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Gezond eten wordt leuk gebracht op de Toermalijn

Proeven, koken en
genieten op de Toermalijn
Driehuis - Vrijdag 13 juni hebben
de kinderen van groep 5/6 met
én voor elkaar de sterren van de
hemel gekookt. Eerst kregen ze
van Anne Marie Reuzenaar, voedingsdeskundige in Driehuis, les
over gezonde voeding, leerden
ze welke smaken er allemaal zijn
en welke zintuigen je gebruikt bij
het proeven.
Zo mochten ze een aantal testjes
doen om te ontdekken waar je op

je tong de basissmaken zoet, zuur,
zout en bitter kunt proeven. Ook geblinddoekt proeven was een onderdeel van de les. Dat was natuurlijk
leuk en spannend tegelijk. Na deze smaakles ging de groep van juf
Petra met de recepten aan de slag.
De mouwen werden opgestroopt en
iedereen ging aan de slag met zijn
of haar taak: tomaten snijden voor
de verse tomatensoep; basilicumblaadjes in stukjes scheuren; spinazie wassen; een dressing maken

Surf eens naar

voor de salade en niet te vergeten
de aardbeienparfait maken.
Na een uurtje van snijden en in de
pan roeren stond er in de nieuwe
binnentuin van de Toermalijn een
heus driegangenmenu op tafel. De
tafels waren prachtig gedekt en er
brak zelfs een zonnetje door op die
regenachtige vrijdag. Iedereen genoot en alles werd met veel smaak
opgegeten. Alle lof voor de kinderen: wat hebben ze goed geproefd,
gekookt en gegeten.

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

(023) 5 100 200

www.dezorgspecialist.nl

www.hofgeest.nl
Vespers in
Engelmunduskerk

Avondvierdaagse verloopt prima

Straten vol wandelaars

Velserbroek - De Avondvierdaagse in Velserbroek kende vorige week weer
een prima verloop. Bij de start en inkomst op vier dagen was er wel veel extra drukte in en rond het Vestingplein. Maar het was een gezellige drukte.
Vrijdag was als vanouds weer de inkomst, waarbij trotse ouders en grootouders hun (klein)kinderen beloonden voor hun kilometerslange doorzettingsvermogen met bloemen of wat lekkers.

Zaterdag 21 juni

Actiebijeenkomst in
Polderhuis Velserbroek
Velserbroek - zaterdag 21 juni
houdt de Actiegroep Velserbroek
Oost een actiebijeenkomst in het
Polderhuis Velserbroek. De bijeenkomst die om 11.00 uur begint is
vooral bedoeld om duidelijkheid te
verschaffen rondom de status van
de huidige plannen van de gemeente. De actiegroep houdt onverminderd vast aan de zogenaamde ‘nul’optie van geen bebouwing. De gemeente blijft structureel weigeren
de getallen van de bouwopgaven te
herzien, terwijl veel gemeenten inmiddels te maken gaan krijgen met
krimp van de bevolking. Peter Luit

zal de stand van zaken verduidelijken middels een presentatie, waarna de aanwezigen vragen kunnen
stellen aan de verschillende deskundigen binnen de groep. Ook zijn alle
raadleden uitgenodigd om hun visie
op de plannen te geven. De actiegroep benadrukt dat massale aanwezigheid van groot belang is om
de politiek te dwingen tot andere
gedachten. Peter Luit: ‘Steun van de
bevolking is binnen dit proces zeer
noodzakelijk, laat daarom uw stem
horen en kom allemaal naar deze
actiebijeenkomst!’ Zie ook www.velserbroek.net.

Driehuis - Zondagavond 22 juni
zal de Engelmundus Cantorij om
19.15 uur de laatste vesperviering
van het seizoen verzorgen in de
Engelmunduskerk in Driehuis. Deze samenkomst zal ongeveer drie
kwartier duren, waarin gebed, zang
en orgelspel een meditatieve weldaad zijn in deze hectische wereld.
Voorganger is pastor Engelbert
Wigchert. De Engelmundus Cantorij Driehuis staat onder leiding van
dirigent en organist Joop Heeremans.

Politie zoekt getuigen aanrijding

De prijswinnaars met hun gewonnen prijzen

Wedstrijd op Straatspeeldag

Winnaars van speurtocht
‘water’ ontvangen hun prijs
Velserbroek - Op woensdagmiddag
11 juni ontvingen de prijswinnaars
van de speurtocht ‘water’, gehouden
tijdens de straatspeeldag in Velserbroek, hun prijzen.
De kinderen ontvingen uit handen
van de organiserende bewoners Natasja van der Plas en Astrid Bakker
hun beker en bijbehorende cadeautjes. Voor de andere deelnemers was

er een boekje genaamd: ‘Droppie
water - de reis van het afvalwater’. De
speurtocht, die in het teken van water
en het gebruik van water stond, werd
mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij en Stichting Welzijn
Velsen. Het doel van de speurtocht
was kinderen bewust te maken hoe
belangrijk water in ons leven is, waar

water allemaal voor gebruikt wordt
en waarom we niet zonder water
kunnen. Tijdens de speurtocht waren er doe-opdrachten die het belang
van water onderstreepte. De prijswinnaars; eerste prijs, Shelly van der Putten en Samantha Thombroeck, tweede prijs, Jael Tjho en Camilla, derde
prijs, Donny van der Putten, Noa Dekker en Sanne van Leeuwen.

Velsen - De politie zoekt getuigen
van een aanrijding die heeft plaatsgevonden op zondagavond rond
22.20 uur op de kruising van de Amsterdamseweg en het Verkeersplein
Zuid. Daar zijn twee auto’s met elkaar in aanrijding gekomen. Beide
voertuigen zijn door de harde klap
total loss geraakt. De twee bestuurders zijn licht gewond geraakt en
beweren beiden door groen licht de
kruising te zijn opgereden. Mogelijke getuigen van de aanrijding worden daarom verzocht contact op te
nemen met de politie in IJmuiden,
tel. 0900-8844.

Meisje geslagen
op fiets
IJmuiden - Een 16-jarig meisje uit
IJmuiden is vorige week woensdag
om 19.30 uur op de Zeeweg, op
haar fiets, in het gezicht geslagen
door een 14-jarig meisje. Onduidelijk is wat de exacte aanleiding was
van de mishandeling. Met het meisje dat de klap uitdeelde is door de
politie inmiddels gesproken.

