringd. Of 

het nu gaat om vermogensbe-
heer, bedrijfsoverdracht, chari-
ty management of een nalaten-
schap: uw vermogen wordt niet 
alleen met kennis en ervaring 
omringd, maar ook met zorg en 
aandacht. Afhankelijk van uw 
situatie en wensen hebben wij 
afstemming met uw account-
manager Zakelijke Relaties en 
desgewenst met uw accoun-
tant, notaris en fiscalist.
Rabo Vermogensmanagement 
biedt u nog meer oplossingen. 
Daarover vertellen mijn collega 
Annelies Ruiterkamp-Bekman 
FFP en ik u tijdens een vrijblij-
vende en persoonlijke afspraak 
graag meer over. Neem gerust 
contact met ons op via nummer 
023-513 35 00 of via private-
banking@velsen.rabobank.nl.

Roelof Reemeijer FFP, Account-
manager Private Banking Ra-
bobank Velsen en Omstreken, 
www.rabobank.nl/velsen

Petitie Stop 
HOV Velsen

Velsen - Belangengroeperin-
gen tegen HOV (Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer) Velsen 
hebben hun krachten gebun-
deld met de actie Stop HOV 
Velsen. Verschillende belan-
genverenigingen strijden al ja-
ren tegen de komst van de vrij-
liggende busbaan tussen IJmui-
den en Haarlem. Nu het refe-
rendumverzoek is afgewezen 
zijn zij in een nieuwe fase geko-
men. Het voorontwerp van een 
nieuw deel van de busbaan is 
nu ter inzage gelegd. Daartoe 
moet de bestemming van een 
deel van de spoorbaan worden 
gewijzigd in ‘verkeer openbaar 
vervoer’. De belangengroepe-
ringen roepen belanghebben-
den op de petitie Stop HOV Vel-
sen te ondertekenen. Zij bieden 
hulp bij het schrijven en indie-
nen van de zienswijzen tegen 
HOV Velsen. Via de Facebook-
pagina Stop Busbaan HOV Vel-
sen en de website www.stop-
velsenhov.nl wordt informatie 
gegeven en hier kan men ook 
de petitie ondertekenen. Na de 
zomervakantie wordt de peti-
tie aangeboden aan de provin-
cie Noord-Holland en de ge-
meente Velsen. Samenwerken-
de belangengroepen zijn onder 
andere Stichting Visie & Analy-
se, Stichting Minister van Hou-
tenlaan en Zeeweg, Dorpsraad 
Driehuis, bewonersvertegen-
woordiging IJmuiden-Zuid en 
bewonersvertegenwoordiging 
Velsen-Zuid. De belangengroe-
peringen overwegen een ge-
meentelijke politieke partij op 
te richten.

Nieuwe aanpak inkoop 
onderhoud Tata Steel
IJmuiden - Tata Steel heeft 
vandaag leveranciers uit de 
IJmond geïnformeerd over de 
nieuwe aanpak voor de inkoop 
van onderhoud. Deze nieu-
we aanpak betekent dat Tata 
Steel met een kleiner aantal le-
veranciers zal werken, die nau-
wer samenwerken met elkaar 
en het staalbedrijf. Vanaf au-
gustus zal Tata Steel de markt 
benaderen om de nieuwe on-
derhoudsstrategie verder vorm 
te geven.
,,Ondanks de crisis in Europa 
en de structurele verschuivin-
gen op de wereldwijde staal-
markt, zien wij een goede toe-
komst voor ons staalbedrijf in 
IJmuiden”, zo stelde Dook van 
den Boer, directeur Tata Steel 
in IJmuiden tijdens de bijeen-
komst in het Tata Steel Stadion.
,,Om in deze ingrijpend ver-
anderde context succesvol te 
zijn, is het belangrijk dat wij 
onze klanten een hoge toe-

gevoegde waarde bieden, be-
trouwbaar leveren en dat te-
gen een scherpe prijs. Onder-
houd speelt daarin een belang-
rijke rol. 
Door een andere aanpak van 
de inkoop van onderhoud wil-
len we de kwaliteit en betrouw-
baarheid van het onderhoud 
verder verbeteren en de kosten 
verlagen. Wij vragen onze leve-
ranciers om flexibiliteit en ver-
nieuwend denken. De sleutel 
tot succes voor ons staalbedrijf 
én onze partners is gelegen in 
het bundelen van onze krach-
ten om zo efficiënt mogelijk 
hoogwaardige en innovatieve 
staalsoorten te produceren. 
De nieuwe aanpak betekent 
dat het aantal leveranciers zal 
dalen. Onze voorkeur gaat er-
naar uit om, net als nu, te blij-
ven werken met bedrijven uit 
de IJmond en de metropoolre-
gio Amsterdam”, aldus Van den 
Boer.

Nest in oude televisie
IJmuiden - ‘Er is geen bal op de tv’ zou een leuke gevleugelde uit-
spraak zijn geweest, mits deze meeuw kon zingen. Maar meeuwen 
zingen niet, ze krijsen, zoals we allemaal weten. Kennelijk is het voor 
deze meeuw te druk in het duin of op de broedplaats op het Fortei-
land. Deze meeuw legde haar eieren in een kapotte televisie in het 
havengebied. Wel slim, want om de hoek zit een bekende vishandel. 
En dan valt er altijd wel wat te eten. Welke echtelijke ruzie aan de ka-
potte televisie vooraf is gegaan is onbekend. (foto: de heer van Es)

IJmuiden - Op 21 en 22 ju-
ni houdt Veeking theaterpro-
ducties alweer het 33ste Ken-
nemer Eenakter Theater festi-
val. 4 verschillende korte thea-
terproducties per avond zullen 
op het podium in de grote zaal 
van het Witte Theater te zien 
zijn. In totaal acht verschillen-
de producties met op zaterdag 
22 juni een speciale voorstel-
ling in de foyer (of buiten) voor 
aanvang van de eerste voorstel-
ling. Dit 33ste KET-festival heeft 
een speciale betekenis hebben. 
Vanaf 1 augustus zal het Wit-
te Theater in haar huidige vorm 
niet meer bestaan. De kans is 
groot dat het KET-festival daar-
mee in haar huidige setting ook 
gaat veranderen. Voor organi-
sator Veeking Theaterproduc-
ties alle deelnemende groepen 
zal dit daarom een apart festi-
val worden, waar u als publiek 
getuige van kunt zijn. Kaarten 
kosten 10 euro per avond. Re-
serveren kan via www.veeking.
nl. De voorstellingen beginnen 
om 20:00 uur. Aanvang van het 
voorprogramma op zaterdag is 
om 19.30 uur.

Eenakter 
theaterfestival 
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Donderdag 
13 juni

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Hitchcock’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,-, gratis voor 
studenten. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
14 juni

Dorpsfeest tot en met 16 juni 
in Velsen-Noord. Zie ook www.
vriendenvanvelsennoord.nl. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Kletsnat’. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Liedrecital in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Plug-In speelt 
‘In Heaven. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
15 juni

Velsen Lokaal fietst door Vel-
sen. Zie ook www.velsenlo-
kaal.nl.
Zomerse wijnen proeve-
rij bij Wijnhuis & slijterij De 
Zandpoort. Van 09.00 tot 17.00 
uur is iedereen van harte wel-
kom aan de Hoofdstraat 195 in 
Santpoort-Noord.
Snuffelmarkt op de Lan-
ge Nieuwstraat. Van 09.00 tot 
17.00 uur.
Stratenzaalvoetbaltoernooi 
in het Polderhuis Velserbroek. 
Open dag bij Peuterspeel-
zaal Ienie Mienie, Floraronde 
291 Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Kaasworkshop bij Informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genieweg 
50 Velsen-Zuid. Van 11.15 tot ± 
14.15 uur. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’.
Benefietconcert voor lang-
durig zieke kinderen van de 
Albert Schweitzerschool Haar-

lem. In het Haarlem Stadion. 
Vanaf 10.00 uur is het stadion 
geopend.
Open dag bij Atelier de Beeld-
vorming van 14.00 tot 17.00 uur, 
Platbodem 4 in Velserbroek.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Plug-In speelt 
‘In Heaven. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
16 juni

Vaderdag
Kerk Anders bijeenkomst in 
de Ichthuskerk, Snelliusstraat 
40 IJmuiden. Aanvang 10.00 
uur.
VZV houdt een openwater 
wedstrijd in Zijkanaal B, Vel-
sen-Zuid. Aanvang 10.00 uur.
Lezing door dr. Rico Sneller in 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Thema: ‘Het joden-
dom als religie van de vrijheid: 
Samuel Hirsch (1815-1889). 
Aanvang 10.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Kletsnat’. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Zomerconcert Artonis Pia-
notrio in Kerkje Stompe To-
ren, Kerkweg 26 Spaarnwou-
de. Aanvang 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Plug-In speelt 
‘In Heaven. Aanvang 14.30 uur.
Feestelijk slotconcert in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Muzikale Vaderdag-special in 
Café REX. Aanvang 16.00 uur. 
Toegang is gratis.

Maandag 
17 juni

Openbare vergadering Com-
missie Mobiliteit & Wonen in 
het provinciehuis in Haarlem. 
Aanvang 13.30 uur.
Open podium ‘t Staende 
Tuygh, tijdens de open avond 
van buurthuis De Brulboei, Ka-
naalstraat 166 IJmuiden. Van 
20.15 tot 22.15 uur.

Dinsdag
18 juni

Orgelconcert door Dirk Out in 

de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 
250 IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur, kerk open 19.30 uur. Toe-
gang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Hitchcock’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
19 juni

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Kletsnat’. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Telstar Street League op 
Cruijff Court, Wieringeraak 
Velserbroek. Aanvang 17.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Hitchcock’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
20 juni

Inloopspreekuur bij Jet Win-
kel, coach en counsellor, Blau-
we Zeedistel 4 in IJmuiden. 
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Keuzefilm. Aan-
vang 20.30 uur.

Tunneltje onder A9 
officieel heropend
Velsen - Woensdagmiddag was 
het dan eindelijk zover. Na de no-
dige vertraging ten gevolge van 
bouwkundige werkzaamheden en 
door de lange winterperiode kon 
dan eindelijk het afzetlint doorge-
knipt worden.
Onder meer gedeputeerde Jaap 
Bond en de wethouders Annette 
Baerveldt en Ronald Vennik gaven 
acte de présence. 
,,Sinds 1974 lag dit afgesloten tun-
neltje al onder de A9 en we mo-
gen dus wel spreken van een his-
torische dag nu we vandaag de 
tunnel officieel heropenen. Om 
de economische crisis te bestrij-
den heeft het provinciebestuur 
destijds de nodige fondsen vrij-
gemaakt om in het slop geraak-
te projecten weer nieuw leven in 
te blazen en dit tunneltje was daar 
één van met een bijdrage van 2,4 
miljoen euro”, aldus Jaap Bond. 
Na het doorknippen van het af-
zetlint was het de beurt aan fiets-
club Velserbroek om als eerste 
door de tunnel te fietsen waar-
bij het oudste, 90 jarige, clublid 

het spits mocht afbijten. Het tun-
neltje stond tot nu toe bekend als 
het CRM-tunneltje, naar het toen-
malige ministerie van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk. 
Omdat de tunnel niet voldeed, on-
der meer vanwege sociale onvei-
ligheid, werd het nooit geopend 
maar afgezet met schotten en de 
ingangen verdwenen onder het 
gras. Om ook dit verleden te ver-
geten is voor een nieuwe naam 
gekozen. Op advies van de Arche-
ologische Werkgroep is er nu voor 
een naam uit de Romeinse tijd ge-
kozen omdat in de vroegste histo-
rie twee Romeinse forten in Vel-
sen lagen ter hoogte van de Vel-
sertunnel. Op de bordjes aan bei-
de zijden van het tunneltje prijkt 
nu de naam ‘Tacitustunneltje’, met 
als onderschrift:
‘Romeinse geschiedschrijver (56 – 
117 n. Chr.)’
Het fiets- en voetgangerstunnel-
tje verbindt de Oostlaan in Velser-
broek met de Oostbroekerweg in 
Spaarnwoude, tegenover de Ped-
depoel. (Joop Waijenberg)

Velserbroekse klimgeit 
vliegt over Alpe d’HuZes
Velserbroek - Na weken van 
voorbereiding heeft Roy Schoo 
uit Velserbroek 6 juni met zes 
medestudenten (SM&O) meege-
daan aan de actie voor het KWF-
fonds Alpe d’HuZes. Zijn doel-

stelling was zes keer de berg 
op.Hij heeft dit ruim binnen de 
tijdslimiet gehaald, een bijzon-
dere prestatie. Roy vond het een 
geweldig evenement en kijkt al-
weer uit naar volgend jaar.

Geslaagde 
vierdaagse

Driehuis - Vorige week hebben 
161 kinderen van de Jan Cam-
pertschool in Driehuis weer mee-
gedaan aan de Avondvierdaagse. 
Door het mooie weer was het een 
zeer geslaagde, voor de school, 
26ste editie van het landelijke 
wandelevenement. De kinderen 
hebben gezamenlijk ruim vierdui-
zend kilometer gelopen. Ook dit 
jaar weer met sponsorhulp van 
Banketbakkerij Schmidt, Troef-
markt, slagerij Schaaper, Grand 
Café Valerius en Van Es Catering 
& Partyservice werd de vierdaag-
se vorige week donderdag afge-
sloten met het in ontvangst ne-
men van de felbegeerde medail-
le, dit jaar samen met een mooi 
wandeldiploma.
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Gratis spreekuren in juni en juli
Healing en coaching 
gebundeld tot één

IJmuiden - Twee IJmuiden-
se praktijken bundelen hun 
krachten en geven ondersteu-
ning bij persoonlijke en licha-
melijke problemen. Jet Winkel 
is coach en counsellor en geeft 
individuele begeleiding bij le-
vensvragen, rouw, verlies, per-
soonlijke groei- en ontwikke-
ling. Door middel van verschil-
lende (gespreks) technieken 
helpt ze met het bereiken van 
doelen, het verwerken van ver-
lies of het doorbreken van ou-
de vastgeroeste patronen. Zie 
ook www.jetwinkel.nl.
Helga de Beus werkt als spi-
ritueel begeleidster. Bij Helga 
staat de holistische benadering 
voorop. Zij maakt in haar hea-
lings gebruik van verschillen-
den technieken op energetisch 
en fysiek niveau. Waar energie 
te kort is voegt zij toe, en waar 
te veel is wordt het wegge-
haald. De behandelingen zijn 
divers en per individu verschil-
lend. www.helgadebeus.nl 
Naast het voortzetten van hun 
eigen praktijk, gaan zij ook hun 
krachten en kennis bunde-
len vanuit een gezamenlijke vi-
sie: de mens is een uniek ge-
heel bestaande uit een lichaam 
en geest. En dit samen in inter-
actie met de buitenwereld. Als 
het evenwicht tussen deze ele-
menten is verstoord is er dis-
balans.  Door de begeleiding te 
bundelen herstellen zij bij hun 
cliënten de balans tussen li-
chaam en geest en bieden mo-
gelijkheden om nieuwe inzich-
ten te ontdekken zodat er groei 
en heling ontstaat in al deze 
gebieden. 
Een begeleidingstraject ziet er 
als volgt uit:  Een (gratis) in-
takegesprek om de hulpvraag, 
de klachten en het einddoel te 
bespreken. Vanuit hier bespre-
ken ze de wensen. Het bege-
leidingstraject duurt circa drie 
maanden en bestaat uit circa 
zes gesprekken en drie hea-
lings. Naar gelang de hulp-

vraag en de wensen kan dit 
ook andersom. 
De coaching en counselling is 
gericht op het inzichtelijk ma-
ken van zaken. Healing is hier 
ook op gericht, maar zal ook 
balans en rust geven en de in-
nerlijke kracht versterken. 
Tevens geven Helga en Jet, ter 
kennismaking, een aantal in-
loopspreekuren. Tijdens deze 
gratis spreekuren is iedereen 
welkom met vragen over onze 
de werkwijze, healing en coa-
ching. 
De inloopspreekuren zijn op 
het adres Blauwe Zeedistel 4, 
IJmuiden op donderdagen 20 
juni van 10.00 tot 12.00 uur; 4 
juli van 19.00 tot 21.00 uur en 
op 18 juli van 10.00 tot 12.00 
uur. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. Helga, Jet en de kof-
fie en thee staan voor u klaar. 
Kijk voor meer informatie op 
www.helgadebeus.nl en www.
jetwinkel.nl of bel naar 06-
18281089.