Vader en zoon eten met smaak poffertjes

Santhappen:
een culinair feestje
Santpoort-Noord - ,,Wat leuk dat
jullie er ook zijn’’ en ,,Dat ik jou na
al die tijd nou hier tegenkom’’, waren veelgehoorde kreten, zaterdag
op het Broekbergerplein tijdens
het Santhappen. De lokale ondernemers hadden hun beste beentje
voorgezet en allerlei heerlijkheden
uitgestald. De mensen lieten het
zich goed smaken.
Voor de kraam van de poelier staat
een lange rij wachtenden. ,,Ik heb
gehoord dat de kip dit jaar uitzonderlijk goed is, laten we hopen dat
het het wachten waard is’’, zegt een
man die achter aansluit. ,,Die carpacciotappenade is echt overheerlijk, die haal ik ook altijd in de winkel. Die moet je echt proberen’’, wijst
een vrouw haar vriendin. ,,Wat een
zuinig glaasje’’, is het commentaar
van een dame die haar roze champagne in een plastic wijnglas krijgt
ingeschonken. ,,Het ging zo hard,

we waren in no time door de champagneglazen heen’’, verontschuldigt
de barman zich.
Nicole en Adriaan uit Haarlem genieten van risotto en een schaal anti-pasta. Zoon Lars heeft genoeg
aan zijn speen. ,,Het smaakt heerlijk, het is mooi weer en er zijn hier
alleen maar gezellige mensen, wat
wil je nog meer’’, lacht Nicole. Aan
een tafel even verderop doen een
vader en een zoon zich te goed aan
een bord met poffertjes. Djenna (5)
en haar moeder Ilse uit Velserbroek
eten met smaak een broodje minihamburger. ,,En als mijn broodje op
is, dan krijg ik een ijsje’’, glundert Djenna. Ze zijn voor de eerste keer bij
het Santhappen en het bevalt prima.
,,Het is hier geweldig, heel gezellig
qua opzet’’, zegt Ilse. ,,Het doet een
beetje denken aan Haarlem Culinair,
maar dit is leuker. Veel pittoresker.’’
(Carla Zwart)
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Beeldkwaliteitplan

‘bedrijvenpark Grote Hout’
De gemeente Velsen is al enige tijd geleden
begonnen met de ontwikkeling van het
voormalige NAM-terrein tot een hoogwaardig
bedrijventerrein, Grote Hout. De eerste
resultaten zijn daarvan al zichtbaar. Een
deel van de Concordiastraat is inmiddels
aangelegd en ook de aanleg van gezamenlijke
parkeerplaatsen en het groen van een van de
deelgebieden, de Campus, is zo goed als af.

Ondertekening
Samenwerkingsovereenkomst
schuldhulpverlening
De gemeente velsen, de stichting maatschappelijke
Dienstverlening midden Kennemerland en sociaal.nl
schuldsanering werken al jaren samen op het gebied
van schuldhulpverlening.
Daarvoor bestaat een samenwerkingsovereenkomst,
die op maandag 16 juni is uitgebreid met de
vier woningcorporaties uit de gemeente velsen.
Hiermee kan worden bepaald op welke wijze vanuit
verschillende invalshoeken huurders met (dreigende)
problematische schulden geholpen kunnen worden.
Deze uitbreiding van de samenwerking vormt een
wezenlijk onderdeel van de preventie op het gebied
van schuldhulpverlening.

Beeldkwaliteitsplan
voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein
Grote Hout speelt ‘hoe het gebied eruit gaat zien’,
de beeldkwaliteit, een belangrijke rol. Daarom
is er voor dit gebied een beeldkwaliteitsplan
opgesteld. In dit beeldkwaliteitsplan ‘bedrijvenpark
Grote Hout’ worden richtlijnen en uitgangspunten
gegeven ten aanzien van de positionering,
uitstraling en de architectonische uitwerking
[onder andere kleur- en materiaalgebruik] voor
de nieuw te bouwen bedrijven en de openbare
ruimte.
Deelgebieden
Grote Hout bestaat uit een vijftal deelgebieden:
de entree, het Carré, de Campus, de overgang
en de Kade/ Wijkermeerstrook. een belangrijk
terugkerend en bindend thema voor de
deelgebieden is het gebruik van donkerrode
baksteen. Bij de entree, de overgang en het

deelgebied Kade/ Wijkermeerstrook worden
representatieve gevels geheel of gedeeltelijk
uitgevoerd in baksteen. Bij het Carré komt rode
baksteen terug als een muur op het grensvlak
van het representatieve en functionele deel van
de kavels. Deelgebied Campus is hierop een
uitzondering. Hier wordt juist voorgesteld om geen
rode baksteen te gebruiken maar bijvoorbeeld
glas, beton, natuursteen of hout. ook de inrichting
van de openbare ruimte op de Campus wijkt af
van de rest van de deelgebieden. De gebouwen
staan in een parkachtige omgeving, terwijl
de bedrijven in de andere deelgebieden juist
rechtstreeks aan de straatzijde gelegen zijn.
Inspreken op het plan
Wilt u meer weten en lezen over het
beeldkwaliteitsplan voor Grote Hout dan kan dat.
vanaf vrijdag 20 juni 2008 ligt er een exemplaar
ter inzage bij de receptie van het stadhuis aan
het Dudokplein 1 te IJmuiden en in De mel,
Wijkermeerweg 1 te velsen-noord.
U kunt het document ook bekijken via de
internetsite www.velsen.nl onder ‘Actueel’ of door
te zoeken op ‘beeldkwaliteitsplan bedrijvenpark
Grote Hout’. Inspraakreacties kunnen door een
ieder schriftelijk worden ingediend tot en met
22 augustus 2008. De reacties kunt u richten aan
het College van burgemeester en wethouders van
velsen, Postbus 465, 1970 Al IJmuiden.

De samenwerkingsovereenkomst
is ondertekend door:
• Gemeente velsen
• stichting maatschappelijke Dienstverlening
midden Kennemerland
• sociaal.nl schuldsanering
• stichting Woningbedrijf velsen
• Woningbouwvereniging Brederode
• AWv eigen Haard
• stichting Woningcorporatie Kennemerhave
namens de gemeente velsen heeft de wethouder
van sociale zaken Arjen verkaik (uiterst rechts op de
foto) de overeenkomst getekend.

Procedure Ruimtelijk
Functioneel Kader (RFK)
De gemeente Velsen stelt voor nieuwbouwof herstructureringslocaties sinds kort een
zgn. Ruimtelijk Functioneel Kader (RFK) op.
In dit kader wordt inzichtelijk gemaakt wat
de gemeentelijke randvoorwaarden voor de
betreffende locatie zijn. Het document is het
vertrekpunt voor de ontwikkelende partij, geeft
bestaand gemeentelijk beleid weer en schetst
de mogelijkheden die op een locatie worden
geboden.
Het College van burgemeester en wethouders
stelt het concept-RfK vast en geeft het vrij
voor inspraak. na de inspraakperiode wordt het

concept-RfK en de inspraakreacties ter informatie
aangeboden aan de gemeenteraad. Hierna wordt
een inspraakrapportage opgesteld en neemt
het College van burgemeester en wethouders
een besluit over de inspraakrapportage en het
definitieve RFK.
De totale duur van deze procedure beslaat 27-29
weken. Hierna kan de ontwikkelende partij een
plan voor de betreffende locatie indienen dat
moet voldoen aan de voorwaarden die genoemd
worden in het RfK. Indien omwonenden en
belanghebbenden het niet eens zijn met het
ingediende plan, kunnen zij bezwaar aantekenen
volgens de gebruikelijke procedures.