Asperges en wijn:
hoe fijn kan dat zijn
Santpoort-Noord - Zaterdag 
15 juni laten Primeurshop Bol 
en Wijnhuis Ten Bilt het publiek 
kennis maken met de vele mo-
gelijkheden die asperges en 
wijn samen bieden. 
Van 12.00 tot 16.00 uur kunt u 
bij Wijnhuis Ten Bilt voor de deur 
terecht om al die heerlijke com-
binaties te proeven. Natuurlijk 
zijn hier geen kosten aan ver-
bonden. 
Laat u adviseren over mooie 
combinaties van Hollandse as-
perges en bijpassende wijnen. 

Asperges met de juiste wijn 
smaken zoveel lekkerder. Tom 
en Bart van Wijnhuis ten Bilt 
hebben alvast een mooie selec-
tie gemaakt. En de versspecialis-
ten van Primeurshop Bol vertel-
len graag van alles over het Hol-
landsche witte goud en geven 
handige tips voor de bereiding. 
Ga dus gezellig langs deze za-
terdag om u te laten verrassen. 
Beide winkels hebben op deze 
zaterdag een aantal lekkere en  
scherpe aanbiedingen. Meteen 
een leuke tip voor Vaderdag.

Grote opkomst bij 
voorlichting inbraken
Santpoort-Zuid - Op maan-
dag 10 juni vond in het Bredero-
de Huys de tweede informatie-
bijeenkomst plaats over inbraak-
preventie. Op deze zeer goed be-
zochte bijeenkomst gaf het wijk-
team Santpoort voorlichting aan 
bewoners over het voorkomen van 
woninginbraken en de wijze van 
melden aan de politie. Daarnaast 

heeft ex-inbreker Willem met aan-
sprekende voorbeelden laten zien 
hoe een inbreker te werk gaat 
en hoe gemakkelijk het inbrekers 
soms gemaakt wordt. Het was een 
geslaagde en informatieve bijeen-
komst. Niet bij de bijeenkomst 
kunnen zijn, maar wel benieuwd 
naar inbraakpreventie tips? Zie 
www.politiekeurmerk.nl.

Fiets kopen én 
lekker eten

IJmuiden - Twee ondernemers 
uit IJmuiden hebben de handen 
ineen geslagen. The Bike Guru  en 
Eetlokaal Bos Kookt hebben een 
leuke zomeractie bedacht waar-
bij u als klant in de watten wordt 
gelegd. Door opbrekingen op de 
Planetenweg was The Bike Gu-
ru een tijd lang slecht te bereiken. 
Tel daarbij op dat het voorjaar niet 
echt goed fietsweer bracht. Al met 
al is het fietsseizoen dus moei-
lijk van start gegaan. Niet alleen 
The Bike Guru heeft hier last van 
maar ook de sport- en recreatie-
fietsers. The Bike Guru wil daar-
om hun klanten in het zonne-
tje zetten door ze te verwennen 
met een cadeaubon van Eetlokaal 
Bos Kookt! Koopt u een elektri-
sche fiets bij The Bike Guru, dan 
kunt u direct op uw nieuwe fiets 
naar Bos Kookt fietsen en daar 
genieten van een heerlijke diner. 
Bos Kookt zit tegenover de stads-
schouwburg Velsen, op de Groe-
neweg in IJmuiden. De maaltijden 
worden bereid door Hans Bos. Hij 
heeft  voor ieder wat wils, vlees, 
vis of vegetarisch, van spareribs 
tot malse tournedos of van zee-
baars tot kaasfondu. Kijk alvast 
op de website voor de menukaart. 
Daar kun je ook meer vinden over 
het 3-gangen verrassingszomer-
menu van Bos voor de prijs van 
25 euro. The Bike Guru biedt zijn 
klanten samen met Bos Kookt een 
extraatje aan bij de aanschaf van 
een nieuwe E-bike. U ontvangt 
een gratis onderhouds- en ser-
vicebeurt voor de nieuwe twee-
wieler ter waarde van 70 euro. En 
of dat nog niet genoeg is. U krijgt 
ook een waardebon van 50 eu-
ro om te eten bij Bos Kookt. Bos 
Kookt en The Bike Guru wensen 
u een fijne zomer! Zie ook www.
boskookt.nl en www.bikeguru.nl.

Autobedrijf IJmond 
groeit groter

IJmuiden - Vele inwoners van 
IJmuiden en omstreken weten 
al jaren de weg naar Autobedrijf 
IJmond aan Ampèrestraat 15A  te 
vinden. Het bedrijf staat bekend 
om de scherpste prijs voor kwa-
litatief goede, door de dealer on-
derhouden, occasions. Alle auto’s 
worden eerst grondig nagekeken 
voordat ze in de showroom terecht 
komen en bij aflevering voorzien 
van een nieuwe APK. ,,Kwaliteit is 
onze reclame’’, aldus eigenaar Ton 
Schellinger. Maar sinds kort is Ton 
een samenwerking aangegaan 
met collega Dennis van Amstel. 
Ton vertelt: ,,Ik ben niet de jong-
ste meer en was al geruime tijd op 
zoek naar een opvolger. Die heb 
ik nu gevonden in de persoon van 
Dennis.” En Dennis vervolgt: ,,Wij 
kennen elkaar al jaren en toen Ton 
dit bedrijf aan de Ampèrestraat 
opende, ben ik in zijn vorige pand 
aan de Egmondstraat getrokken. 
En nu bundelen wij op deze loca-
tie onze krachten.”

,,Door beide bedrijven bij elkaar te 
schuiven zijn we veel groter ge-
worden en hebben we in de toe-
komst meer mogelijkheden om 
uit te breiden’’, gaat Ton verder. 
,,Naast het autobedrijf hebben we 
inmiddels Bandenservice IJmond 
opgericht. We kunnen alle mer-
ken banden leveren (nieuw en ge-
bruikt) en ik durf te beweren dat 
we de goedkoopste bandenleve-
rancier in de regio zijn. We heb-
ben inmiddels geïnvesteerd in de 
modernste balanceerapparatuur 
en voor monteren en balanceren 
rekenen wij niets extra’s.” Dennis 
vult aan: ,,En mocht iemand een 
trekhaak onder zijn auto gemon-
teerd willen hebben, dan kan hij 
ook bij ons terecht want we zijn 
daarvoor officieel gecertificeerd.” 
Tevens kunt u hier terecht voor on-
derhoud en reparatie van alle mer-
ken auto’s. Meer informatie is te 
vinden op www.autobedrijfijmond.
nl of via 06-26350033 (Dennis) of 
06-24199900 (Ton).

IJmuiden - Tijdens de open 
avond op maandag 17 juni van 
20.15 tot 22.15 uur van buurthuis 
De Brulboei, Kanaalstraat 166, 
houdt shanty- en seasongkoor ’t 
Staende Tuygh in de grote zaal 
van het desbetreffende buurt-
huis een open podium. 

’t Staende 
Tuygh houdt 
open podium
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DCIJ-nieuws
Winst en remise
voor Sanne Calf

IJmuiden - In de onderlinge 
jeugdcompetitie van de Dam-
club IJmuiden wordt fel gestre-
den om de punten. Na eerst een 
half uur, onderleiding van des-
kundige trainers, geïnstrueerd 
en begeleid te worden breekt 
het los. De instructies zijn nut-
tig en noodzakelijk want aan het 
eind van de maand gaan de jon-
gens en meisjes op voor verschil-
lende diploma’s. Dan kunnen 
ze bewijzen of zij over voldoen-
de kennis beschikken om met 
enig succes te kunnen dammen. 
Maar in de onderlinge is er maar 
één optie:winnen. Yunus Piroglu 
steekt er al bovenuit en wint vaak 

snel en eenvoudig. Deze keer re-
kende hij af met Judy de Jong 
en zijn jongere broer Veysel die 
beiden nog tekort schoten. San-
ne Calf slaagde er eveneens in te 
winnen van Veysel Piroglu. Met 
een remise tegen Luke Zeegers 
behaalde zij drie kostbare pun-
ten binnen. De volledige uitsla-
gen: Judy de Jong-Yunus Piro-
glu 2-0, Sanne Calf-Veysel Piro-
glu 2-0, Josephine van Zeeben-
Ben Postema 0-2, Mees Kles-
ser-Lisa Postema 1-1, Yara van 
Eeuwijk-Luke Zeegers 0-2, San-
ne Calf-Luke Seegers 1-1, Vey-
sel Piroglu-Yunus Piroglu 0-2, Ya-
ra van Eeuwijk-Judy de Jong 0-2.

EHBZ Velsen vindt 
onderdak bij schilder

IJmuiden - Zaterdagmiddag is op de Industriestraat een beschei-
den feestje gevierd. Het bedrijf DSW Schilderwerken van Danny Ule-
hake opende haar bedrijfspand. Maar dat deed het bedrijf niet alleen 
want de EHBZ Velsen (Eerste Hulp bij Zeezoogdieren) is een belang-
rijke medegebruiker van het gebouw. 

IJmuiden - Op dinsdag 25 juni 
vindt de laatste Taizéviering van 
dit seizoen plaats in de Oud-Ka-
tholieke Adelbertuskerk in de 
Sparrenstraat. De viering begint 
om 19.30 uur en duurt ongeveer 
een half uur. Iedereen is van har-
te welkom om deel te nemen aan 
dit oecumenische avondgebed. 
Het avondgebed is een mooi en 
stemmig rustmoment in de week 
om rustig weer op adem te ko-
men. Centraal staan de beken-
de liederen uit de gemeenschap 
van Taizé: prachtige liederen die 
iedereen, jong of oud, snel kan 
meezingen. Ook is er ruimte voor 
persoonlijke bezinning en stilte. 
Wie zin heeft, is om 18.30 uur al 
welkom om mee te oefenen met 
het gelegenheidskoor. De Taizé-
vieringen zijn een gezamenlijk 
initiatief van de rooms-katholie-
ke, oudkatholieke en protestant-
se kerken in Velsen. Elke laatste 
dinsdag van de maand wordt er 
een Taizéviering gehouden. De 
volgende viering vindt plaats op 
dinsdag 24 september.

Taizéviering in 
Adelbertuskerk

IJmuiden - Op dinsdag 18 juni 
vindt er een orgelconcert plaats  
in de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 
250, waarbij de organist Dirk Out 
het hoofdorgel en het kooror-
gel bespeelt. Het bijzondere aan 
dit concert is dat men verzoek-
nummers kunt doorgeven aan 
Dirk Out via dirkout@gmail.com. 
Het concert begint om 20.00 uur. 
Kerk open 19.30 uur. De toegang 
gratis. Aan het einde van het 
concert zal er een vrijwillige bij-
drage aan de bezoekers worden 
gevraagd.

Orgelconcert 
in Nieuw Kerk

Leerlingen zetten zich 
in voor Alpe d’HuKids
Velsen - Afgelopen woensdag 5 
juni hebben 200 kinderen van De 
Molenweid en SKON zich inge-
zet voor Alpe d’HuKids, een on-
derdeel van Alpe d’HuZes. Dit 
evenement ‘van kinderen, voor 
kinderen’ is bedoeld om geld in 
te zamelen voor onderzoek naar 
kinderkanker. 
Op school was in de week voor 
Alpe d’HuKids al aandacht be-
steed aan het onderwerp. Een 
ouder die zelf dit jaar Alpe 
d’HuZes ging fi etsen, kwam ver-
tellen over dit goede doel. Daar-
na konden de kinderen zelf op 
pad met hun inschrijfformulier 
om sponsoren te werven.
Onder het motto ‘opgeven is 
geen optie’ gingen de kinderen 
woensdagmiddag rennend, op 

de step, skeelers of waveboard 
over het parcours van een kilo-
meter dat rondom de school was 
uitgezet. Het was prachtig om te 
zien hoe enthousiast en fanatiek 
alle kinderen in actie kwamen 
voor het goede doel. 
Na de sponsorloop was er een 
pleinfeest met schmink, spelle-
tjes en een springkussen om de 
middag feestelijk af te sluiten.
De Molenweid en SKON kij-
ken terug op een zeer geslaag-
de middag en een hele fi jne sa-
menwerking. 
Binnenkort is bekend hoeveel 
geld er exact is opgehaald, maar 
naar schatting hebben de kinde-
ren bij elkaar enkele duizenden 
euro’s opgehaald. Een geweldig 
resultaat!

IJmuiden - Heeft u of heb jij ook 
wel eens de behoefte om op het 
water te kunnen lopen? Nee, 
waarschijnlijk niet. Dat is iets wat 
voorbehouden is aan Jezus en aan 
Petrus. Maar waar je misschien 
wel naar verlangt, is om eens uit 
je gewone sleur te stappen. Eens 
iets geks te doen. Iets wat je ei-
genlijk helemaal niet durft. Iets 
waardoor je onzekerheid over-
wonnen wordt. Iets waardoor je 
minderwaardigheidscomplex ver-
dreven wordt. Gewoon het lef 
hebben om uit te stappen. Zelf-
verzekerd en vol zelfvertrouwen. 
Maar dat zie je jezelf nog niet zo 
snel doen. Waarom niet? Waar-
om anderen wel en jij niet? Zon-
dagmorgen 16 juni om 10.00 uur 
houdt men in de Ichthuskerk, 
Snelliusstraat 40, een ‘Kerk An-
ders’ bijeenkomst over dit thema. 
Met veel muziek, fi lmpjes en een 
uitdagende boodschap. De bij-
eenkomst vindt plaats onder lei-
ding van Dirk Meijvogel. 

‘Kerk Anders’ 
bijeenkomst 

&

Wijkplatform IJmuiden-Noord
en IJmuiden-Zuid

Uitnodiging vergadering op 19 juni 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 19 juni aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare 
vergadering in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan 
binnenlopen met uw vragen, opmerkingen of problemen uit uw omgeving van IJmuiden-
Noord of Zuid.
Het volgende staat onder meer op de agenda. De plannen die Zorgbalans heeft 
met de Binnenhaven; de voortgang van de inrichting van het Stadspark: Gijzenvelt- 
en Moerbergplantsoen en we maken kennis met de winkeliersvereniging van de 
Kennemerlaan.
Als u iets met ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering kunt komen, ga 
dan naar onze website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord, klik op de knop 
‘CONTACT’ en vul het formulier in, of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.

Johan Zwakman
Voorzitter





13 juni 201318

Kans op kortstondige hitte
Eindelijk is er een einde geko-
men aan het voortdurend te 
koude weer in Nederland. De 
noordelijke tot noordoostelij-
ke stroming is inmiddels ver-
dwenen en maakte plaats voor 
een doorstroomde zuidweste-
lijke variant. Dit betekent dat 
die hardnekkige wolkenvel-
den en de junikilte (zoals afge-
lopen maandag nog het geval 
was) niet meer aan de orde zul-
len zijn. Met zo’n zuidwesttype 
stroming kan de temperatuur 
kortstondig tot hoge waarden 
oplopen in het voorportaal van 
een storing. Dat zullen we voor-
al rond medio volgende week 
wel gaan zien. Nadeel is wel 
dat een stroming uit zuidwest 
of west periodieke wisselvallig-
heid met zich meebrengt.
Later op woensdag, donderdag 
en ook vanaf zondag is er een 
buienkans en is het aandeel 
zon dus ook minder. Toch is het 
meestentijds prima weer. 
Wanneer vrijdag en zaterdag 
een uitloper van een hogedruk-
gebied arriveert, schijnt de zon 
weer vaker en loopt ook de 
temperatuur op naar rond de 
20 gaden in de IJmond. 
De echte, traditionele west-
circulatie inclusief de straal-
stroom loopt relatief noorde-
lijk over Schotland richting IJs-

land, maar in het kielzog wor-
den regelmatig storingen mee-
genomen die het Noordzee-
gebied tijdelijk schampen. Een 
weerkundige stelregel is min of 
meer dat als zo’n zonale stro-
ming zich instelt rond half ju-
ni, het doorgaans tot begin juli 
duurt voordat een ander weer-
regime zich aandient. Voor-
zichtig kunnen we daarom ook 
stellen dat een langdurige pe-
riode met stabiel en warm, of 
zelfs heet weer er deze maand 
waarschijnlijk niet meer in zit, 
behoudens die enkele dagen 
waarbij het kwik kan oplopen 
tot tegen, of rond 30 graden in 
een deel van ons land. 
De laatste berekeningen laten 
voor 19 en 20 juni een flinke 
thermische explosie zien, dus 
wellicht dat het dan inderdaad 
een keer (tenminste) 30 graden 
kan worden. 
De laatste keer dat er een lang-
durige hittegolf heerste in Ne-
derland was alweer in juli 2006.  
Meer (achtergrond) info over 
het zomerweer is te vernemen 
via de website www.weerpri-
meur.nl

de IJmondiale weerman 

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Speciale kunststof kozijnen
Flevohuis Amsterdam 
klaar voor toekomst
Regio - Locatie Flevohuis, on-
derdeel van Zorggroep Amster-
dam-Oost, is een modern cen-
trum voor wonen, zorg, behande-
ling en dienstverlening. Het Flevo-
huis biedt onder andere verpleeg-
huiszorg met veel zorgvoorzienin-
gen voor ouderen uit de buurt die 
zelfstandig wonen. De Stichting 
ZGAO heeft aan Select Windows 
/ Van der Vlugt gevraagd het ver-
bindingsgebouw te voorzien van 
nieuwe kunststof kozijnen. 
Het vervangen van de verrotte vu-
renhouten kozijnen is versneld, 
doordat er geen welstandscom-
missie aan te pas hoefde te ge-
komen. Voorwaarde daarvoor was 
het leveren van kunststof kozijnen 
in exact dezelfde kleur als de hui-
dige: antraciet. Gezien de keuze uit 
maar liefst 125 verschillende kleu-
ren was dit voor Select Windows / 
Van der Vlugt geen onoverkome-
lijke opgave. Uit brandveiligheids-
overwegingen zijn de kozijnen 
van de eerste ramen van het ver-
bindingsgebouw bovendien ge-
maakt van 30 mm dik aluminium. 
Door het beplakken van de ove-
rige kunststof kozijnen met grijze 
ColorNed folie is het gebruik van 
de verschillende materialen niet 

te zien. Kozijnenspecialist Select 
Windows / Van der Vlugt heeft op 
het gebied van kunststof kozijnen 
een bijzonder veelzijdig leverings-
programma: vaste ramen, draaira-
men, draai- en kiepramen enzo-
voorts. Daarbij komt dat de kunst-
stof kozijnen door toepassing van 
een folie met houtnerf precies op 
houten kozijnen lijken. De belang-
rijkste voordelen van kunststof zijn 
het onderhoudsarme karakter, de 
inbraakwerendheid, de isolatie-
waarde én de lange levensduur. 
Uitgaande van de eisen uit de 
NEN 3569 Veiligheidsbeglazing 
in gebouwen, ter voorkoming van 
lichamelijk letsel bij ongevallen, 
koos Select Windows / Van der 
Vlugt voor de ramen van het ver-
bindingsgebouw voor gelaagd 
(eenzijdig) glas. Deze zorgen bo-
vendien voor extra isolatie en wer-
ken inbraakwerend. Doordat er tij-
dens de werkzaamheden scher-
men in de gangen werden ge-
plaatst, konden de werkzaamhe-
den probleemloos doorgaan. Op 
deze manier konden de bewoners 
de gebouwen, ook tijdens de ver-
bouwing, gewoon bereiken.
Meer weten? Ga naar www.van-
dervlugt.nl of bel 023-5382277.

Meiden Ben Rietdijk 
Sport winnen zilver

Velserbroek - Afgelopen week-
end was in Nijmegen het NK 
voor teams. In de -12 bij de mei-
den deed een team van Ben 
Rietdijk Sport mee.
Na in de voorronde eerst met 
5-0 judoschool Assen en daar-
na met 4-1 Theunissen versla-
gen te hebben kwamen ze in de 
finale Haaglanden tegen. In deze 

spannende finale ging het tot de 
laatste wedstrijd gelijk op. De-
ze laatste partij werd nipt verlo-
ren wat resulteerde in een zilve-
ren medaille.
Het team bestaat Joy Rotgans, 
Blanca Uitendaal, Elena van den 
Brink, Danae Schneider, Annick 
Baas en coach Sander Groefse-
ma.

Club
Beeckestijn is
erg eigenwijs

Velsen-Zuid - New York was vrij-
dagavond het thema van Club 
Beeckestijn. Op het Oxypodium-
speelden en zongen professionals 
samen met amateurs, jong en oud 
lokaal talent. Op de avond voor 
Beeckestijn Pop kunnen we te-
genwoordig rekenen op een the-
ma-avondje muziek. Dit jaar was 
de muzikale ‘nalatenschap’ van 
New York gekozen, die wordt ge-
kenmerkt door een bepaalde ei-
genwijsheid van muzikanten uit 
de Big Apple. Die erfenis staat ook 
voor een enorme diversiteit: van 
girlbands uit de jaren ‘60 tot un-
derground, hiphop, jazz en blues. 
Er kwam dan ook muziek voorbij 
van artiesten als Blondie, Talking 
Heads, Beastie Boys en LL Cool J, 
om maar eens wat namen te noe-
men. En dit alles werd dan vertolkt 
door onze eigen lokale artiesten in 
heel diverse samenstellingen, van 
strijkkwartet tot rocker, alles kwam 
voorbij. 50 keer meer of minder 
bekende gezichten en stemmen 
op het podium, van Fabiane Dam-
mers en Suus de Groot tot Frank 
Kraaijeveld en drummertje Hidde 
van de Rhee. Wie Club Beeckestijn 
heeft gemist kan nog nagenieten 
van de playlist op de website www.
beeckestijnpop.nl. (Karin Dekkers)

Burgemeester 
van Velsen lid 
bestuur VNG

Velsen - Tijdens het congres 
van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) is bur-
gemeester Franc Weerwind van 
Velsen op 5 juni gekozen als lid 
van het bestuur van de VNG.  
Het college van burgemeester 
en wethouders van Velsen is ver-
heugd met de benoeming van de 
heer Weerwind. Het college is 
van mening dat deze benoeming 
bijdraagt aan de positie van mid-
delgrote gemeenten.  Daarnaast 
is het college trots te zien dat 
een Velsense bestuurder een bij-
drage kan leveren aan de verte-
genwoordiging van de gemeen-
telijke overheden richting Rijk en 
andere overlegpartners.

Cunnar Kops wint 
European Cup Judo 
IJmuiden - IJmuidenaar Cunnar 
Kops, van de gelijknamige judo-
school ABC Kops en van Kenam-
ju Haarlem, wist afgelopen zater-
dag 8 juni beslag te leggen op de 
1e plaats tijdens een European 
Cup in de klasse tot 66 kg. In dit 
Europese circuit van grote offici-
ele toernooien kan men punten 
behalen voor de Europese ran-
king. Door dit succes komt Cun-
nar hierbij binnen als 42e. 
Vorig jaar maakte Cunnar de 
overstap van junior (-20 jaar) 
naar senior (+20 jaar), waar-
bij je ongeveer weer opnieuw 
moet beginnen. Op verschillen-
de toernooien wist hij af en toe 
een wedstrijd te winnen, maar 
geen prijzen. In Tallin, de hoofd-
stad van Estland, wist hij, onder 

toeziend oog van bondscoach 
Maarten Arens, vier wedstrijden 
te winnen, waarvan twee bin-
nen een minuut met een fraaie 
worp (harai-goshi). Hij won 
achtereenvolgens van Kiljan-
der (Finland), Ganzebeke (Bel-
gië), Bruno (Italië), Jereb (Slove-
nië). Daarmee stond hij in de fi-
nale tegenover Khachatrian uit 
Oekraïne. Deze maakte echter 
bij zijn eerste aanval een verbo-
den handeling wat hem een dis-
kwalificatie opleverde en Cunnar 
de titel. Clubgenoten Mikos Sal-
minen (-60 kg) en Neill van den 
Kamer (-81 kg) wisten eveneens 
deze titel in de wacht te slepen; 
een prachtig resultaat voor Ke-
namju dat dus drie van de acht 
titels wist te pakken.
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Peuters Humpie Dumpie maken 
muziek met Harmoniekapel
Dit jaar is het jaar van muziek 
en het jonge kind. Daarom zijn 
de kinderen van peuterspeel-
zaal Humpie Dumpie begonnen 
met het thema muziek. De peu-
ters gaan op pad om te zingen en 
naar muziekinstrumenten te luis-
teren. Op woensdag 5 juni wer-
den ze warm onthaald bij de har-
moniekapel ‘Oud Goud’. Toen de 
peuters en ouders binnen drup-
pelden was het orkest al aan het 
spelen. Het orkest liet afwisse-
lend verschillende instrumenten 
horen. Hoe klinkt een trompet, 
hoe een saxofoon, een schuif-
trompet, enz. Er werd verteld dat 
de dirigent er voor zorgt dat ie-
dereen gelijk speelt en je dan 

muziek krijgt waarop je kunt dan-
sen. Het dak ging eraf in het Soli 
gebouw. Peuter Luuk keek adem-
loos naar de dirigent en sloeg sa-
men met hem de maat van de 
muziek. Hij was zo onder de in-
druk dat hij vergat de maat aan 
te geven. Gelukkig bleef de diri-
gent wel de maat aangeven. Het 
orkest speelde onder andere Af-
rican Beat ook wel bekend als De 
Indische Waterlelies uit de Efte-
ling en nog meer dansmuziek. De 
peuters kregen zelf ook instru-
menten en er werd samen mu-
ziek gemaakt. De peuters gingen 
in polonaise achter elkaar aan lo-
pen waar het orkest meteen op in 
speelde door een mars te gaan 

spelen. Peuter Damian bleek 
een geboren polonaise leider te 
zijn, want hij liep voorop met een 
sambabal in zijn hand. Het feest 
was compleet want ‘Oud Goud’ 
had ook voor iedereen een lekker 
glas limonade. Zowel de peuters, 
ouders, juffen als de orkestleden 
hebben genoten van dit samen-
zijn. De peuters gaan ook nog op 
bezoek bij verzorgingshuis De 
Moerberg om daar samen met 
de bewoners ouderwetse kinder-
liedjes te zingen. Ze worden dan 
begeleid door Aaf Dekker van de 
Klavierschippers. Tenslotte komt 
Antje Häder (docent bij het Kun-
stencentrum) op bezoek voor een 
middag Muziek op Schoot.

De Brulboei - De zomervakan-
tie komt er aan en in Buurthuis de 
Brulboei zijn de voorbereidingen 
voor het nieuwe seizoen al in vol-
le gang. Maar eerst wordt dit sei-
zoen afgesloten op maandag 17 
juni van 19.30 tot 22.00 uur. De-
ze avond is behalve voor alle vrij-
willigers ook bedoeld voor al-
le mensen die geïnteresseerd zijn 
in Buurthuis de Brulboei en al zijn 
cursussen en activiteiten. U kunt 
zich dan ook inschrijven. Voor een 
hapje en een drankje wordt ge-
zorgd. De maandagavond is ook 
de vaste repetitieavond van shan-
tykoor ’t Staende Tuygh en dit 
koor wil u ook graag verwelkomen 
en laat u dat horen met hun zang. 
Het nieuwe seizoen start voor de 
meeste cursussen in september. 
Graag tot ziens in uw buurthuis! 
Meer weten? Bel 0255-510652

Uitnodiging

Het Praathuis - De vakantie na-
dert, het seizoen loopt bijna af, zo 
ook voor Het Praathuis in Buurt-
centrum de Dwarsligger. Weke-
lijks  stonden Martin, Marianne, 
Ada en Janny klaar voor andersta-
lige mannen en vrouwen, die hun 
Nederlandse spreekvaardigheid 
wilden verbeteren. Dinsdag 18 ju-
ni is het de laatste keer voor de 
zomervakantie. Na de zomerva-
kantie start Het Praathuis op dins-
dag 3 september tussen 13.30 en 
15.00 uur. Meer weten? Bel Nur-
can Arslan, 0255-510186 of mail 
nurcanarslan@welzijnvelsen.nl

Het Praathuis

De Mel-Watervliet – Zater-
dag 15 juni van 10.00 tot 16.00 
uur houdt Wijkcentrum de Mel-
Watervliet in samenwerking met 
SVvVN weer de Tropische Thuis-
markt op het Stratingplantsoen in 
Velsen-Noord. Van 10.00 tot 12.00 
uur is een kinderpodium gepland 
met bingorondes, optreden van 
Poppentheater Stromboli, me-
gatwister en de uitreiking van de 
ontwerpwedstrijd. Om 12.00 uur 
geeft Felison Brass een optreden 
op het plein. Van 13.00 tot 16.00 
uur is het gezellige ouderenpodi-
um met onder andere een optre-
den van Peter van Bugnum. Voor 
het ouderenpodium zijn bij Wijk-
centrum de Mel-Watervliet kaar-
ten te kopen á 5 euro (incl. bingo-
kaart, koffie en tropische verras-
sing). Van 10.00 tot 16.00 uur kun-
nen kinderen ook terecht op het 
kinderplein met verschillende ac-
tiviteiten. Meer weten? Bel 0251-
226445.

Thuismarkt in 
Velsen-Noord

De Mel-Watervliet – In de 
maand juli staan weer twee uit 
-jes gepland met de bus van 
Stichting Vrienden van Velsen-
Noord. Donderdag 4 juli gaat de 
bus naar de West-Friese markt in 
Schagen. Deelname kost slechts  
2,50 euro per persoon voor dit 
gezellige dagje uit. Dinsdag 9 ju-
li staat het eerste uitje voor jong 
en oud op de planning. Kinde-
ren, volwassenen en ouderen 
kunnen mee naar Madurodam. 
Kinderen kunnen alleen met ei-
gen begeleiding mee. Deelname 
kost 9 euro voor 11 jaar en jon-
ger, 13 euro voor 12 jaar en ou-
der. Opgeven voor beide uitjes 
kan tot één week van te voren 
bij Wijkcentrum de Mel-Water-
vliet in Velsen-Noord. Meer we-
ten? Bel 0251-226445. 

Samen naar…

De Dwarsligger - Elke woens-
dag, tussen 09.30 en 11.30 uur 
komen vrouwen uit diverse  lan-
den in Buurtcentrum de Dwars-
ligger bijeen om met elkaar te 
handwerken en van gedachten 
te wisselen over alledaagse din-
gen. In het eerste jaar hebben ze 
een wandkleed gemaakt en dit 
aangeboden aan Woningbedrijf 
Velsen. Afgelopen seizoen zijn ze 
bezig geweest met het tweede 
wandkleed (Oud Hollands land-
schap) dat ze aan Buurtcentrum 
de Dwarsligger gaan aanbieden. 
Dit gebeurt op feestelijke wijze 
op woensdag 26 juni. Na de zo-
mervakantie beginnen ze weer 
op woensdag 4 september. Meer 
weten? Bel Nurcan Arslan, 0255-
510186 of mail nurcanarslan@
welzijnvelsen.nl.

Vrouwen 
van Velsen

Telstar Streetleague
Buurtsport Velsen - Telstar 
Streetleague is een voetbaltoer-
nooi voor jongens en meisjes 
van 12 tot en met 16 jaar uit Vel-
sen. Het toernooi bestaat uit vier 
voorronden in juni en juli en de 
finale in september.  Buurtsport 
Velsen van Stichting Welzijn Vel-
sen is mede-organisator van het 
toernooi en coördineert  de voor-
ronden. Tevens levert het Ambu-
lant Jongerenwerk een belang-
rijke bijdrage aan de uitvoering 
van de wijkbijdragen. Een team 
bij Streetleague bestaat uit mi-
nimaal vijf en maximaal acht 
meisjes of jongens en wordt in-
gedeeld bij de voorronde in de 
wijk waar de meeste teamleden 
vandaan komen. De voorron-
des worden gespeeld in IJmui-

den, Zee- en Duinwijk, Velsen-
Noord en Velserbroek. Het team 
kan  ook punten verdienen met 
een wijkbijdrage. Door de jonge-
ren een bijdrage te laten leveren 
aan de wijk is het de bedoeling 
om de leefbaarheid van de wijk 
te verbeteren. Het team met de 
meeste punten gaat door naar 
de finale. Het winnende team 
wint o.a. seizoenkaarten voor 
Telstar en de felbegeerde Ruud 
Geels bokaal. Alle finalisten krij-
gen een mooi Telstartenue en 
een trainingspak. Alle deelne-
mers, mits zij de wijkbijdrage 
hebben uitgevoerd, krijgen peri-
odekaarten voor Telstar. Fair play 
wordt aangemoedigd tijdens de 
wedstrijden. Meer weten? Bel Ad 
Otten 06-11883720.