Schakelklassen ook in
schooljaar 2008-2009
De schakelklasactiviteiten, die dit schooljaar
werden uitgevoerd op de Zandloper, de Klipper,
de Triangel en de Vuurtoren worden volgend
schooljaar gecontinueerd.
In 2008-2009 zullen daarnaast ook op de vliegende
Hollander schakelklasactiviteiten plaatsvinden.
In totaal nemen naar verwachting 80 tot 90
leerlingen deel aan de schakelklasactiviteiten. De
gemeente velsen stelt hiervoor een bedrag van
`75.000,- beschikbaar uit de middelen, die zij van
het Rijk ontvangt voor onderwijsachterstanden.

schakelklassen zijn bedoeld om de kansen van
basisschoolleerlingen met een taalachterstand
te verbeteren. In velsen is ervoor gekozen
schakelklassen in te richten voor leerlingen,
die in groep 1 over onvoldoende nederlandse
woordenschat beschikken.
Zij krijgen gedurende een jaar tenminste 8 uur extra
taalonderwijs per week. De scholen hebben hier
sinds het schooljaar 2005-2006 goede ervaringen
mee. De meeste schakelklasleerlingen kunnen na
1 jaar schakelklas met succes het lesprogramma in
groep 2 volgen.

Herstructurering

Pres. Steynstraat en omgeving
Het Woningbedrijf Velsen heeft het voornemen
de 135 woningen van het “complex 135”
te Oud-IJmuiden (Pres. Steynstraat e.o.) te
herstructureren. In overleg met de bewoners is
gekozen voor sloop/nieuwbouw.
voor de herstructurering wordt door het
Woningbedrijf de methode van community planning
toegepast. Community planning is een methode van
interactieve planvorming waarbij alle betrokkenen
(bewoners, huurdersraad, ontwikkelaar, gemeente
etc.) in zeer korte tijd tot een gezamenlijk plan voor
een locatie komen. op deze wijze wordt er een plan
voor een nieuwe woonwijk gerealiseerd waar een
breed draagvlak voor is.
De gemeente velsen heeft een Ruimtelijk

functioneel Kader (RfK) opgesteld dat dient als
gemeentelijke randvoorwaarde voor de community
planning. Het college heeft het RfK op 13 mei 2008
vrijgegeven voor inspraak. De inspraakprocedure
loopt parallel aan de community planning. De
inspraakreacties en de uitkomsten van de community
planning worden verwerkt in een inspraakrapportage
die aangeboden wordt aan de raad. Hierna wordt
het RfK, eventueel gewijzigd, vastgesteld door het
college.
op 21 juni 2008 vindt het ontwerpfestival (onderdeel
van de community planning) plaats van 10.00 tot
17.00 uur in de Doopsgezinde Kerk. op deze dag
worden alle betrokkenen uitgenodigd om mee te
denken over het plan voor het complex.

Zichtbare resultaten
wijkgericht werken Zee- en Duinwijk
Eerste bewonersactiviteit na enquête!
In navolging op de enquête op het Zeewijkplein
in januari 2008 over het wel en wee in Zee- en
Duinwijk was er woensdagavond 11 juni in de
Dwarsligger een workshopavond voor bewoners.
Hier konden zij zich oriënteren op onderwerpen
waar ze zich voor in wilden zetten in de wijk. er
zijn in totaal 8 thema’s; leefbare wijk, veilige wijk,
Beste Buur, ouderen in de wijk, samen werken
aan samen leven, Zee- en Duinwijk schoon, Weg
met poep op de stoep en Jeugd in beweging.
De avond was gezellig en druk bezocht. Diverse
mensen hebben zich dan ook voor de diverse
thema’s aangemeld. voor het thema “ouderen
in de wijk” is onderstaande fietstocht het eerste
zichtbare resultaat wat door aanmelding van een
bewoner ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Fietstocht voor Ouderen in de wijk
Als eerste start het thema ”ouderen in de wijk”!
op woensdagochtend 25 juni start een wekelijkse
fietstocht voor 65+ers of een ieder die het gezellig
vindt met deze doelgroep mee te rijden. vertrek
is om 9.30 uur bij het wijksteunpunt “Zeewijk”
aan het Zeewijkplein 260 in IJmuiden. onder
leiding van mw. Dini vos (bewoonster uit Zeewijk)
wordt een mooie fietstocht gereden. Onderweg
wordt er gestopt voor een kopje koffie. Rond
12.30 uur arriveren we weer op het Zeewijkplein.
lichamelijk moet u wel in conditie zijn om hier
aan mee te doen. Iedereen die het leuk vindt om
wekelijks mee te fietsen kan zich aanmelden bij
de beheerder van het wijksteunpunt Zeewijk,
dhr. Gerard schol, tel. 0255-520650. Aan de
tochten zijn geen kosten verbonden.
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MEDEDELINGEN
Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

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

RAADSPLEIN

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de
afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23.
Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
do 18.00 - 20.00 uur:

vrije inloop
vrije inloop

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Telefoon (0255) 56 73 22, fax (0255) 56 76 97
Kadaster- en Wkpb-balie
Alleen op afspraak: tel. (0255) 56 73 97
De kadaster- en Wkpb-balie is er voor:
- informatie uit het door het Kadaster bijgehouden openbaar register
van onroerende zaken (kadastrale percelen) en de daarop gevestigde
rechten
- informatie over het al dan niet aanwezig zijn van publiekrechtelijke
beperkingen op een kadastraal perceel of een gedeelte daarvan.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 78 50
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen, tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1, IJmuiden: van maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 tot
20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp
bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties.
Brandweer
Telefoon (0255) 53 23 24.
E-mail afd.brandweer@velsen.nl
Internet www.brandweervelsen.nl of www.brandweerijmuiden.nl
Voor vragen over preventie, e-mail preventie@velsen.nl

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Burgemeester
Voor vragen over handhaving, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert.
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester terecht om
te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van de burgemeester, telefoon (0255) 56 72 48.
Wekelijks spreekuur wethouders
De wethouders van de gemeente Velsen houden wekelijks een spreekuur.
Belangstellenden kunnen elke woensdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht
bij de collegeleden om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie.
Belangstellenden voor het wekelijkse spreekuur van de wethouders
kunnen zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van
de desbetreffende wethouders, onder vermelding van naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp waarover men wil spreken.
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten
Grote Buitendijk, Centrumplan, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, kunt u
zich wenden tot
wethouder AnneMieke Korf,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 55.
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, openbaar vervoer,
Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, jeugdbeleid/jeugdzorg en projecten Beeckestijn en Kustvisie, kunt u zich wenden tot
wethouder Annette Baerveldt,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 73 08.
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, vergunningenbeleid,
openbare werken, verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg,
water, strandzaken waaronder strandhuisjes, bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning, kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 47.
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken,
Geo-informatie, milieu en project Forteiland, kunt u zich wenden tot
wethouder Carel Ockeloen,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 74 01.
- Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid,
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid, UMTS-masten
en projecten KG-terrein, Groot Helmduin, kunt u zich wenden tot
wethouder Margo Bokking,
secretariaat telefoonnummer (0255) 56 73 07,