Kansen & Zo - Inmiddels 
draait het programma van Kan-
sen & Zo alweer bijna een half 
jaar in Buurtcentrum de Spil. 
Er komen meer en meer deel-
nemers bij en het programma 
heeft na het eerste kwartaal 
een kleine uitbreiding gekre-
gen. Er wordt hard gewerkt om 
Kansen & Zo een goede plaats 
te laten zijn voor het bieden van 
dagbesteding. Komende zomer 
gaat Kansen & Zo gewoon door 
met het bieden van  een per-
spectief voor mensen die dit 
nodig hebben. Tijdens de va-
kantieperiode wordt wel een 
aangepast programma aange-
boden. Kansen & Zo is dan drie 
dagen per week open, met een 
vast programma. In de ochtend 
is er vooral gezelligheid in De 
Spil, met daarna de mogelijk-
heid tot een (kleine) lunch, ‘s 
middags worden diverse acti-
viteiten aangeboden. De be-
langrijkste boodschap is dat de 
activiteiten van Kansen & Zo 
de zomer gewoon door gaan! 
Meer weten? Bel 06-23802814.

De Zomer 
in met 
Kansen & Zo
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Win tickets voor
Turn Up The Beach
IJmuiden - Zaterdag 13 juli vindt 
op het strand ter hoogte van 
IJmuiderslag voor de derde keer 
Turn Up The Beach plaats. Naast 
de mainstage en de progressi-
ve area breidt het festival dit jaar 
uit met een derde area: powermix. 
Speciaal hiervoor zijn onder ande-
re Yellowclaw, The Partysquad en 
GirlsLoveDJ’s uitgenodigd.
Vandaag maakte 538 bekend 
dat ook Sidney Samson, Daddy’s 
Groove, Bassjackers en Firebeatz 
naar IJmuiden komen. Eerder was 
de komst van Showtek, Sunnery 
James & Ryan Marciano, Billy the 
Kit, Quintino, Franky Rizardo en La 
Fuente al aangekondigd.
In de afgelopen weken konden 
bezoekers van Turn Up The Beach 
via de 538 Facebook-app stem-
men op hun favoriete muziekstijl 
voor de tweede area. Het was een 
nek-aan-nekrace tussen trance 
en progressive. Uiteindelijk kwam 
progressive als winnaar uit de bus. 
De eerste namen van de dj’s die 

op dit podium hun kunsten verto-
nen zijn inmiddels bekend: MOTi, 
TV Noise, Leon Bolier, Julian Jor-
dan, DubVision en Jordy Dazz.
Tickets voor Turn Up The Beach 
kosten 22,50 euro (exclusief toe-
slagen) en zijn onder andere ver-
krijgbaar via de website www.tur-
nupthebeach en bij alle Primera-
winkels in Nederland. 
Net als vorig jaar geeft de Jutter/
de Hofgeest in samenwerking met 
538 2x2 tickets weg voor Turn Up 
The Beach. Wat je daarvoor moet 
doen? Stuur voor 1 juli a.s. een 
mail naar info@jutter.nl (onder-
werp: Turn Up The Beach) en geef 
daarin antwoord op de vraag wel-
ke dj’s dit jaar terugkeren op Turn 
Up The Beach. Eén juiste naam is 
voldoende om mee te dingen naar 
de gratis tickets. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.
Turn Up The Beach duurt van 
13.00 tot 23.00 uur. De minimum-
leeftijd is 18 jaar.(foto: Friso Hui-
zinga)

Kampioensteam naar 
2Generations Beach
Driehuis - Het kampioenschap 
van Strawberries Dames 1 was 
voor Bas Dortmundt van Exclu-
sevents reden om het volledige 
team uit te nodigen voor 2Gene-
rations Beah Edition, de zomerse 
editie van het populaire feest dat 
zaterdag15 juni wordt gehouden 
in Beachclub Vroeger. Excluse-
vents is sponsor van de hockey-
club uit Driehuis. 
,,Dit is een geweldig cadeau 
waar wij niet op hadden gere-

kend’’, aldus aanvoerder Renske 
van Driel. ,,We gaan op 2Genera-
tions nog eenmaal vieren dat we 
zijn gepromoveerd naar de 1e 
klasse. En daarna gaan we na-
tuurlijk weer hard trainen voor 
het nieuwe seizoen.’’
Zaterdag gaat het vanaf 16.00 
uur los met muziek van onder 
andere DJ Jean, T-Spoon, Funk 
Soul Brothers en de band Beet-
hoven. Er zijn nog enkele kaar-
ten. Zie www.2generations.nl.

Zomerse 
Wijnen 

Proeverij
Santpoort-Noord - We zijn weer 
echt toe aan de zomer, en we heb-
ben er al een beetje van mogen 
proeven! Het ‘buitenlevengevoel’ 
leeft meer dan ooit. Wat is er nu 
heerlijker dan een Bourgondisch 
leven met een goed glas wijn in de 
hand op het strand, de eigen tuin 
of het terras. Slijterij & Wijnhuis 
‘De Zandpoort’ houdt in het kader 
van ‘Junimaand - Shoppingmaand’ 
zaterdag 15 juni de ‘Zomerse Wij-
nen Proeverij’ in Santpoort. Een 
zeer gevarieerd assortiment aan 
wijnen staan open om door u ge-
proefd te worden. Laat u verras-
sen en inspireren door stuiven-
de friswitte wijnen, de fruitige ro-
sés, zwoele rode wijnen en spran-
kelende mousserende wijnen uit 
Frankrijk, Italië, Spanje, Chili en 
Argentinië. Wijnen van gerenom-
meerde wijnhuizen als Domai-
ne Ott, Bodegas Salentein, Viña 
Tarapca, Dupont-Fahn, Chateau 
Sainte Rosaline, Principe de Viana, 
en Zenato staan geopend om door 
u ontdekt te worden. Richard Bles-
graaf, eigenaar van deze tweede 
speciaalzaak in wijnen en drna-
ken: ,,We kijken uit naar deze wijn-
proeverij want iedereen is toe aan 
de zomer. Deze proeverij en wijn-
markt is kleiner van opzet dan on-
ze grote najaarswijnproeverij Wijn 
& Sfeermaar desalniettemin zeer 
verrassend. Tevens laten we mer-
ken dat we lid zijn van ‘de Wijn-
kring’, en deze wijnclub is weer te-
rug van weggeweest in Santpoort. 
Ooit voerde het Fransche Winkel-
tje in de Hoofdstraat wijnen van 
de Wijnkring. Zaterdag bieden 
we ook kelderrestanten aan te-
gen zeer scherpe prijzen met 30 
tot 50% korting. Ook het segment 
likeuren vergeten wij niet. Een Li-
moncello of andere likeur na een 
heerlijk diner is immers het top-
punt van genot’’, vertelt hij gepas-
sioneerd verder. ,,We hebben er 
voldoende staan voor een heu-
se Limoncello proeverij. Nog geen 
idee voor vaderdag? De mooiste 
single malt whisky’s, de zachtste 
jenevers van Wynant Fockink of 
Zuidam en de verleidelijkste rums 
uit de Caraïben staan open om 
onder deskundige leiding in onze 
winkel geproefd te worden.’’ Ieder-
een is van harte welkom van 09.00 
tot 17.00 uur aan bij de Zandpoort 
aan Hoofdstraat 195.

Nationaal Park denkt 
na over haar toekomst

Regio - U weet vast al dat er 
tussen Zandvoort en IJmuiden 
3800 hectare prachtig duinland-
schap ligt. Er is een behoorlijke 
variatie in natuur en landschap. 
Parkbos rond buitenplaatsen, 
duinstruweel, stuivend zand en 
zee herbergen allemaal hun ei-
gen soorten dieren en planten. 
En er is niet alleen natuurlijke 
rijkdom, maar ook cultuurhistori-
sche. De landgoederen vertellen 
over een roemruchte geschiede-
nis van handelaren, restanten uit 
de Eerste en Tweede Wereldoor-
log wijzen ons op oorlogsverle-
den en oude akkerlandjes zeg-
gen iets over de zeedorpen die 
hier waren. Hier doorheen ge-
vlochten wordt er op allerlei ma-
nieren gerecreëerd. Dat vraagt 
een zorgvuldige omgang met dit 
bijzondere stukje Nederland.
Om dit gebied zo mooi te houden 
schrijft het Nationaal Park een 
plan voor de komende tien jaar, 
waarin ambities op gebied van 
beheer, natuur, recreatie, onder-
zoek, communicatie en educa-

tie helder benoemd worden. Dit 
plan wordt  Beheer- en Inrich-
tingsplan (BIP) genoemd  Ook 
uw mening en ideeën worden op 
prijs gesteld. Daarom worden de 
komende tijd verschillende bij-
eenkomsten georganiseerd voor 
belanghebbenden en geïnte-
resseerden. Zowel openbaar als 
op uitnodiging. Ook kunt u nu 
via een digitale ‘Ideeënbus’ op 
www.np-zuidkennemerland.nl 
uw suggesties kenbaar maken. 
Over de publieksbijeenkomsten 
volgt na de zomer verdere infor-
matie. Voorzitter Aaltje Emmens-
Knol juicht de ideeënbus toe: ‘De 
ideeënbus maakt het heel mak-
kelijk voor mensen om door te 
geven wat zij graag anders zien 
in het park of waarvan zij juist 
willen dat het zo blijft. We hopen 
dat veel mensen er gebruik van 
maken. Dat helpt ons om een 
goed plan te componeren.’
Heeft u een idee dat u wilt mee-
geven aan de opstellers van het 
plan? De ideeënbus vindt u via  
www.np-zuidkennemerland.nl.

Lenie ‘t Hart bezoekt 
Technisch College
IJmuiden - Het Technisch en 
Maritiem College Velsen wil 
haar leerlingen kennis laten ma-
ken met de toppers uit de bui-
tenwereld. In plaats van lessen 
uit boekjes over maatschappe-
lijke vraagstukken, doen ze het 
graag voor het ‘echie’. 
Afgelopen week hadden ze in 
dat kader Lenie ’t Hart op visi-
te. De leerlingen zamelen al een 
paar jaar handdoeken voor de 
zeehondenopvang in. Dit keer 
kwam Lenie zelf vertellen hoe 

zij haar bedrijf heeft ontwikkeld 
van een klein teiltje met een zee-
hond tot de opvangcrèche die er 
nu in Pieterburen staat. Ze blijkt 
zelfs over de hele wereld actief 
te zijn met haar concept. Dit liet 
ze aan de leerlingen zien. Na af-
loop werden geïnteresseerde 
vragen gesteld. Ook waren de 
mensen aanwezig die in IJmui-
den verantwoordelijk zijn voor 
de Eerste Hulp bij Zeehonden 
Opvang. Het was een geslaagde 
ontmoeting.
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Dansstudio Michelle
Spetterende ‘Mind Your 

Step’ voorstelling
IJmuiden - Zaterdag was de 
grote dag voor de meer dan 200 
leerlingen van Dansstudio Mi-
chelle. Na een jaar lang dans-
lessen en choreografieën instu-
deren mochten ze eindelijk het 
resultaat laten zien in Stads-
schouwburg Velsen. 
Dankzij hulpouders en een 
strakke planning verliepen de 
voorbereidingen vlot. Overal in 
de schouwburg hingen sche-
ma’s met het programma van de 
dag en de volgorde van de show.  
De schminkruimte leek wel een 
pitsstop. Kinderen liepen de 
ruimte in en kwamen  even la-
ter aan de andere kant weer vol-
ledig gekapt en geschminkt uit. 
Eigenaresse Michelle Gerlofs-
ma vertelt: ,,Dit jaar is gekozen 
voor het thema Reizen en heet 
onze voorstelling Mind Your 
Step. Het is zo gaaf om alle leer-
lingen zo te zien stralen en te 
zien genieten op het podium!, 
daar doe ik het voor. Dit jaar zijn 
we gegroeid en hebben we nieu-
we vakken zoals tapdans en mo-
derne dans. Ook kunnen leerlin-
gen die wellicht later verder wil-

len in de theater- en danswereld 
bij ons in de Dansklas terecht. 
Daarnaast hebben we een kos-
tuumcoördinator, Nathalie Piek, 
die alle kostuums ontwerpt en 
in elkaar zet. Volgend jaar star-
ten we met zang- en musicalles-
sen gegeven door Eline Schmidt, 
die zelf ook in professionele mu-
sicals staat. We gaan dus ook de 
theaterrichting op!’’ 
Bij het begin van de voorstelling 
was iedereen een beetje zenuw-
achtig Na het ‘toi, toi, toi’ ver-
zorgden de dansdocenten de 
spectaculaire opening door als 
stewardessen de zaal in en het 
toneel op te komen. Met dia’s 
op de achtergrond ging de zaal 
mee op reis langs verschillende 
landen. Aan het eind landde het 
vliegtuig in Nederland. De fina-
ledans was een prachtig plaatje 
om te zien en alle leerlingen op 
het toneel vormden de kleuren 
van de Nederlandse vlag. Tijdens 
de show werd ook aandacht be-
steed aan een goed doel, een 
kindertehuis in de Filipijnen. 
De voorstelling ‘Mind Your Step’ 
was een onvergetelijke reis.

IJmuiden - Zaterdag 15 ju-
ni vindt er op de Lange Nieuw-
straat (voor de winkels) weer 
een gezellige snuffel- rommel-
markt plaats. Tijdens markt zal er 
weer van alles te koop zijn. Van 
antiek tot curiosa en van boeken 
tot speelgoed en kleding. Wie 
ook wilt deelnemen aan deze 
markt kan contact opnemen met 
telefoonnummer 0255-533233 of 
0255-518380 voor het huren van 
een kraam of voor meer informa-
tie. De markt wordt gehouden 
van 09.00 tot 17.00 uur.

Snuffelmarkt

Informatieavond over 
luchtkwaliteit IJmond

Beverwijk - Dinsdag 25 juni is er 
voor de inwoners van de IJmond 
een informatieavond over lucht-
kwaliteit. Hier worden de actue-
le stand van zaken en ontwikke-
lingen toegelicht en kan men vra-
gen stellen aan specialisten. De 
informatieavond wordt georgani-
seerd door de gemeentes Bever-
wijk, Heemskerk, Velsen en Uit-
geest en vindt plaats in het Ken-
nemer Theater te Beverwijk. Inloop 
vanaf 19.00 uur en het programma 
start om 19.30 uur.
Sinds de publicatie van het onder-
zoek ‘Wonen in de IJmond onge-
zond?’ staat luchtkwaliteit hoog op 
de agenda van gemeenten, provin-
cie en het Rijk. Het rapport zorgde 
ervoor dat de lokale situatie beter 
in kaart is gebracht, waardoor een 
scherper beeld van de luchtkwali-
teit en de bronnen is ontstaan. Dit 
komt ook tot uiting in de nieuwste 
meetgegevens over de luchtkwa-
liteit in de IJmond, die provincie 
Noord-Holland onlangs publiceer-
de. Tijdens de informatieavond zal 
hier ook een toelichting op wor-
den gegeven. Diverse medewer-

kers van de gemeenten, provincie 
Noord-Holland en GGD Kenne-
merland zullen aanwezig zijn om 
vragen te beantwoorden.
De IJmond is een dynamische re-
gio: wonen, werken, waaronder in-
dustrie en vrije tijd komen in een 
relatief klein gebied samen. Dat 
maakt het ook een belaste regio. 
Het vinden van een optimale ba-
lans tussen economische groei en 
oog voor gezondheid, vrije tijd en 
wonen is extra van belang. Om die 
balans te vinden, stelden IJmond-
gemeenten in 2012 een regionale 
visie luchtkwaliteit vast. Tijdens de 
bijeenkomst zal deze ook worden 
toegelicht.
Aanmelden voor deze avond is 
niet nodig. Heeft u echter nu al 
een vraag, dan stelt de organisa-
tie het op prijs als u deze vooraf 
instuurt. Zo kunnen zij de informa-
tie zo goed mogelijk afstemmen 
op de informatievraag van de aan-
wezigen. U kunt uw vraag stellen 
via www.milieudienst-ijmond.nl/
luchtkwaliteit. Uiteraard is er op 25 
juni ook nog gelegenheid om vra-
gen te stellen.

Lustrum Jeugdtriatlon
IJmuiden - Het was donderdag 
een prachtige zomerse dag waar-
op dit jaar voor de vijfde keer de 
Jeugdtriatlon in en voor zwembad 
De Heerenduinen werd gehou-
den. Een enthousiaste Cor Speel-
man, manager van zwembad De 
Heerenduinen, vertelde voor aan-
vang: ,,Met dit mooie weer kan dit 
evenement nú al niet meer stuk. 
Bovendien zijn er een aantal za-
ken te vieren. Ten eerste het feit 
dat de Jeugdtriatlon al weer voor 
de vijfde keer plaatsvindt. Ten 
tweede dat Kees Zwanenburg zijn 
45 jarig dienstverband viert als in-
structeur en bovendien lost hij het 
startschot voor dit evenement. En 
last but not least het feit dat we 
dit jaar het 10-jarig bestaan vie-
ren van De Heerenduinen.’’
Aan de Jeugdtriatlon werd deel-
genomen door elf basisscho-
len uit de gemeente met in totaal  
261 leerlingen van groep zes. Na 
een welkomstwoord met de no-
dige raadgevingen en een korte 
warming up was het rond tien uur 
tijd om met de drie onderdelen te 

beginnen. Er werd in drie man-
ches gestart, dat wil zeggen 1.500 
meter hardlopen, twee survival-
banen overwinnen en 150 me-
ter zwemmen. De resultaten wer-
den via chips, per leerling, geregi-
streerd zodat aan het eind van de 
drie starts te zien was wie de drie 
snelste jongens en meisjes waren, 
maar ook welke school het snelst 
was over 7 leerlingen gemeten. 
Wat dit laatste betreft kwam De 
Toermalijn als beste uit de bus. 
De snelste meisjes waren: 1.Ju-
liette de Stoppelaar, De Toerma-
lijn, 2. Jorinde de Leeuw, De Toer-
malijn en 3. Manon Iskes, Vuur-
toren Oost. En de beste jongens: 
1. Maarten Huijbens, De Toerma-
lijn, 2. Arthur Schiphorst, Kompas 
West en 3. Lucas van Haren van 
De Klipper Zeewijk.
De organisatie van deze geslaag-
de en sportieve dag lag in handen 
van de vier CIOS-stagiaires, La-
rissa, Nina, Inge en Mink die ge-
assisteerd werden door leerlin-
gen van de sportklas van het Vel-
lesanCollege. (Joop Waijenberg)

Van kapper naar beeldhouwer
Expo Jac van Westerop 
Regio - Dat kappers meer ‘in 
hun vingers hebben’ bewijst Jac 
van Westerop uit IJmuiden. Na 40 
jaar kapper te zijn geweest legde 
hij zich toe op beeldhouwen. Op 
zaterdag 22 en zondag 23 juni is 
een deel van zijn werk te zien bij 
Joost Krab, Hogeweg 204 in Uit-
geest. Joost Krab is bekend als 
zeeschilder.
Sinds tien jaar timmert Van Wes-
terop aan de weg met zijn nieuwe 
hobby. Nog steeds heeft hij les 
van de bekende beeldhouwster 
Esther Velzeboer. Hij richt zich 
op zowel realistische als abstrac-
te beelden. Als hij op vakantie is 
bezoekt hij musea ter inspiratie. 
Daardoor geïnspireerd maakte hij 
onder meer koppen van Etrusken, 
Mexicaanse Maya’s en nu ook 
van slavenleider Tula. Ook maakt 
hij beelden zuiver vanuit steen, de 

steen geeft dan de vorm aan. Van 
Westerop werkt met hardsteen, 
albast en brons. 

Velsen - Bent u iemand die het 
leuk vindt om informatie te ge-
ven aan ouderen dan is het vrij-
willigerswerk als seniorenvoor-
lichter misschien echt iets voor 
u! In opdracht van de gemeente 
Velsen start Socius (Maatschap-
pelijk Dienstverleners) in okto-
ber met het zogenaamde Preven-
tief Huisbezoek onder ouderen 
van 75 jaar. Tijdens dit bezoek 
geeft u als vrijwilliger informatie 
over voorzieningen en regelingen 
die voor de oudere van toepas-
sing kunnen zijn. Tevens brengt 
u als vrijwilliger, met behulp van 
een standaardlijst, de woon- en 
leefomstandigheden van de ou-
dere in beeld. De gemeente ge-
bruikt deze anoniem aangele-
verde informatie, voor het maken 
van haar gemeentelijke plan-
nen. Uiteraard ontvangt u van 
Socius eerst een training (sep-
tember 2013) alvorens u op pad 
gaat. Dat geldt ook voor het om-
gaan met de iPad die u mee krijgt 
voor het invullen van de gege-
vens. Wanneer u de huisbezoe-
ken inplant bepaalt u zelf, kortom 
een flexibele vrijwilligersbaan. Zij 
gaan uit van een gemiddelde be-
schikbaarheid van één dagdeel 
per week. Wilt u meer informa-
tie (bijvoorbeeld de vacature of 
vergoedingsregeling) dan kunt 
u terecht bij Socius, mevrouw C. 
Bos. Zij is op maandag tot en met 
woensdag bereikbaar via tele-
foonnummer 088-8876900 of via 
info@socius-md.nl.

Nieuw
in Velsen

Velsen - Zaterdag 15 juni fietst 
Velsen Lokaal naar elke wijk in 
Velsen. Natuurlijk met Marian-
ne Vos voorop in de gele trui. De 
fietsploeg start om 11.00 uur van-
af Plein ’45 richting Zeewijkplein, 
Marktplein, Driehuis, Velserbroek, 
Santpoort-Zuid, Santpoort-Noord, 
Velsen-Zuid en pontje over naar 
Velsen-Noord. Tijdens de stops 
kan iedereen de raadsleden en 
bestuursleden aanspreken met 
ideeën voor  het nieuwe verkie-
zingsprogramma van Velsen Lo-
kaal. Zie ook www.velsenlokaal.nl.

Velsen Lokaal 
fietst door 

Velsen
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‘Vijftig tinten’ 
de musical 
in Velsen

Velsen - In Amerika is de mu-
sicalparodie gemaakt die geba-
seerd is op de erotische best-
seller ‘Vijftig tinten grijs’ een 
enorm succes. Een aantal gro-
te Nederlandse schouwburgen 
zag de voorstelling in New York 
en besloot de Nederlandse ver-
sie in een beperkt aantal thea-
ters te spelen. De voorstelling 
gaat begin september in het 
Rotterdamse Oude Luxor The-
ater in première. Op donder-
dag 24 oktober (20.15 uur) is 
de voorstelling  exclusief voor 
de IJmond in de Stadsschouw-
burg Velsen te zien.  De ‘Vij-
fig tinten grijs’-trilogie uit 2011 
van auteur E.L. James is we-
reldwijd meer dan 65 miljoen 
keer verkocht. De musical gaat 
over een leesclubje dat in de 
ban is van de Vijftig tinten-trilo-
gie. Het verhaal wordt op komi-
sche wijze gepresenteerd door 
vier acteurs. Zij zingen bestaan-
de liedjes van Beyoncé en Lady 
Gaga, maar dan met een aan-
gepaste tekst. De kaartverkoop 
voor ‘Vijftig Tinten’ de musical is 
reeds gestart. Informatie en re-
serveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. 

Vriendinnenseries in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Steeds meer vrouwen 
ontdekken de voordelen van 
het vriendinnenarrangement. 
Even ontsnappen aan de druk-
te van alledag, bijpraten tijdens 
een heerlijk diner en dan sa-
men genieten van een voor-
stelling. Ook voor het komend 
seizoen biedt de Stadsschouw-
burg Velsen vriendinnen de 
mogelijkheid om  ‘onder vrou-
wen’ te genieten van drie top-
avonden uit.  
Inspelend op de grote vraag 
heeft het Velsense theater maar 
liefst twee vriendinnenserie sa-
men gesteld. De heren van de 
Ashton Brothers en Veldhuis & 
Kemper komen langs in de se-
rie ‘Guys & Dolls’ terwijl Lenet-

te van Dongen en Alex Klaasen 
acte de presence geven in de 
serie ‘Girls Only’. 
Voor beide series geldt: drie 
keer een heerlijke avond uit 
op de eerste rang in het thea-
ter plus twee keer genieten van 
een heerlijk diner op bijzonde-
re locaties.
Het arrangement is inclusief 
een theatermenu in Restaurant 
Augusta én een theaterme-
nu in Brasserie DenK op Land-
goed Duin & Kruidberg.
Serieprijs: 135 euro (drie avon-
den uit plus twee theaterdi-
ners), Informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl. (foto: Alex Bruessing 
en Joost van Grinsven)

Stadsschouwburg Velsen
Landelijke première 

Dutch Eagles
Velsen - The Eagles, een van de 
meest succesvolle bands van de 
jaren ‘70, scoorde hits als ‘Hotel 
California’, ‘Take it easy’ en ‘New 
kid in town’. Door de slimme mix 
van zwoele country en stevige 
rock veroverden The Eagles de 
wereld. Zes Haarlemse muzikan-
ten bleken hun liefde voor The 
Eagles te delen en besloten deze 
passie in daden om te zetten, met 
als resultaat de geboorte van The 
Dutch Eagles in 2003. Sinds hun 
oprichting zijn The Dutch Eagles 
uitgegroeid tot de ultieme Ea-
gles-tributeband van Nederland, 
die volgens kenners het origineel 
schrikbarend dicht benadert.  Ze 
werden door Radio 2 zelfs uitge-
roepen tot “beste coverband van 
Nederland”. Op zaterdag 5 okto-
ber (20.15 uur) gaat hun nieuwste 
show ‘Take it’ in de Stadsschouw-
burg Velsen. Easy of To the Limit, 
dat was de vraag waar The Dutch 
Eagles voor stonden bij het ma-
ken van hun derde theaterpro-
gramma. Klein en akoestisch of 

groots en meeslepend, alle hits 
van de Eagles of juist de onbe-
kende pareltjes? Ook al is geen 
avond compleet zonder Hotel Ca-
lifornia; er valt nog zoveel meer te 
(her)ontdekken uit deze periode 
van de popmuziek! 
De mannen bewezen al met groot 
succes als geen ander de Eagles 
klassiekers te kunnen laten weer-
klinken, maar ook op weergaloze 
wijze de hits van tijdgenoten als 
Steely Dan en Crosby, Stills, Nash 
& Young te kunnen reproduce-
ren. Dus waarom kiezen? De Dut-
ch Eagles doen gewoon waar ze 
goed in zijn. Vertrouwd en expe-
rimenteel, niet van echt te onder-
scheiden en toch origineel.  Om-
lijst met persoonlijke verhalen ge-
nieten deze zes doorgewinterde 
muzikanten samen met het pu-
bliek van de grote hits en min-
der bekende nummers van The 
Eagles en hun tijdgenoten. Infor-
matie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl. (foto: Rita 
van der Poel)

IJmuiden - Vrijdag 14, zater-
dag 15 (20.30 uur) en zondag 
16 juni (14.30 uur) ‘In Heaven’ 
is een stuk met een scala van 
liedjes en stukjes toneel uit de 
60-er jaren. Aan de piano bege-
leid door Ruud Jansen. Reser-
veren kan via  caro1947@out-
look.com, carrienupoort@hot-
mail.com of telefonisch op 06-
15379248. De kaarten kosten 13 
euro.

Plug-in ‘In 
Heaven’ in 

Witte Theater

IJmuiden - Donderdag 13, 
dinsdag 18 en woensdag 19 ju-
ni om 20.30 uur draait het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257 de 
film ‘Hitchcock’. De film toont de 
boeiende en complexe verhou-
ding tussen ‘The Master of Sus-
pense’ en zijn vrouw. Eind jaren 
vijftig begint de befaamde regis-
seur Alfred Hitchcock aan zijn 
meest uitdagende project: Psy-
cho. Deze zenuwslopende thril-
ler zal later uitgroeien tot een 
van Hitchcock’s meest contro-
versiële en legendarische films. 
Na de tumultueuze produc-
tie zou het filmlandschap nooit 
meer hetzelfde zijn, maar wat 
echter maar weinig mensen we-
ten is dat de film zonder haar 
misschien wel nooit gemaakt 
zou zijn. 

‘Hitchcock’ in 
Witte Theater 

Velsen - Het college van B&W 
heeft op verzoek van de ge-
meenteraad onderzoek gedaan 
naar een mogelijke verlaging 
van de afvalstoffenheffing. 
Het college laat weten dat in 
2005 is vastgesteld dat de ta-
rieven 100 procent kostendek-
kend moeten zijn. Welke kosten 
daaronder vallen is echter wel 
bespreekbaar. 
Indertijd zijn alle kosten die ju-
ridisch zijn toegestaan hieron-
der te voegen. 
In 2006 is een verhoging ge-
komen in verband met de niet 
gecompenseerde toerekening 
van de BTW, wat leidde tot een 
tariefstijging. Omdat sinds die 
tijd het aantal huishoudens is 
gedaald is de afvalstoffenhef-
fing in Velsen hoger dan bij an-
dere gemeenten. 
De gemeenteraad kan wel kie-
zen voor vermindering van het 
aantal kosten dat valt onder 
de dekking van de afvalstof-
fenheffing of binnen de begro-
ting zoeken naar andere dek-

kingsmiddelen, als zij de afval-
stoffenheffing voor inwoners 
wil verlagen. Het college heeft 
gekeken naar een aantal mo-
gelijkheden. Er wordt dan ge-
dacht aan verlaging van kosten 
openbare ruimte van 25 naar 
20 procent. 
Dat zou een verlaging van 1,83 
euro per gezin opleveren, maar 
eveneens een negatief effect 
hebben op de hoeveelheid 
zwerfvuil en groenonderhoud. 
Afschaffing of halvering van de 
normering van kwijtschelding 
(minder gewenst in deze cri-
sistijd) zou verlaging van maxi-
maal 16,61 euro betekenen. 
Er is ook een mogelijkheid de 
kosten voor reiniging en huis-
vuilinzameling op het strand uit 
het havenbudget te halen en 
eventueel taken over te dragen 
aan de strandverenigingen. Het 
risico is een minder schoon 
strand. 
Het college wacht de visie van 
de raad hierover af. (Karin Dek-
kers)

Mogelijke verlaging van 
de afvalstoffenheffing

Santpoort-Zuid - D66 Velsen en 
GroenLinks Velsen hebben het col-
lege verschillende vragen gesteld 
over sloopwerkzaamheden van het 
zwembad Velserend en werkzaam-
heden rondom het terrein. 
De vraag was of bouwer BMG 
Vastgoed BV wel alle vergunnin-
gen had. Dat bleek niet het geval 
te zijn. Daarom heeft de politie ge-
handhaafd en bekeurd voor het te 
zware vrachtverkeer op de Velse-
renderlaan. Voor een deel van de 
werkzaamheden was geen ver-
gunning, zoals voor het opwerpen 
van een aarden wal en het aan-
planten van bomen en struiken. 

De sloop van de zwembaden en 
het verwijderen van puin gebeur-
de wel volgens de aangevraagde 
vergunning. De Voedsel en Waren-
autoriteit is het bevoegd gezag op 
het gebied van flora en fauna en 
deze heeft geen overtreding ge-
constateerd. D66 maakt zich ech-
ter zorgen over het verstoren van 
de voortplanting van padden die 
in dit seizoen hun eiersnoeren leg-
gen en de kleine watersalaman-
der. De wethouder heeft gesprek-
ken gehad met de bouwer en deze 
heeft beloofd geen nieuwe werk-
zaamheden zonder vergunning uit 
te voeren.