Donderdag 26 juni 2008 vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad
weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Sessie 1-1
19.00 - 19.55 uur Verkeersstructuur en wegcatagorisering
Spaarnestraat/Merwedestraat
Locatie: Raadzaal
Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur Hoogwaardig Openbaar Vervoer Velsen
Locatie: Raadzaal
Sessie 2-1
19.00 - 19.55 uur Algemeen Subsidiebeleid
Locatie: commissieruimte 1
Sessie 2-2
20.00 - 21.00 uur Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid
Locatie: commissieruimte 1
Sessie 3-1
20.00 - 21.00 uur Winkelcentrum IJmuiden
Locatie: Commissieruimte 2
Over alle agendapunten kan worden ingesproken met uitzondering
van punt 2-2 (Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid). Om te kunnen
inspreken moet u zich uiterlijk woensdag 25 juni a.s. 16.00 uur melden
bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via
e-mail: griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering
naar de raadsleden doorgestuurd.
Raadsvergadering
Aanvang 21.15 uur
Locatie: Raadzaal
Agenda
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 5 en
12 juni 2008
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
4R Advies commissie Bezwaarschriften inzake Anderson c.s. m.b.t. de WVG
5R Conceptbegroting 2009 Veiligheidsregio Kennemerland
6R Conceptjaarrekening 2007 Hulpverleningsdienst Kennemerland
7R Programma van Eisen aanbesteding accountant
8R Frisse wind Velsen-Noord
9R Kadernota Sportbeleid
10R 1e tussenrapportage
11R Perspectiefnota
Sluiting
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook schriftelijk een
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook
via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf worden vanaf
19.00 uur live uitgezonden op de lokale zender Seaport TV. De agenda
en een korte inhoud van sommige agendapunten zijn ook te lezen bij
Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
De raad heeft in zijn vergadering van 5 en 12 juni 2008 een besluit
genomen over het volgende onderwerpen:
- Kadernota Parkeerbeleid
- Jaarstukken recreatieschap Spaarnwoude
- Wijziging Algemene plaatselijke verordening
- Jaarstukken Afvalschap IJmond-Zaanstad
- Tijdelijk gedeeltelijk wijzigen route gevaarlijke stoffen
- Begroting 2009 Milieudienst IJmond
- Verordening Woonwagenrechten 2008
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website www.velsen.nl

BEELDKWALITEITSPLAN ‘BEDRIJVENPARK
GROTE HOUT’
De gemeente Velsen ontwikkelt het voormalig NAM-terrein tot een hoogwaardig bedrijventerrein: bedrijventerrein Grote Hout. Voor dit gebied is
een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin worden richtlijnen en uitgangspunten ten aanzien van de positionering, uitstraling en de architectonische
uitwerking gegeven voor zowel de gebouwen als de openbare ruimte.
Wilt u het plan inzien?
Het plan ligt van 20 juni tot en met 22 augustus 2008 voor eenieder ter inzage
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie
is op maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar van
het beeldkwaliteitsplan ‘bedrijvenpark Grote Hout’ in te zien bij buurthuis De Mel, Wijkermeerweg 1 te Velsen-Noord, gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het beeldkwaliteitsplan wordt gedurende deze
periode eveneens op de internetsite van de gemeente gepubliceerd.
U vindt het onder ‘actueel’ of door te zoeken op ‘beeldkwaliteitsplan
bedrijvenpark Grote Hout’.
Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door eenieder schriftelijk worden ingediend
gedurende bovengenoemde termijn. De reacties kunt u richten aan het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
- in de Brederoodseweg tijdelijk de maximumsnelheid voor vrachtwagens
in te stellen op 30 km/uur door middel van het plaatsen van de borden
A1 (30 km/uur) met een onderbord waarop een vrachtwagensymbool
staat aangeduid zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
- het parkeren op de 5 haakse parkeervakken aan de Ambachtsweg, nabij
jongerencentrum ‘De Koe’ (perceel Zadelmakerstraat 3), op maandag
tot en met zaterdag van 07.00 tot 21.00 uur te verbieden door middel
van het plaatsen van borden E4 met onderbord ‘verboden op maandag
t/m zaterdag 07:00 h – 21:00 h’;
te wijzigen in:
- het parkeren op de 5 haakse parkeervakken aan de Ambachtsweg, nabij
jongerencentrum ‘De Koe’ (perceel Zadelmakerstraat 3), op dinsdag
tot en met zondag van 07.00 tot 21.00 uur te verbieden door middel
van het plaatsen van borden E4 met onderbord ‘verboden op dinsdag
t/m zondag 07:00 h – 21:00 h’.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
- Velserduinweg 28 te IJmuiden
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Dit besluit is door verzending aan de aanvrager op 10 juni 2008
bekendgemaakt.
Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptiebalie, stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
- Bloemstraat 9 te IJmuiden
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Dit besluit is door verzending aan de aanvrager op 12 juni 2008
bekendgemaakt.
Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptiebalie, stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
- Doorneberglaan 19 te IJmuiden
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Dit besluit is door verzending aan de aanvrager op 16 juni 2008
bekendgemaakt.
Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptiebalie, stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden.

GEMEENTEGIDS
Gemeente Velsen laat haar gemeentegids, die in oktober van dit jaar
uitkomt, verzorgen door FMR Producties uit Den Helder. Heeft u veranderingen of aanvullingen op de nieuwe gemeentegids, neemt u dan
contact op met FMR Producties, Postbus 23, 1780 AA Den Helder, tel.
(0223) 66 10 69, fax (0223) 66 10 54, e-mail: sandra@fmrproducties.nl.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
dagtekening
kapvergunning
Bloemstraat 105/115 en 117/127 2 esdoorns
17 juni 2008
Esdoornstraat 17
1 esdoorn
17 juni 2008
Eemstraat 18
1 Abies
17 juni 2008
Nordmanniana
Herculesstraat 17
1 conifeer
17 juni 2008
Kromme Mijdrechtstraat 12
1 Abies
17 juni 2008
Nordmanniana
Velserduinweg 48
1 kastanjeboom
17 juni 2008
Anna van Saksenlaan 3-5
2 berken, 1 conifeer 17 juni 2008
(berk en conifeer zijn dood)
en 1 prunus
Wijnoldy Daniëlslaan 38
1 blauwspar
17 juni 2008
Waterlandweg 1
1 berk
17 juni 2008
Anna van Burenlaan 16
1 eik en
17 juni 2008
1 kastanjeboom
Charlotte de Bourbonlaan 25
1 cypres
17 juni 2008
Tollenslaan 2
1 conifeer
17 juni 2008

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

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

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen
kunt u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte,
tel. (0255) 56 75 75.