Controles op 
sloop Velserend

&
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Paddenwerkgroep Velsen
Coördinator bedankt 
voor jarenlange inzet
Velsen - Huub Veerkamp (80) is al 
25 jaar actief met de bescherming 
van amfibieën in de gemeente Vel-
sen. Hij heeft onder andere samen 
met John de Jonge een amfibieën- 
en reptielenwerkgroep opgericht 
binnen de IVN-afdeling Midden-
Kennemerland. Deze werkgroep 
zet zich in voor een veilige over-
tocht van padden, kikkers en sala-
manders tijdens de jaarlijkse trek-
tocht naar hun broedgebied. Om-
dat het met de hand overzetten 
een zeer intensief werk is, heeft 
Huub ervoor gezorgd dat begin ja-
ren ’90 tunnels in de omgeving van 
de Duin- en Kruidbergerweg en de 
Velserenderlaan werden geplaatst. 
Naast deze tunnels is er ook op di-
verse plekken gaas aangebracht. 
Op deze manier worden de ove-
rige padden naar emmers geleid 
en deze emmers worden dan met 
de hand geleegd. Dit belangrij-
ke werk vindt vooral plaatst in de 
avonduren van het vroege voor-
jaar. Dit is dan ook de drukste pe-
riode van het jaar voor de vrijwil-
ligers. Maar ook na het voorjaar 
vraagt het onderhouden van de 
voorzieningen veel tijd. De coör-
dinatie van de werkgroep is na 25 
jaar overgegaan van Huub Veer-
kamp naar zijn collega-bescher-

mers John de Jonge en Ger Mes. 
Als trekker van het regionaal am-
fibieënoverleg heeft PWN het ini-
tiatief genomen om Huub in het 
zonnetje te zetten door hem na-
mens PWN, NatuurMonumenten 
en Landschap Noord-Holland een 
bank aan te bieden met daarop 
een bedankplaquette. 
Deze bank is strategisch geplaatst 
op de Velserenderlaan tussen 
twee treklocaties van amfibieën 
in. Huub kan zo in de gaten hou-
den of alles goed blijft gaan. (fo-
to: Ger Mes)

Nieuwe Clubkampioenen 
Watervrienden IJmuiden
IJmuiden - Op 2 juni organi-
seerde zwemvereniging Wa-
tervrienden IJmuiden de jaar-
lijkse clubkampioenschappen 
in zwembad De Heerendui-
nen. Ruim 40 zwemmers van 
8 jaar tot 50+ gingen van start 
om te bepalen wie zich in zijn of 
haar leeftijdscategorie de nieu-
we clubkampioen mocht noe-
men. De snelste zwemmers zijn 
ook meteen clubrecordhouder, 
want vanaf deze wedstrijd wor-
den namelijk de officiële clubre-
cords bijgehouden. Tijdens deze 
wedstrijd deden naast de wed-
strijdploeg, ook de masterploeg 
(ouder dan 25 jaar) en de bre-
vetzwemmers mee. Zowel de 
wedstrijdzwemmers als de mas-
ters hebben dit seizoen al la-
ten zien wat ze waard zijn, on-
der meer met een welverdien-
de tweede plaats in de compe-
titie en een groot aantal bonds-
records.
Ook nu brak de vriendschap-
pelijke concurrentiestrijd los en 
lagen de tijden dusdanig dicht 

bij elkaar, dat de uiteindelijke 
plaats vaak werd bepaald door 
tienden van secondes en een 
enkele diskwalificatie. De club-
kampioenen 2013 werden na 
afloop gehuldigd: Mathijs Mol, 
Grace Struijs, Miguel Klooster, 
Tessa Bakker, Thomas Huisman, 
Naomi Schotvanger, Lars Bot-
telier, Diandra Zentveldt, Klaas 
van Beek en Suzanne Zuidam. 
Naast de beker voor clubkam-
pioene bij de meisjes 14-15 
jaar, mocht Naomi Schotvanger 
ook de prestatiebeker in ont-
vangst nemen voor haar resul-
taten in de officiële NCS wed-
strijden. Lars Bottelier, de vorige 
eigenaar van deze beker, kreeg 
ook nog eens drie certificaten 
voor gezwommen NCS bonds-
records.
De Watervrienden kunnen nu 
nog vooruitkijken naar de laat-
ste wedstrijd van dit seizoen. Op 
zaterdag 29 juni organiseert de 
vereniging in het buitenbad van 
De Heerenduinen voor de derde 
keer IJmuiden Buiten.

Racen met 
rollators

Velsen-Noord - Cliënten van 
Thuiszorgteam De Schulpen 
sprongen een gat in de lucht 
toen ze hoorden dat er een rol-
latorochtend kwam. Het was im-
mers hun idee om iets derge-
lijks te organiseren. Dinsdag 4 
juni was het dan zover: de rolla-
torochtend in De Schulpen werd 
uiteindelijk een middag van 
11.00 tot 16.00 uur met uitleg, 
technische keuring en race. Over 
de rollatorrace waren de bezoe-
kers het meest enthousiast.
De dag startte met een voor-
lichting en een rollatorspreek-
uur waar bezoekers alles kon-
den vragen over hun rollator. Een 
team van technici deed de keu-
ringen, waarna de nodige repa-
raties en aanpassingen volgden. 
De handige wagentjes dienen 
natuurlijk wel ergonomisch ver-
antwoord te zijn en zonder tech-
nische mankementen. 
Om 14.00 uur was het serieuze 
gedeelte afgelopen en kon ieder-
een weer met een veilig, soepel 
rollend wagentje richting huis. 
Tenminste, dat had gekund. Er 
moest eerst nog geracet worden. 
Voor een beetje spektakel was er 
buiten een parcours uitgezet. De 
deelnemers stonden klaar en de 
race kon beginnen. Onder bege-
leiding van thuiszorgmedewer-
kers werd er fanatiek gelopen 
met een beker water op de rolla-
tor. Degene die de finish bereikte 
met het meeste water in zijn be-
ker, had gewonnen. De winnaars 
kregen mooie prijzen, aangebo-
den door de middenstanders van 
Velsen-Noord.
De ochtend kwam tot stand op 
initiatief van Thuiszorgteam De 
Schulpen in samenwerking met 
thuiszorgwinkel EmCart, thuis-
zorgcliënten, vrijwilligers en be-
woners van de zorgwoningen De 
Schulpen. Samen maakten zij er 
een geslaagd evenement van 
met veel informatie, praktische 
hulp en plezier. Het Zorgbalans 
Thuiszorgteam De Schulpen zit 
in het gelijknamige gebouw aan 
de Wijkerstraatweg 77.
 Omdat het team een groot suc-
ces is, start er binnenkort nog 
een thuiszorgteam in Heems-
kerk. Misschien dat daar in de 
toekomst ook een rollatorrace 
wordt gehouden. 

Run voor Kika Spaarn-
woude: 143.000 euro
Velsen-Zuid - Ruim 3000 hardlo-
pers, onder wie veel kinderen en 
complete families, maakten zon-
dag in Spaarnwoude het verschil 
voor kinderen met kanker. Run for 
KiKa Spaarnwoude bracht dit jaar 
meer dan 143.000 euro op. En de 
teller loopt nog door.
Doelstelling: 95% genezing van 
kinderen met kanker in 2025. Ki-
Ka heeft een missie. De komende 
jaren fors investeren in onderzoek 
en verbetering van de behande-
lingsmethoden. Nu sterft nog een 
op de vier kinderen met kanker 
aan de gevolgen van deze ziek-
te. Run for KiKa is een van de ve-
le initiatieven van KiKa om uitein-
delijk in 2025 bijna alle kinderen 
met kanker te genezen. Run for 

KiKa bestaat uit een hele reeks 
sportieve uitdagingen, waarbij 
de deelnemers  zich laten spon-
soren. Run for KiKa vindt dit jaar 
op 5 locaties plaats, Spaarnwou-
de is de eerste van de serie van 
2013. Eindhoven, Rotterdam, Ede 
en Heerenveen staan te trappelen 
om er ook een groot succes van 
te maken.
Bas liep zondag de Kidsrun: ,,Ik 
heb zo hard gerend als ik kon, hè 
pappa? Voor mijn vriendje, die is 
ziek. En ik heb ook veel geld op-
gehaald, dan wordt hij beter.”
,,Het was een week van bezin-
ning, hoop, gemis, ziekte en 
dankbaarheid! Bedankt  voor jul-
lie inzet,’’ zegt Anja Huizinga, sup-
porter Run for KiKa. 

Emile Roemer bij Tata
IJmuiden - Maandag bezocht 
een delegatie van de fractie van 
de Socialistische Partij Tata Steel 
in IJmuiden. Naast fractieleider 
Emile Roemer waren aanwezig de 
Tweede Kamerleden Sharon Gest-
huizen, Sadet Karabulut en Pau-
lus Jansen. Zij werden ontvangen 
door Theo Henrar, directievoorzit-

ter van Tata Steel Nederland die 
inging op de moeilijke marktom-
standigheden waarin het staalbe-
drijf zich bevindt. Ook stond hij stil 
bij de manier waarop het staalbe-
drijf werkt aan innovatie en duur-
zaamheid. Daarnaast werden re-
cente ontwikkelingen op sociaal 
en klimaatbeleid toegelicht.



Voorstelling Felisenum 
drie keer uitverkocht
IJmuiden - Drie avonden lang 
een uitverkocht Witte Theater en 
een enthousiast publiek. De to-
neelvoorstelling ‘Gijsbrecht, de 
held van Amsterdam’ van het 
Gymnasium Felisenum op 5, 6 en 
7 juni was een groot succes.
Het publiek kwam in de foyer 
al in kerstsfeer, want ‘de Gijs-
brecht’ speelt zich op kerstavond 
af, waar het stuk al in de foyer 
met de zes jongste spelers be-
gon. Voornamelijk eersteklas-
sers wezen op de oorspronkelij-
ke versie van ‘de Gijsbrecht’ door 
Joost van den Vondel uit 1637. 
De tragedie is door oud-Felise-
numleerling Eva Gouda grondig 
bewerkt tot een komedie.  
Eén van de meest komische scè-
nes was ongetwijfeld de tactiek-
bespreking van de Kennemers 
en de Waterlanders over het 
hoe en waarom van de inname 
van Amsterdam. Als ware voet-
balcoaches spraken Egmond en 
Haarlem, gespeeld door vierde-
klassers Sophie Verstegen en 
Kim Verhoef, de soldaten toe. De 
flitsende dialogen in voetbal-taal 
met Cruyffiaanse uitdrukkingen 
leverden nogal wat lachsalvo’s 
op. Even komisch was de rol van 
de puberende kinderen Adel-
gund en Veenerick. Komen die 
bij Vondel slechts in het laatste 
bedrijf even op het toneel, in de-
ze ‘Gijsbrecht’ mochten derde-

klassers Ananka Zevenbergen 
en Martijn Kenselaar zich lekker 
puberend gedragen tegenover 
hun vader Gijsbrecht en moeder 
Badeloch.
Deze Gijsbrecht en Badeloch 
werden formidabel gespeeld 
door Thijs Joores en Lisa Rijkers. 
De Gijsbrecht die Thijs neerzet-
te was precies de held en de 
sukkel tegelijk die de schrijfster 
van het stuk bedoelde. De Bade-
loch van Lisa was de tragikomi-
sche vrouw die je soms wakker 
zou willen schudden, zoals haar 
overleden nicht Machteld deed 
in Badelochs nachtmerrie, maar 
met wie je meestal toch mede-
lijden had.
De afwisseling tussen toneel-
spel, muziek en dans zorgde 
voortdurend voor kijk- en luis-
tergenot. De dans van het gehe-
le ensemble (26 spelers!) op het 
door de band Counting Down 
prachtig uitgevoerde ‘Little Lion 
Man’ was al net zo spectaculair 
als de ‘vechtdans’ begeleid door 
het nummer ‘Mirrors room’. 
Voeg bij dit alles nog de soms 
heerlijk overdadige kostuums, 
een decor grotendeels opge-
bouwd uit kerstverlichting en het 
is duidelijk dat regisseuse/dra-
madocent Lorentine van Tijn met 
de Felisenumtoneelgroep een 
voorstelling heeft neergezet  (fo-
to: Paul Sluiters)

Zondag 2 juni kwamen we aan 
in het hotel, op de top van de 
Alpe d’Huez. Onderweg maak-
ten we de 21 haarspeldboch-
ten mee met de auto en ze le-
ken steiler dan in mijn her-
innering van 7 jaar geleden, 
toen ik voor het eerst een keer 
de Alpe d’Huez had beklom-
men. De twijfel begon lang-
zaam in het hoofd te kruipen, 
de maanden van voorberei-
ding die vooraf gingen, door in 
de Ardennen te trainen, toer-
tochten te rijden als de Am-
stel Gold en de Klimclassic en 
gewoon je kilometers op het 
vlakke met vaak wind tegen, 
zeiden me niets meer. 
Morgen maar een keer de Al-
pe beklimmen, kijken hoe het 
voelt.
Maandag 3 juni ging ik Al-
pe d’Huez voor het eerst weer 
bedwingen, ik maakte met 
twee metgezellen er een trai-
ningsdag van, eerst naar be-
neden, dan 12 kilometer klim-
men de col D’Ornon op en dan 
terug richting de Alpe d’Huez. 
De Alpe d’Huez beklom ik 
in 1 uur en 13 minuten, voor 
een amateurtje een nette tijd, 
maar mijn hartslag was tij-
dens de klim veel te hoog. Met 
zo’n hartslag zal ik zes keer 
nooit halen, schoot er door me 
hoofd en de twijfel werd gro-
ter.
De volgende dag ging ik aan 
mijn fiets sleutelen, gelukkig 
had ik een groter kransje mee 
waardoor je lichter kan trap-
pen en dus je hartslag lager 
kan houden. Het kransje paste 
en mijn fiets reed prima, waar-
door mijn twijfel verdween als 
sneeuw voor de zon.
Woensdag 5 juni begon de Al-
pe d’Huzes met de zuster dag, 
een dag om nooit te vergeten 
met de vele kinderen die mee-
deden. Lopend, rennend en 
fietsend kwamen de kinderen 
met hun ouder(s) boven en dit 
alles met maar een doel: kan-
ker de wereld uit helpen. Dit 
alles inspireerde zo erg, dat 
zes keer voor mij zeker moest 
gaan lukken.
Eindelijk was het dan zo ver, 
donderdag 6 juni mocht ik ein-

delijk gaan beginnen aan de 
uitdaging om zes keer de Alpe 
d’Huez te beklimmen. Om vier 
uur in de ochtend zat ik met 
mijn collega’s aan het ontbijt, 
daarna gingen we om vijf uur 
afdalen richting de start. Rond 
kwart voor acht had ik mijn 
eerste klim erop zitten, rustig 
aan en rondkijkend naar alle 
dingen die onderweg gebeu-
ren voltooi ik mijn eerste klim. 
De drie volgende beklimmin-
gen gaan bijna identiek aan de 
eerste en mijn benen voelen 
goed, tot de vijfde klim. 
Vooraf werd ik al gewaar-
schuwd dat de vijfde men-
taal de zwaarste klim kan zijn, 
maar om 16.50 uur bereikte 
ik de finish en had ik nog drie 
uur om de zesde klim te vol-
tooien. Uiteindelijk ben ik na 
veel ploeteren om 19.14 uur 
voor de zesde en laatste keer 
boven gekomen, waar een 
warm onthaal kreeg van colle-
ga’s en van al die mensen op 
de berg. 
Ik wil iedereen heel erg be-
danken die me hebben ge-
volgd, gesteund en die heb-
ben gegeven aan het goede 
doel. Het was een schitteren-
de ervaring, die ooit mee moet 
maken.