19 juni 2008
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Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl

MEDEDELINGEN

BOUWAANVRAAG FASE 1
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-6-2008
Wijkerstraatweg 178 t/m 182 te Velsen-Noord; het vergroten
en herindelen van een horecapand met 15 zorgwoningen,
een winkel en een ruimte voor dagbesteding en ontmoeting
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 2
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-8-2008
Stationsplein ong. te IJmuiden; het oprichten van
bedrijfsunits
B2-9-2008
Hofgeesterweg 7 te Velserbroek; het vergroten van een
bedrijfsruimte
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-194-2008 Hollandse Aak 12 te Velserbroek; het plaatsen van een
dakkapel (achtergevel)
BL-195-2008 Hollandse Aak 13 te Velserbroek; het plaatsen van een
dakkapel (achtergevel)
BL-196-2008 Wüstelaan 99 B te Santpoort-Noord; het oprichten van
een berging

garage bv

Diverse onderhoudsartikelen op voorraad

APK Keuringen		
APK + roetmeting voor diesel

€ 37,50
€ 50,-

onderhoud en reparatie
van alle merken
V.a. 28 juni t/m 21 juli zijn
wij wegens vakantie gesloten
Ampèrestraat 27a IJmuiden
Tel. 0255-540321 Fax. 0255-540432
Te koop:
Bagagekoffer voor scooter, nw. 30,-, handpainted
delfts blauwe bord diam. 40
cm 50,-, rollator met zit 30,. Tel: 0255-533899 na 17.00

Verloren:
Kralen (tijgeroog) armbandje met goud slotje op vrijdag
30-5 bij Vomar aan
Paul Krugerkade of omgeving.
Tel: 023-5276732

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de Commissie
Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot
13.00 uur) van 26 juni 2008.
BP-136-2008 Wijkermeerweg 5 te Velsen-Noord; het oprichten van
een aanduidingsbord
BP-139-2008 Brederoodseweg 47 te Santpoort-Zuid; het veranderen
en vergroten van een woning met een uitbouw en een
kelder (zijgevel)
BP-149-2008 Linnaeusstraat 143 te IJmuiden; het veranderen van
bedrijfsruimte in woonruimte
BP-151-2008 Vlietweg 16 te Santpoort-Noord; het veranderen en vergroten van een restaurant (McDonald’s)
BP-152-2008 De Tiemenlaan 11 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw en het oprichten
van een garage
BP-153-2008 Lierstraat 69 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw en een dakterras
BP-156-2008 Zeewijkplein 127 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een supermarkt
BP-157-2008 Hoofdstraat 74 te Santpoort-Noord; het veranderen en
vergroten van een berging (achterzijde)
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente
Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop
alle recente informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BP-110-2006 Zeeuwstraat 4 te Velsen-Noord; het veranderen van een
gedeelte van een garagebedrijf in een woning
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden)
gedurende zes weken ter inzage van 20 juni t/m 31 juli 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 17

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een
vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering van 20 juni t/m 3 juli 2008 ter inzage.
BP-90-2008 Groeneweg 49 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een dakopbouw
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-361-2007 Amsterdamseweg 41 te Velsen-Zuid; het oprichten van
een carport
BL-79-2008 Eyndenhoefflaan 2 te Santpoort-Noord; het plaatsen van
een erfafscheiding (achterzijde)
BL-83-2008 ’s Gravenlust 35 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een
naamzuil
BL-87-2008 Molenstraat 19 te Santpoort-Noord; het veranderen en
vergroten van een woning met een uitbouw
BL-90-2008 Goeman Borgesiuslaan 8 te Velsen-Zuid; het oprichten
van een veranda en een tuinmuur
BL-104-2008 Velserdijk 16 te Velsen-Zuid; het vergroten van een berging
en vervangen van een erfafscheiding (achterzijde)
BP-44-2008 Basisweg 48 te Velsen-Noord; het afbouwen van een
modelwoning
BP-45-2008 Ampèrestraat 1 G te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een bedrijfsgebouw
BP-49-2008 Kaplanstraat 6 te IJmuiden; het veranderen van een
bedrijfsgebouw
BP-53-2008 Duinvlietstraat 49 te Velsen-Noord; het plaatsen van een
dakkapel (voorgevel)
BP-61-2008 Middenhavenstraat 54 te IJmuiden; het veranderen van
een bedrijfsgebouw
BP-71-2008 Hagelingerweg 149 te Santpoort-Noord; het veranderen
en vergroten van de 2e verdieping van een woning
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling ex art. 17 WRO te verlenen voor:
BP-101-2008 Eenhoornstraat 171 te IJmuiden; het plaatsen van noodlokalen (tijdelijk)

* Gevraagd:
Thuiskapster voor drie personen. Tel: 0251-225940
* Schoonheidssalon
Het Rozenbos wil graag
met u samen werken om
uw huid mooier te maken.
Graaf Florislaan 25 in Beverwijk. Tel: 0251-214490
* Gevraagd:
Yugi-Oh dueldisk. Tel:
023-5253152
* Afvoer
van oud ijzer, wordt gratis opgehaald. Tel: 0251-247217
* Te koop:
Gebruikte beton- en grindtegels, alle maten vanaf 1 euro. Tel: 0251-247217
* Aangeboden:
Strandhuisje te huur IJmuiden.
28-6 - 19-7-08. Tel: 06-22029728
Verloren:
Gouden kangertje, rond vijfje
met randje (gedachtenis). Omgeving v. Leeuwenstr./Kennemerlaan. Tel: 0255-517507
Te koop:
Omafiets 60,-, m. fiets
8/12 jr. 50,-, j. fiets 8/12 jr.
50,-. Tel: 0255-538021

Bekendmaking Wet milieubeheer
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks
bestuur van de Milieudienst IJmond het volgende bekend:
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
De Milieudienst IJmond heeft een kennisgeving ontvangen van Kok Lexmond
b.v. voor het gebruik van een mobiele puinbreker op het Corusterrein,
Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord. De vrijkomende hoeveelheid materiaal
bedraagt ca. 25.000 ton steen- en betonpuin. De werkzaamheden vinden
plaats in de periode van 16 juni tot 16 september 2008 tussen 07.00 tot
19.00 uur. De mobiele breker zal dusdanig worden opgesteld dat de door de
werkzaamheden veroorzaakte geluidsbelasting LA,rt gedurende een aaneengesloten periode van > 15 werkdagen, ten hoogste 65 dB(A) op de gevel van
een woning of geluidsgevoelige bestemming zal bedragen. De bronsterkte
van de puinbreekinstallatie bedraagt ca. 112 dB(A).
Algemene informatie
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH
Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail:
info@milieudienst-ijmond.nl
Beverwijk, 19 juni 2008.

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden)
gedurende zes weken ter inzage van 20 juni t/m 31 juli 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Alle glassoorten

o.a. glasdeuren en -wanden

Willem Rolvink
GLAS

Kennemerlaan 222, 1972 EV IJmuiden
Tel. 0255-520118, Mobiel 0651-380509, Fax. 0255-526423

Te koop:
Mooie leren oorfauteuil, donkergrijs, i.z.g.st.
150,-. Tel: 0255-530055
Gevraagd:
Zwitserland autobahnvignet 2008, in goede staat (op
stickervel). Tel: 023-5490678
werkdagen na 19.00
Te koop:
Hawk fietsdrager voor achter auto, nw., zit nog in doos
50,-. Tel: 0255-531326
Te koop:
Maxi cosi cabrio frisse blauwe kleur in nette staat
15,-, Tel: 0251-272775
Te koop:
Voor in bad een bubbelmat (jacuzzi effect) 25,-.
Tel: 0255-514569
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges,
voor mijn verzameling. Geen
in- en verkoop. Mijn dank is
groot. Tel: 0255-535400
Te koop:
Peuterfiets 20,-, golfset 6 clup 65,-, digitale decoder, nw. 60,-, filmprojector 16 mm 80,-, oude buizenradio 15,-. Tel: 0255-541244
Te koop:
Wit eenpersoonbed, 90 x
200, compl. met lattenbodem 25,-, eiken lectuurbak 5,-. Tel: 0255-532882

Vermist:
Donkergroene damesfiets met
lage instap en zijtassen, mer Gazelle, van Wijkerstraatweg Velsen-Noord. Tel: 0251-228698
Te koop:
± 225 kg. mooie lava stenen 20,. Tel: 0255-531047 na 20.00
Te koop:
Kinderfietsje ± 4/5 jr. met brede
banden 25,-. Tel: 0255-521525
Te koop:
Baby badring + badzitje 10,, wipstoeltje 5,-, wiegmobille 5,-, 2 magnat boxen MSP 70
150 w. 50,-. Tel: 0255-514523
Te koop:
Bagagewagen, ideaal voor vakantie afm. 1.15 x 1.05 x 50 met
deksel 120,-. Tel: 023-5387671
Te koop:
Weber barbecue, nw. z.g.a.n. bol
barbecue 50,-. Tel: 023-5386583
Gevraagd:
Wie heeft ons stalen tuinhekje meegenomen met letters AHP. Tel: 023-5376803
Te koop:
Bromscooter met kenteken +
res. onderd. 350,-, Eminent orgel 1600 + ritmeboxen + vol
ped. 150,-. Tel: 0255-511580
Gevraagd:
Grote vloerbloempot in de
vorm van een zwaan. Wie heeft
er nog 1 liggen, voor een bos
bloemen. Tel: 0255-512866

Verkeersschoolpost.nl
2 intakelessen
voor E 60,theorielessen

E 5,- per les
Alle theorie examens
kunnen via de rijschool
geboekt worden.
Tel. 0255-536917

www.verkeersschoolpost.nl
Zuiderkruisstraat 62, IJmuiden

gasservice
kennemerland
Als

het om

service

Voor al uw reparaties, verkoop en advies

gaat van beeld / geluid en computerapparatuur.
Tel. (0251) 245454
Maerten van Heemskerckstraat 152, Heemskerk
Te koop:
39 Barbies en wat barbiespullen, zoals een koelkast i.g.st.
35,-. Tel: 0255-518829
Te koop:
Houten groentenkist, leuk
als plantenbak 5,-, schapenhuid 5,-. Tel: 0255-531291
Te koop:
Oranje autoschermen
Holland 2,-, tennisracket 7,50, merkschoenen mt.
42 10,-, Oranje bodywarmer 4,-. Tel: 0255-513893
Te koop:
Koelbox 220/12 volt, 20,-.
Tel: 0255-513283

www.peters-service.nl 0251-255552
Te koop:
Beton parasolhouder, grijs
15,-, wandelw. 50,-, Loeki m. fiets 40,-, 5/9 jr. tv kl. b.
10,-, wasbak d. rvs 30,-, loopkar 10,-. Tel: 0255-520142
Te koop:
Goed spelende 66 cm sony Triniton ktv 25,-. Tel: 0255-530591
Te koop:
Opoefiets met buggydrager 80,-. Tel: 023-5251757
Te koop:
Te koop:
Twinny load, 2 fietsen 25,-.
Zwitserlandvignet 18,-.
Tel: 0255-521031
Tel: 023-5384896

Om
een slaatje
Om een slaatje
uit
slaan
uitte
te slaan

Ons Keurslagerkoopje van
deze week is een voordelig
duo bestaande uit 500 gram
gekruid gehakt en 4 slavinken.
Heel letterlijk: meer waar voor
uw geld. Probeer ook onze
maaltijdsuggesties eens,
deze vindt u op onze website. Meer dan eens voordeel!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.
KEURSLAGERkoopje
KEURSLAGERKOOPJE
500 gram gekruid gehakt + 4 slavinken

samen

500 Gram gekruid gehakt +
4 Slavinken
special
Sweetheart

5

€ 5.50

50 65
€ 1.

100 gram
samen

vleeswarenkoopje
SPECIAL
Bij 150 gram gebraden fricandeau gratis 100 gram snijworst

Sweetheart

TIP VAN UW KEURSLAGER
Huzarenslaatje
TIP
VAN UW KEURSLAGER
VLEESWARENKOOPJE
Gemarineerde speklappen

1 65
€ 1.

79

100 gramper stuk
100 gram

€ 0.89

Bij 150 gram gebraden
fricandeau
GRATIS 100 gram snijworst

van Haaster, keurslager

eldig van 19-6-2008 t/m 25-6-2008

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-147-2008 Hofgeesterweg 14 8000 te Velserbroek; het plaatsen van
3 units (tijdelijk)
BP-148-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het plaatsen van
een koeler, schoorsteen, ventilatoren, Eruimte, stoffilter
en bijbehorend leidingwerk t.b.v. panoven 22 (4C en 3D)
BP-149-2008 Linnaeusstraat 143 te IJmuiden; het veranderen van
bedrijfsruimte in woonruimte
BP-150-2008 Sportlaan 7 0024 te Santpoort-Zuid; het vernieuwen van
een berging
BP-151-2008 Vlietweg 16 te Santpoort-Noord; het veranderen en vergroten van een restaurant (McDonald’s)
BP-152-2008 De Tiemenlaan 11 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw en het oprichten
van een garage
BP-153-2008 Lierstraat 69 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw en een dakterras
BP-154-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen van
de noord-west gevel van een bedrijfsgebouw (OSF 2) (4C)
BP-155-2008 Hagelingerweg 28 te Santpoort-Noord; het plaatsen van
een draaideur
BP-156-2008 Zeewijkplein 127 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een supermarkt
BP-157-2008 Hoofdstraat 74 te Santpoort-Noord; het veranderen en
vergroten van een berging (achterzijde)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BL-197-2008 L. Brownstraat 48 te Velserbroek; het legaliseren van een
erfafscheiding (groendrager)
BL-198-2008 L. Brownstraat 48 te Velserbroek; het legaliseren van een
overkapping
BL-199-2008 Kerkplein 5 te Velsen-Zuid; het vervangen van dakpannen
en zinken goten
BL-200-2008 Hofdijklaan 10 te Driehuis; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw (achterzijde)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Aanbiedingen geldig van 19-6-2008 t/m 25-6-2008