Rick van Nunen

Geslaagd
voetbal-
toernooi

Velserbroek - VVH Velserbroek 
hield 25 en 26 mei voor de derde 
keer het LBR voetbaltoernooi, nu 
twee dagen met een bomvol voet-
balprogramma. Voor de organisa-
tie een grote uitdaging om zoveel 
verschillende verenigingen over 
de vloer te hebben. Zaterdag, de 
eerste speeldag, was het de beurt 
aan de pupillen en F, E, C en D ju-
nioren. Klokslag 09.00 uur floten 
de scheidsrechters voor de eerste 
aftrap. Het weer zat mee en ieder-
een genoot van de leuke en spor-
tieve wedstrijden. Het buitenterras 
was gezellig druk er was genoeg 
variatie in de versnaperingen. Na 
afloop van de eerste speeldag 
kreeg elke speler een herinne-
ring mee naar huis: de VVH drie 
kleuren stift. Zondag 26 was het 
de beurt aan de B en A junioren 
en de senioren. Ook hier begon-
nen de wedstrijden op tijd en werd 
het strakke maar goed georgani-
seerde speelschema uitgevoerd. 
Bij de senioren deden ook de titel-
verdedigers van de grote LBR wis-
sel beker DSK uit Haarlem mee en 
ook dit jaar gingen zij met de cup 
naar huis. Ook deze dag was het 
een gezellige drukte en genoot het 
publiek van de sportieve wedstrij-
den. Om 17.00 uur werd de uitslag 
van de loterij bekend gemaakt die 
bestemd was voor het goede doel, 
het Pamoya Kenya project. Tot slot 
was er een spetterend optreden 
van Michael Nobbe in de kanti-
ne en iedereen ging met een goed 
gevoel richting huis. De vrijwilli-
gers, toch zo’n 70 mensen, en de 
vele sponsoren werden hartelijk 
bedankt. VVH kan als trotse club 
terugkijken op een zeer geslaagd 
LBR voetbal toernooi.

Succesvolle eerste dagen 
seizoenkaartverkoop

Velsen-Zuid - Telstar is blij u te 
mogen melden dat de eerste da-
gen van de verkoop voor de sei-
zoenkaarten succesvol te noe-
men zijn. Vergeleken met vo-
rige seizoenen is er een ho-
ger gemiddelde bereikt. De af-
gelopen week hebben alle sei-
zoenkaarthouders van het sei-
zoen 2012/2013 een brief ont-
vangen voor het verlengen van 
de seizoenkaart. Mocht u deze 

per abuis niet hebben ontvan-
gen, kunt u contact opnemen 
via info@sctelstar.nl of via 0255-
546920.
Vanaf later deze week zult u her 
en der in de regio unieke Telstar 
posters vinden om de seizoen-
kaarten te promoten. Zij vra-
gen u deze posters te fotografe-
ren en te verspreiden via de so-
cial media. ‘Met zijn allen staan 
we sterk!’

Driehuis - Afgelopen jaar heb-
ben vooral veel meiden zich 
aangemeld bij VV Waterloo, 
waardoor het aantal jeugdle-
den explosief is gegroeid. Dus 
was er reden genoeg om zater-
dag 1 juni een familietoernooi 
voor de jeugd te organiseren. 
De weergoden waren geluk-
kig gunstig gezind. Het had wel 
iets warmer mogen zijn, maar 
de papa’s, mama’s en broer-
tjes of zusjes die meevoetbal-
den hadden het warm genoeg. 
Met rode hoofden kwamen 
zij van de voetbalvelden. Tus-
sen de wedstrijden door kon-
den ze even uitrusten, een ge-
bakken visje eten en wat drin-
ken. De kinderen vermaakten 
zich ondertussen opperbest op 

de enorm grote en fantastische 
stormbaan en het springkus-
sen die door Jumpin Kenne-
merland uit Beverwijk geleverd 
waren. Ook konden ze zich la-
ten schminken. Er was een lo-
terij met veel fantastische prij-
zen, waarvan veel geschonken 
waren door bedrijven uit IJmui-
den en tot slot een heerlijke 
barbecue. 
Mede dankzij de vele vrijwilli-
gers kan teruggekeken worden 
op een zeer gezellige en ge-
slaagde dag. Vind je voetballen 
leuk kom dan een keertje kij-
ken of meedoen. 
VV Waterloo kan altijd nieuwe 
leden gebruiken. En voor jon-
gens en meisjes is het eerste 
jaar voetballen gratis. 

Familietoernooi Waterloo

IJmuiden - Op zaterdag hield de 
politie tussen 15.15 en 18.15 uur 
een alcoholcontrole op de Hee-
renduinweg in IJmuiden. Van de 
199 gecontroleerde bestuurders 
bleken er drie teveel te hebben 
gedronken. Een bromfietser blies 
125 ug/l. Omdat het een begin-
nend bestuurder was mocht hij 
niet meer dan 90 ug/l alcohol in 
zijn adem hebben. Hij kwam er 
vanaf met een bekeuring. Een 
snorfietser, ook een beginnend 
bestuurder, blies 670 ug/l. Dat is 
zeven-en-een-half maal het voor 
hem geldende maximum. Naast 
een bekeuring, moest hij zijn rij-
bewijs inleveren. De derde over-
treder was een automobilist die 
505 ug/l alcohol in zijn adem 
had. Omdat het een gevorderd 
bestuurder was, mocht hij 220 
ug/l alcohol in zijn adem heb-
ben. Hij blies derhalve ruim het 
dubbele van wat is toegestaan. 
Omdat het hier een buitenlandse 
bestuurder betrof, moest hij di-
rect zijn bekeuring voldoen. Dit 
kostte hem 750 euro.

Alcohol-
controle
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Burgemeester en Wethouders heb-
ben besloten uit het oogpunt van ef-
ficiency de verantwoordelijkheden, 
taken en bemensing van afdeling 
Automatisering en Facilitaire Dien-
sten deels onder verantwoordelijk-

heid te brengen van afdeling Infor-
matiemanagement en deels onder 
verantwoordelijkheid van afdeling 
Algemene Zaken. De afdeling Auto-
matisering en Facilitaire Diensten 
wordt opgeheven. 

Organisatiewijziging
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Kanaalstraat 178, 1975 BJ IJmuiden.

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 

1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Verkeersbesluit

13 juni 20138

2.000 euro voor 
KWF Katwijk Fonds
IJmuiden - De visveiling van 27 
mei in IJmuiden voor het KWF 
Kippenloop Katwijk Fonds heeft 
2.000 euro opgeleverd. Het idee 
hiervan is ontstaan medio 2009 
en bedacht door Henk Messe-
maker van de KW 45. In 2012 
was de eerste editie.
De Kippenloop is een wandel-
tocht  over diverse afstanden en 
in 2005 voor de eerste maal ge-
organiseerd, toen nog met 1700 
wandelaars en een opbrengst 
van 24.000 euro. Sinds enige 
jaren is het aantal wandelaars 
voor de Kippenloop gemaxima-
liseerd tot 6.000 deelnemers. En 
ongeveer 1000 kinderen doen 

mee met de Kuikenloop. In 2012 
brachten de acties voor de Kip-
penloop 182.500 euro op. En to-
taal ruim 880.000 euro voor de 
afgelopen 8 edities samen.
De vis die 27 mei door veiling-
meesters Martin Nieuwenhoff 
en Joury Groen geveild werd is 
aangeboden door de volgende 
kotters: KW 5, KW 34, KW 45, 
OD 17, SL 9, P 224 en de Z 99. 
De organisatie wil een ieder die 
deze veiling mogelijk heeft ge-
maakt bedanken. Zie ook www.
kippenloop.nl. Op de foto van-
af links:  Jaap van Rijn, Martin 
Nieuwenhoff en Jaap Messema-
ker.

Openwater begint voor 
zwemmers van VZV
IJmuiden - De openwater 
zwemmers van de Velser Zwem-
vereniging beginnen vrijdag 14 
juni aan het openwater zwem-
seizoen. 
Vrijdag 14 juni zwemmen ze in 
de grachten in Leiden, waar-
na zondag 16 juni om 10.00 uur 
de wedstrijd in Zijkanaal B in 
Spaarnwoude wordt gehouden.

De zwemmers, bestaande uit zes 
jongens en één vrouw, doen dit 
jaar mee voor de prijzen. Voor-
gaande jaren wisten ze al me-
dailles te halen op het NK en de 
Noord-Hollandbeker in de wacht 
te slepen. Voor dit jaar staat voor 
één zwemmer het IJselmeer op 
het programma ‘Stavoren-Me-
demblik’.

Muzikale Vaderdag-
special in Café REX
Velsen - Café Rex, het gra-
tis zondagse muziekpodium van  
Stadsschouwburg Velsen, maakt 
zich op voor de zomerstop. Voor 
de finale editie op zondag 16 juni 
om 16.00 uur heeft organisator/
muzikant Koen van der Wel een 
Vaderdag-special in petto. 
Daarin treden speciaal voor de 
Velsense vaders in ieder ge-
val zangeressen Mary Davis Jr. 
en Rachèl Louise voor het voet-
licht. Waarbij Mary staat voor 
soul, Davis voor jazz en Junior 
voor haar onbevangen benade-
ring. Want hoewel ze haar klas-
sieken kent, klinkt ze vooral als 
zichzelf. Zij brengt sprankelen-
de lenteliedjes met een fabel-
achtige meerstemmige jazz- en 
soulsound. 
Voor de popinbreng zorgt de 
Utrechtse zangeres Rachel Loui-
se. Na drie jaar gestudeerd te 
hebben in Los Angeles komt zij 
Velsen betoveren met haar fris-
se piano-pop, loepzuiver gezon-
gen en vol emotie. Na drie jaar 
gestudeerd te hebben in Los An-
geles komt zij Velsen betoveren 
met haar frisse piano-pop, loep-
zuiver gezongen en vol emotie. 
Maar er is méér. Omdat het  

Kunstencentrum aansluitend op 
de Café Rex-editie een week 
lang zijn tenten in de Velsense 
schouwburg opzet voor de jaar-
lijkse dansvoorstellingen, wijdt 
een aantal muziekcollega’s van 
het Kunstencentrum de week al-
vast in. 
De jonge locale zangheld Jurre 
van der Linde zingt een aantal 
nummers. Hij won twee jaar ge-
leden in een volle Stadsschouw-
burg de finale van het VIStival. 
De zanger kreeg met zijn uitbun-
dige song ‘In the port of Amster-
dam’ bij het publiek de handen 
op elkaar en wist de comple-
te jury te overtuigen. Jurre heeft 
ondertussen niet stil gezeten 
en staat te popelen het publiek 
meer nummers te laten horen. 
De drie zangtalenten worden 
begeleid door de Café Rex huis-
band, waarin voor de gelegen-
heid als gastmuzikant ook de re-
gionale popgoeroe Jan van der 
Veen zal optreden die sinds kort 
verbonden is aan de kersverse 
Popfactory Velsen.  
Café Rex, de benedenfoyer van 
Stadsschouwburg Velsen is 
dan gratis toegankelijk. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Santpoort-Noord - Het afge-
lopen jaar is prima verlopen. In-
middels zijn de clubkampioe-
nen bekend. Eerste zijn gewor-
den: Mary Wiegand en Lieneke 
Bakker. Bridgeclub De Santhaes 
bestaat inmiddels 56 jaar en be-
stond, tot op heden, alleen uit 
dames. Daar kan dit jaar ver-
andering in komen. Tijdens de 
laatste speeldag is er, door een 
stemming bij de leden, besloten 
dat er in het nieuwe seizoen ook 
heren worden toegelaten. Nieu-
we leden kunnen zich melden bij 
de secretaris: Marian van Broek-
huijsen, 0255-518690 (bij voor-
keur tussen 18.00 en 19.00 uur), 
of via e-mail: m.v.broekhuijsen@
quicknet.nl. De Santhaes speelt 
op maandagmiddag van 13.15 
tot 16.30 uur in Velserhooft te 
Santpoort-Noord. Er worden zes  
ronden gespeeld in drie klassen 
gespeeld: A,B, en C. Het nieu-
we seizoen start op maandag 2 
september. Heren laat deze kans 
niet voorbijgaan. Uiteraard zijn 
ook dames van harte welkom.

Heren welkom 
bij Bridgeclub 
De Santhaes

IJmuiden - Vorige week don-
derdagavond is een 75-jari-
ge man uit IJmuiden vermoe-
delijk het slachtoffer geworden 
van een oplichter. De man kreeg 
’s avonds bezoek van een on-
bekende man die beweerde dat 
de 75-jarige nog een rekening 
moest betalen voor het schoon-
maken van de schoorsteen. De 
bewoner, woonachtig aan de 
Homburgstraat, betaalde een 
bedrag waarna de onbekende 
weg is gegaan. Later besefte de 
bewoner dat hij opgelicht was. 
De politie zoekt getuigen die in 
de avonduren verdachte perso-
nen of voertuigen hebben ge-
zien in genoemde omgeving. U 
kunt bellen met 0900-8844 (lo-
kaal tarief).

Oplichting
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Samenloop voor Hoop
Tijdens de Samenloop voor 
Hoop op 8 en 9 juni liep er ook 
een team van de gemeente Vel-
sen mee, waaronder de burge-
meester, wethouders, raadsle-
den en ambtenaren.

De organisatie haalde een bedrag 
op van 18.500 euro. Dit werd aan 
het KWF overhandigd. Op de fo-

to vanaf links Annette Baerveldt 
(ambassadeur van de Samenloop 
voor Hoop), Franc Weerwind, Til-
ly Mastenbroek, Annekee Egger-
mont en Robert te Beest. Specia-
le dank gaat uit naar de nachtlo-
pers: Tilly Mastenbroek, Piet Deu-
dekom, Lieneke Teske, Nathanael 
Korf en Kees Stapper. (foto: Esther 
van der Veur)

Onderzoek naar
onderwijshuisvesting
De rekenkamercommissie van de 
gemeente Velsen heeft het ad-
viesbureau ICS Adviseurs de op-
dracht gegeven voor een onder-
zoek naar onderwijshuisvesting.

De doelstelling van het onderzoek 
is een oordeel te geven over de wij-
ze waarop de gemeente Velsen om-
gaat met de onderwijshuisvesting 
en of het geld goed en effectief wordt 
ingezet. Belangrijk hierbij is ook dat 
het onderzoek zal leiden tot eventu-

ele suggesties en aanbevelingen voor 
gewenste aanpassingen van het be-
leid en de uitvoering.

De rekenkamercommissie heeft af-
gesproken dat, met het oog op de mo-
gelijk vertrouwelijke gegevens, door 
de leden geen mededelingen worden 
gedaan gedurende de loop van het 
onderzoek. Eind 2013 hoopt de re-
kenkamercommissie Velsen de uit-
komsten van haar onderzoek te pre-
senteren aan de gemeenteraad.

Vaderdagactie zwembad
Een ontmoeting met een echte 
zeemeermin en een bioscoopje 
waar je onder water kunt kijken: 
Zwembad  De Heerenduinen in 
IJmuiden viert Vaderdag uitge-
breid op 16 juni.

Op Vaderdag, zondag 16 juni, kun-
nen vaders een unieke ‘Meet & 
Greet’ meemaken met een echte 
zeemeermin. Natuurlijk zijn moe-
ders en kinderen ook van harte wel-
kom. In het wedstrijdbad zal Kitty 

Madison laten zien dat ze wel 4 mi-
nuten onder water kan blijven (en 
eigenlijk kan ze dat wel 6 minuten). 
Vaders en kinderen kunnen met 
haar op de foto en ze is onder water 
te bewonderen met de onderwater-
camera’s van het drenkelingen de-
tectiesysteem. Daar wordt speciaal 
een ‘bioscoopje’ voor gemaakt bij 
de badpost. 

Iedereen is van harte welkom tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

Kromhoutstraat klaar
Op vrijdag 7 juni zijn in het Holi-
day Inn Hotel in IJmuiden offici-
eel de werkzaamheden aan de 
Kromhoutstraat afgerond. Onder-
nemers uit IJmuiden aan Zee vier-
den dat met alle mensen die in 
het gebied wonen en werken, en 
bij de voorbereiding en uitvoering 
van dit project betrokken waren.

Gedeputeerde Elisabeth Post en 
wethouder Ronald Vennik reden 
met genodigden in een bus over de 
Kromhoutstraat naar het Holiday 
Inn Hotel. Daar roemden zij de in-
spanningen van alle betrokkenen, 
die ertoe hebben geleid dat de Krom-

houtstraat in IJmuiden nu een dui-
delijke en aantrekkelijke route naar 
het strand is. De weg voert langs een 
zijwand waarin honderden glazen 
vissen zijn verwerkt. Er zijn een vrij-
liggend fietspad en een parallelweg 
aangelegd voor de bereikbaarheid 
van bedrijven, met veel aandacht 
voor bomen en beplanting. De rou-
te is tegelijkertijd geschikt gemaakt 
voor het busverkeer waaronder het 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer. 