BOUWAANVRAAG REGULIER

Ster Bastion 42, 1991 PN Velserbroek, tel. 023-538 39 00,
fax 023-5492629 http://www.vanhaaster.keurslager.nl
Huzarenslaatje
Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

TIP VAN UW KEURSLAGER

per stuk

1

79
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 19 juni
Zomerpodium op de Grote Markt
in Haarlem. Tot en met 22 juni.
Afsluiting seizoen Soli bij Café
Bartje in Santpoort-Noord. Tussen
19.00 en 20.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Silk.
19.30: Tricks. 21.15: II y a Longteps
que je t’aime. 21.30: It’s Hard to be
Nice.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur:
‘Hallo, hallo wie stinkt daar zo?
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: Smack III. 21.00 01.00 uur. Van 13 tot 16 jaar. Café:
Subbacultcha! Bonne Aparte. Aanvang 21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 20 juni
Filmschuur Haarlem: 16.30/19.00:
Silk. 16.45: No Country For Old Men.
19.30: Tricks. 21.15: II y a Longtemps
que je t’aime. 21.30: It’s hard to be
Nice.
Grachtenloop in Haarlem. Om
19.00 uur valt het startschot voor de
2 kilometer familyrun.
Fietsexcursie Kennemerduinen
van 19.30 tot 21.30 uur. Verzamelen
bij informatiebord ingang Bleek en
Berg, Berweg.
Swingsteesjun Feestje met DJ Jeffrey. 20.00-01.00 uur. Station Haarlem, wachtkamer perron 3a.
Orkater speelt ‘Best of ... Boys in
the band’ in de Philharmonie Haarlem. Aanvang 20.15 uur.
Proefvoorstelling ‘De ontdekking
van Haarlem’ in Stadsschouwburg
Haarlem. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Maat6 met ‘Schijnbewegingen’. Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur:
‘Hallo, hallo wie stinkt daar zo?
Stadsexcursie
gierzwaluwen.
Verzamelen op de stoep voor de
Heilig Hart Kerk, Kleverparkweg
Haarlem-Noord, 21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: Delaney Davidson, 22.30 uur.
Toegang gratis. Kleine zaal: Rocketfuel Classic. DJ Whiplash. 23.00 04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar.

Zaterdag 21 juni
Braderie op de Kennemerlaan in
IJmuiden. Gezelligheids DJ’s en diverse zangers waaronder Geraldo
en Jill in Café IJmuiden. Om 20.45
uur op groot scherm kwart finale.
Café ‘t Centrum: ‘The Soulbrothers’
en ‘Bart’ op het buitenpodium. ‘s
Avonds kwart finale EK voetbal op
groot scherm.
PALM Beach Life op het IJmuider
strand. De wedstrijden worden gespeeld tussen 09.30 en 16.00 uur,
met een uitloop tot 19.00 uur.
Rommelmarkt in het Broederhuis,
Nagtzaamplein 67 Haarlem.
Open tuin bij Amateur Tuin Vereniging Eigen Tuin, Boerhaavelaan 41
in Haarlem.
Ontwerpfestival voor de President
Steynstraat in IJmuiden, 10.00-17.00
in de kerk, Helmstraat 9 IJmuiden.
Open beeldentuin bij Pim Hieselaar, Genestetlaan 12 in Driehuis.
Van 10.00 tot 17.00 uur.
Gezellige activiteiten bij Watersportvereniging IJmond, Buitenhuizerweg 9 Velsen-Zuid (vlakbij de
camping) v.a. 10.00 uur. Er zijn diverse activiteiten zoals een springkussen, spelletjestent en kraampjes.
Open tuindagen bij Zonder Werken Niets, Van der Aartweg, Haarlem-Noord. Vanaf 10.00 uur.
EK-Snuffelmarkt in Delftwijk. De
Jan Prinslaan zal oranje gekleurd
zijn. Op de markt is veel muziek,
spelletjes voor jong en oud en er zijn
mooie prijzen te winnen.
Standwerkersconcours in de
Cronjéstraat vanaf 11.00 uur.
Delftwijk Danst Festival viert 5-jarig lustrumfeest. Van 11.00 tot 16.00
uur rond het Marsmanplein.
Actiebijeenkomst in het Polderhuis in Velserbroek om 11.00 uur.
De bijeenkomst is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen rondom de
status van de huidige plannen van
de gemeente.
‘Hildebrand op de Grote Markt’.
Concert begint om 12.00 uur. Toegang gratis.
Open dag in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Van 12.00 tot 17.00
uur is er rondom het nieuwe bezoekerscentrum van alles te beleven.
Toegang is deze dag gratis.
Jing Wu presenteert lyfestyle magazin ‘Looking for Taiji’ in de oefenzaal De Conraadzaal, Werfstraat 1
Haarlem-Noord. Aanvang 13.00 uur.
Landelijke Speeltuindag bij speeltuin Santpoort. Van 14.00 tot 17.00
uur. Toegang gratis.
Artquake open air Haarlem Cultuur 2008, Haarlemmermeerse Bos

19 juni 2008
van 14.00 tot 01.00. Toegang gratis.
Filmschuur Haarlem: 14.15: No
Country For Old Men. 14.30: La puta
y la Ballena Festivalweekend ZuidAmerika. 16.45/21.15: II y a Longtemps que je t’aime. 17.00/21.30: It’s
hard to be Nice. 19.00: Silk. 19.30:
Tricks.
Festivalweekend Zuid-Amerika
in de Philharmonie Haarlem. Aanvang 18.00 uur.
Swingsteesjun Dance Classics met
DJ Danolio. 20.00 - 01.00 uur. Station Haarlem, wachtkamer perron 3a.
Voorstelling ‘De ontdekking van
Haarlem’ in Stadsschouwburg Haarlem. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Maat6 gaat niet door. Deze wordt verschoven naar een latere
datum in het najaar 2008..
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur:
‘Hallo, hallo wie stinkt daar zo?
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: Dimmy Borgir.
19.30. Toegang 26,-. 23.00 - 04.00
uur Retro DeLuxe, entree 9,-, 18+.
Midzomernachttocht Vertrek 23.30
uur bij ingang Duin en Kruidber,
Duin en Kruidbergerweg in Santpoort-Noord Aanmelden verplicht:
www.npzk.nl of 023-5411129.