Dit is het eerste deel van het bustra-
cé tussen Haarlem en IJmuiden dat 
nu klaar is. (foto: Reinder Weidijk)

Perspectiefnota 2013
Op woensdag 19 juni bespreekt de 
raad van Velsen tijdens een raads-
brede sessie van het Raadsplein 
de Perspectiefnota 2013. De aan-
vangstijd is aangepast: de verga-
dering begint om 19.00 uur in het 
Tata Steel Stadion. De agenda met 
de Perspectiefnota 2013 staat op 
raad.velsen.nl.

Bij aanvang van de sessie spreken de 
fracties hun Algemene Beschouwin-
gen uit: hun politieke visie op de plan-
nen voor de komende jaren. Daarna 
reageert het college en geeft de raad 
zijn oordeel over de nota. De vaststel-
ling van de Perspectiefnota is op don-
derdag 4 juli 2013 tijdens de laatste 
raadsvergadering voor het reces.

In de Perspectiefnota worden be-
leidsvoornemens en ontwikkelingen 

met financiële consequenties opge-
nomen voor 2013 en de jaren daar-
na. Op verzoek van de raad zijn nu in 
de Perspectiefnota alternatieven en 
keuzemogelijkheden aangegeven. Op 
basis van de vastgestelde Perspec-
tiefnota 2013 worden de Begroting 
2014 en de Meerjarenbegroting op-
gesteld.

Inwoners, belangengroepen, organi-
saties en instellingen kunnen tijdens 
de raadsbrede sessie van woensdag 19 
juni inspreken over de Perspectiefno-
ta (om 19.00 uur). Zij dienen zich dan 
wel aan te melden. Dit kan tot dins-
dag 18 juni, 16.00 uur via griffier@vel-
sen.nl of per telefoon: 0255 567502. 
Een schriftelijke reactie kan ook. 
Mail deze naar griffier@velsen.nl. 
Deze reactie wordt dan naar de raads-
leden doorgestuurd.
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Deelproject HOV vastge-
steld door college van B&W
Op maandag 3 juni 2013 heeft het 
college van B&W de inspraakrap-
portage en het voorlopig ont-
werp van het HOV-deelproject 1 
vastgesteld. Dit deel loopt tussen 
het Delftplein in Haarlem en de 
Broekbergenlaan in Santpoort-
Noord.

Al in december 2011 is een eer-
ste ontwerp gepresenteerd van het 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer-
tracé tussen Haarlem en IJmui-
den. Op basis van een idee vanuit 
het wijkplatform Santpoort-Noord 
is daarna een nieuw conceptont-
werp gemaakt. Op 10 oktober 2012 
is dit besproken met vertegenwoor-
digers van de winkeliers- en on-
dernemersvereniging Santpoort-

Noord, de Stichting Santpoort, het 
wijkplatform Santpoort-Noord, de 
Harddraverijvereniging en bewo-
ners. 

Een conceptontwerp is op 13 de-
cember 2012 vrijgegeven voor in-
spraak. Naar aanleiding van de in-
gekomen reacties is het ontwerp 
nog op een aantal punten gewijzigd 
en nogmaals met alle partijen be-
sproken. Op basis van het voorlopig 
ontwerp kan gestart worden met de 
planologische procedure.

In de inspraakrapportage, die aan 
alle indieners is toegestuurd, zijn 
alle ingediende reacties en vragen 
beantwoord. Deze rapportage staat 
op www.hovvelsen.nl.

Werk aan de weg in Velsen
Sinds maandag 10 juni wordt ge-
werkt aan de Keetberglaan in 
IJmuiden. Op zondag 23 juni is de 
tunnelbak in Driehuis/Santpoort 
de hele dag aan de beurt.

De firma Kreeft Infra BV gaat in 
IJmuiden een hemelwaterriool en 
de openbare ruimte vernieuwen. Het 
werk duurt ca. vier weken. Geduren-

de die periode moeten de auto’s bui-
ten het werkterrein worden gepar-
keerd. 

De bewoners worden verzocht het 
huisvuil buiten het werkterrein te 
zetten. Wie dat echt niet zelf kan, 
kan de hulp inroepen van het perso-
neel van de aannemer. De woningen 
blijven bereikbaar met behulp van 

houten loopplanken. De gemeen-
te probeert de overlast van de werk-
zaamheden zoveel mogelijk te be-
perken. Meer informatie via 0255-
567200.

In Driehuis/Santpoort wordt er op 
zondag 23 juni de hele dag gewerkt 
aan onderhoud van de weg in de tun-
nelbak Van den Vondellaan/Hage-

lingerweg. Er worden regenwater-
roosters vastgezet en op verschillen-
de plekken wordt het asfalt gerepa-
reerd. Verkeersregelaars zullen het 
wegverkeer afwisselend over één rij-
baan leiden. Het werk vindt plaats 
tussen 06.00 en 18.00 uur.

Opening Tacitustunneltje
Onder luid applaus van het publiek en Annette Bearveldt en Jaap Bond fietst 
Jan Lok (90) op woensdag 5 juni 2013 als eerste door de Tacitustunnel die 
(onder de A9-A22 door) Spaarnwoude en Velserbroek verbindt. (foto: Bart 
Ligthart)

Strandschoonmaakactie
Opnieuw organiseert Simone Bon-
tenbal een schoonmaakactie op het 
strand. Op zaterdag 15 juni wordt er 
geprikt tussen IJmuiderslag en Par-
nassia. Een piknick sluit het werk af.

Ditmaal is het stuk strand tussen 
IJmuiderslag en Parnassia aan de 
beurt. Na de strandschoonmaak van 
16 februari besloot Simone Bonten-
bal om ook dit stuk strand op te rui-
men. ‘‘Vorige keer werkten we van de 
pier naar de Beach Inn, maar dit stuk 
is ook vervuild. Het zou niet goed zijn 
om dit zo te laten; waarom het ene 
stuk wel en het andere niet? Ik hoop 
op een goede opkomst, al weet je nooit 
of er weer 180 man sterk zal staan’’, al-
dus Bontenbal.

De opruimactie begint om 12 uur 
naast de Beach Inn en duurt tot onge-
veer 14.30 uur. Het plan is om daarna 
te gaan priknicken. Mensen moeten 

zelf wat drinken en eten meenemen. 
Bij goed weer wordt het een barbecue. 
Bontenbal: ‘‘Je moet het wel een beet-
je gezellig maken, toch?’’

Er zal gezorgd worden voor vuilnis-
zakken, prikkers, handschoenen en 
er rijdt een wagen rond om het vuil 
te verzamelen, dus geen gesleep met 
zware zakken. Wilt u meehelpen? Of 
heeft u vragen? Mail dan naar hoehe-
tookkan@live.nl. (foto: gemeente Vel-
sen)

Creatieve geesten die een mooie 
‘street art’-tekening maken, kun-
nen kaarten winnen voor Dance 
Valley (3 augustus) of Dutch Val-
ley (10 augustus). De winkeliers 
van Velsen doen mee aan de actie, 
die loopt van 27 mei tot 20 juni.

De deelnemende winkeliers heb-
ben een formulier dat kan worden 
gebruikt om een ‘street art’-teke-
ning te maken. Het allerbeste ont-
werp wordt op 3 augustus als decor-
wand geplaatst tijdens Dance Val-
ley zodat iedereen het kan zien. De 
formulieren zijn breed verspreid 
in IJmuiden, Driehuis en Velser-
broek. Inleveradressen zijn aan de 
Lange Nieuwstraat/Velserhof: Ma-
ra Home, DNM, Wilms Floet; Ken-
nemerlaan: Abelia, Kaasmarkt; Vel-
serbroek en Driehuis: Bloemsier-
kunst Rob v.d. Berg. Digitale inzen-
dingen kunnen worden gemaild naar 

prijsvraag@velsen.nl. De winkeliers 
in Velsen werken graag aan de actie 
mee. De actie loopt van 27 mei tot 
20 juni. De winnaar wordt 2 juli be-
kendgemaakt.

Informatie over de festivals en ver-
koop van tickets staat op www.
dancevalley.com en www.dutchval-
leyfestival.com. Meer informatie 
over wat er te doen is in Velsen staat 
op www.toerismevelsen.nl.

‘Get creative and win’

Winkeliersactie festivals
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u mee informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van vakspecialisten via 14 0255.

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 25 
mei 2013 tot en met 31 mei 2013 
de volgende aanvragen hebben 
ontvangen voor een omgevings-
vergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Trompstraat 200 J,K en L, 202 J, 204 
J t/m N en 206 J t/m N, gebruiksver-
vergunning zorgvleugel Hoogeberg  
(31/05/2013) w13.000202;
Petteveltlaan 10, plaatsen dakkapel 
(03/06/2013) w13.000204; 
Cruiseboulevard 10, plaatsen ba-
gagetent (tijdelijk)(07/06/2013) 

w13.000209;
Adrianastraat 10, veranderen 
toegang gebouw (06/06/2013) 
w13.000208;
Kromhoutstraat 46, vergroten gara-
ge bedrijf (06/06/2013) w13.000207;
Linnaeusstraat 44, plaatsen dakop-
bouw (04/06/2013) w13.000205.

Velsen-Zuid 
‘t Roode Hart 28, plaatsen dakkapel 
(03/06/2013) w13.000203.

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 76, veranderen 
en vergroten woning (07/06/2013) 
w13.000211;
Molenstraat 2, plaatsen dakopbouw 
(07/06/2013) w13.000210.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Wijkermeerweg 5, plaatsen 2 tenten 
(30/05/2013) w13.000198.

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

welstand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken: Velsen-Noord, Wijkeroog-
straat 32-102, renovatie van lateien 
aan voorzijde en balkons aan achter-
zijde, (15//04/2013) w13.000144.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-

dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de 
datum van vergunningverlening is 
tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden/Velsen-Noord
IJmuiden aan Zee, Strand Noordpier 
en IJmuiderslag, plaatsen welkoms-
borden bij 3 verschillende stranden 
(05/06/2013) w13.000158;
Kennemerplein 23, wijzigen ge-
bruik detailhandelsdoeleinden tot 
maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
culturele vereniging (05/06/2013) 
w13.000107; 
Orionweg 576, oprichten basis-
school (07/06/2013) w13.000056;
Coymansstraat ong., oprichten 2 
loodsen (06/06/2013) w13.000063.

Santpoort-Noord /Santpoort-
Zuid
Willem de Zwijgerlaan 57, plaatsen 
5 prefab garageboxen (05/06/2013) 
w13.000135;
Velserenderlaan, Hoofdstraat, 
Broekbergenlaan, Middenduiner-
weg, wijzigen gebruik terreinen tbv 
Dorpsfeest Santpoort 2013
(10/06/2013) w13.000190;
Berglaan 7, plaatsen groendrager 
(05/06/2013) w13.000151;
Willem de Zwijgerlaan 61, plaat-
sen gevelreclame (06/06/2013) 
w13.000159;
Roos en Beeklaan 89, maken con-
structieve doorbraak (06/06/2013) 
w13.000189;
Wüstelaan 68, starten  bed and 
breakfast in bijgebouw (06/06/2013) 
w13.000148.

Velserbroek
Kleermakerstraat 71, vergroten gara-

gebedrijf (07/06/2013) w13.000161.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Evenementen art. 2:17 APV 
maandag 8 juli t/m woensdag 10 ju-
li, Huttenbouw Velserbroek, speel-
plek tegenover Grote Buitendijk 
214 te Velserbroek, (06/06/2013) 
u13.004597;
zaterdag 16 juni 2013, kofferbak-
markt en zaterdag 23 juni 2013, boe-
kenmarkt, parkeerterrein Kenne-
merboulevard te IJmuiden aan Zee 
(10/06/2013) u13.004763.
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Raadsplein 19 juni 2013
Op woensdag 19 juni 2013 om 19.00 uur vergadert de gemeente-
raad Velsen in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisba-
sis van voetbalclub Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in 
Velsen-Zuid.
 
De agenda van de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 6 juni 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Bestemmingsplan Zeezicht
6 Verklaring van geen bedenkingen Alexander Bellstraat 2 te IJmuiden
7 Verklaring van geen bedenkingen St. Eustatiusstraat 10A te 
 Santpoort-Noord
8 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
 (VRK)
9 Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
10 Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem, bufferzone in een Metropolitaan
 Landschap
11 Rapportage Beleidskader begraafplaatsen gemeente Velsen
12 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer 
 Noordzeekanaalgebied
13 Evaluatie Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP) (onder voorbehoud
 uitkomst sessie)
14 Bestemmingsplan Havengebied (onder voorbehoud uitkomst sessie)
15 Bestemmingsplan IJmuiden-West (onder voorbehoud uitkomst sessie)
16 Visie Noordzeekanaalgebied 2040 (onder voorbehoud uitkomst sessie)
17 Bestuursrapportage 1e kwartaal 2013 (onder voorbehoud uitkomst sessie)
18 Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan De Leck en de Bergen

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de 
bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

Beide vergaderingen zijn live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van 
de vergaderingen is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV 
en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl
 
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele 
en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. De-
ze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over 
gaat of die relevant zijn voor de raad. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) 
of via de mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór 
de raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergadering van 16 mei 2013 een besluit genomen over de 
volgende onderwerpen:

• Strategische Agenda Gemeente Velsen 2013 tot en met 2016
• Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning
 Breesaperhof 39 te Velsen-Noord.
• Jaarstukken Milieudienst IJmond
• Jaarverslag 2012 en begroting 2014 van de Gemeenschappelijke
 Regeling Veiligheidregio Kennemerland 
• Gedragscodes voor burgemeester en wethouders gemeente Velsen
• Referendumverordening 2013
• Jaarrekening en Jaarverslag Velsen 2012

Standplaats art. APV 5:18
wijziging openingstijden  m.i.v. 
1.7.2013, Sterbastion, verkoop 
loempia’s, vrijdag en zaterdag 
(06/06/2013) u13.005310.

Venten APV art. 5:15
venten met ijs, periode 5 juni tot 
en 1 oktober 2013 (05/06/2013) 
u13.005302.

Loterij ( Wet op de kansspelen)
prijsuitreiking  21 juli 2013, 19:00 
uur tijdens het zomerfestival  aan 
de Kennemerlaan te IJmuiden 
(06/06/2013) u13.005299.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor de onderstaande 
projecten een omgevingsvergunning 

verleend.   De onderstaande omge-
vingsvergunningen en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 
14 juni 2013 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling Publieksza-
ken, gemeente Velsen, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Tevens zijn de be-
sluiten in te zien www.velsen.nl via 
het menu bekendmakingen/down-
loads omgevingsvergunning en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. on-
der NL.IMRO.0453.OM0008ROOS-
WIJKERL1-R001,  NL.IMRO.0453.
O M 0 0 1 0 W U S T E L A A N - R 0 0 1 , 
N L . I M R O.0 4 5 3.O M 0 0 0 9 R E M-
BRANDLA1-R001, NL.IMRO.0453.
OM0013DUINENKRUID1-R001. 
Belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ont-
werp omgevingsvergunning en be-
langhebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij dat daartoe redelijker-

wijs niet in staat zijn geweest, kun-
nen tegen dit besluit binnen een ter-
mijn van 6 weken met ingang van de 
dag na die waarop het besluit ter in-
zage is gelegd een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens 
kunnen zij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Haarlem ver-
zoeken een voorlopige voorziening 
te treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld. 

Het betreft: 

Velsen-Noord
Rooswijkerlaan 4  - herinrichten van 
het parkeerterrein van het sport-

park Rooswijk (W12.000543)

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59 – het splitsen van 
een woning in twee woningen 
(W12.000583)

IJmuiden
Rembrandtlaan 45 en 47 – het ver-
bouwen van een voormalig jeugd-
theater tot 2 appartementen 
(W12.000507)

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60 – uit-
breiding en nieuwbouw Hotel Duin 
en Kruidberg (W12.000215)

Besluiten (vervolg)
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