Zondag 22 juni
PALM Beach Life op het IJmuider
strand. De wedstrijden worden gespeeld tussen 09.30 en 16.00 uur,
met een uitloop tot 19.00 uur.
Open tuin bij Amateur Tuin Vereniging Eigen Tuin, Boerhaavelaan 41
in Haarlem.
Open beeldentuin bij Pim Hieselaar, Genestetlaan 12 in Driehuis.
Van 10.00 tot 17.00 uur.
Open tuindagen bij Zonder Werken Niets, Van der Aartweg, Haarlem-Noord. Vanaf 10.00 uur.
Religieuze bijeenkomst in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Thema: Het brood van het leven.
Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis.
Kleutermiddag No Niksie. Gestart
kan worden tussen 11.00 en 15.30
uur bij duincentrum De Zandwaaier, Zeeweg in Overveen. Info www.
npzk.nl of 023-5411129.
Filmschuur Haarlem: 14.15/19.30:
Tricks. 14.30: Cordero de Dios Festivalweekend Zuid-Amerika.
16.30/21.15: II y a Longtemps que
je t’aime. 16.45: No Country For Old
Men. 19.00: Silk. 21.30: It’s Hard to
be Nice.
Kindertheater Grrr speelt de onderwatervoorstelling Zeebeesten in
het Teylers Museum in Haarlem.
Festivalweekend Zuid-Amerika
op de Grote Markt in Haarlem. Aanvang 14.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Bluesstage Event. Aanvang 16.00 uur. Toegang gratis.
Concert ‘The Fifties’ in Dorpscentrum Spaarndam, Ringweg 36
Spaarndam. Van 16.00 tot 17.30 uur.
Toegang 10,-. 7,- als u telefonisch
reserveert via 0320-244202.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Stage Café gala Blues
event, 17.00 uur. Toegang gratis.
Swingsteesjun Buddha Dance met
DJ Cem. 19.00 - 23.00 uur. Station
Haarlem, wachtkamer perron 3a.
Vespers in de Engelmunduskerk in
Driehuis. Aanvang 19.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: Café: Autumn Shade. Aanvang 21.30
uur. Toegang gratis.

Maandag 23 juni

via 023-5254995.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Kunstencentrum: Pop en
lichte muziekuitvoering. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis.
Laatste jamsessie in Muziekcafé De Halve Maan, Hagelingerweg
36 Santpoort-Noord. Van 20.00 tot
23.00 uur. Toegang is gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: Café: Awesome color. Aanvang 21.30
uur. Toegang gratis.

Donderdag 26 juni
Workshop ‘Stekken’ in Natuur- en
Milieucentrum Ter Kleef in de kassen van de Stadskweektuin, Kleverlaan 9 Haarlem. Aanvang 13.00 uur.
Kosten 15,-.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Silk.
19.30: Tricks. 21.15: It’s hard to be
Nice. 21.30: Tropa de elite.

Gezochte mannen
aangehouden
IJmuiden - Op de Heerenduinweg
heeft de politie in de nacht van vorige week woensdag op donderdag
om 02.15 uur twee mannen aangehouden, die beiden werden gezocht. Het gaat om een 41-jarige
man uit Haarlem en een 34-jarige
man uit Velsen. Zij werden aangesproken omdat zij erg veel hadden
gedronken. Bij het controleren van
hun persoonsgegevens bleek dat
de man uit Velsen bekend was bij
de politie vanwege een mishandeling en diefstal van een mobiele telefoon in Haarlem. De Haarlemmer
bleek een bedrag van ruim 1.300
euro aan openstaande bekeuringen
op zijn naam te hebben staan. Beide
mannen zijn overgebracht naar het
bureau en ingesloten.

Eiken vloeren, massieve planken, parket, laminaat

www.vinkvloeren.nl

ASSENDELFT-PURMEREND-HAARLEM

Velsen/Haarlem - De IJmuidense Tamara de Boer heeft een unieke webshop in Nederland ontwikkeld. Namelijk één met een groot
assortiment aan biologische producten voor baby’s. De vraag naar
biologische producten blijft stijgen,
zo ook voor baby’s. Baby’s zijn gevoelig voor materialen en grondstoffen die worden gebruikt in verzorgings- en gezondheidsproducten en
in kleding.
Tamara is zelf moeder en wilde
graag verantwoorde producten voor
haar dochtertje. ‘Ik moest dat overal en nergens vandaan halen. Zo
is bij mij het idee ontstaan om een

Filmschuur Haarlem: 14.30: II y
a Longtemps que je t’aime. 14.45:
Tricks. 16.45: Silk. 17.00: It’s hard to
be Nice. 19.00: Lars and the real Girl.
21.15: I’m Not There. 21.45: Funny
Games U.S.
Kalebas Produkties met ‘Moeder
zingen door Culturen’ in de Philharmonie Haarlem. Aanvang 15.00 uur.
Rondleiding door WN2000 langs
de bunkers van kustbatterij Heerenduin. Aanvang 19.00 uur.
Fietsexcursie Zuidervlak. Van 19.00
tot 20.30 uur. Vertrek Nationaal Park
Zuid Kennemerland informatiepaneel Duin en Kruidberg. Aanmelden

webshop te beginnen waar alles in
één keer te verkrijgen is.’ Haar online winkeltje heeft bijvoorbeeld 100
procent biologische kleding, speelgoed, voeding en verzorgingsproducten. LiefjeLiefje.nl is nu ruim een
half jaar online en steeds meer ouders kunnen de weg vinden naar de
frisse en toegankelijke site. Tamara
staat zaterdag 21 juni met haar producten op de Antroposofische Jaarmarkt in Haarlem. Locatie: het terrein van Vrij Waterland en de Borgstichting
Noordschalkwijkerweg
nummer 127. Een mooie gelegenheid om de verantwoorde producten eens ‘live’ te zien.

Mart Smeets gaf een boeiende lezing aan de leden van Rabobank Velsen en
Omstreken.

Rabobank Velsen en Omstreken

Eerste afdelingsvergadering Particulieren
IJmuiden - Dinsdag 10 juni organiseerde Rabobank Velsen en Omstreken namens de Ledenraad haar
eerste afdelingsvergadering Particulieren. De bijeenkomst werd gehouden in De Zoete Inval in Haarlemmerliede. Harry Scheeper, voorzitter van de Raad van Commissarissen, was voorzitter van de vergadering.
De vergadering kende een aantal
agendapunten. Allereerst de herverkiezing van vier leden van de Ledenraad. De volgende leden werden herkozen en in het zonnetje gezet: mevrouw V.E.J. (Virry) van den
Noort-Mink en de heren (Ron) R.S.
van der Aar, K. (Kees) Kuiper en
A.P.M. (Ton) van Maris.
Vervolgens ging directievoorzitter
Franca van Winkel in op wat het lidmaatschap voor de leden van Rabobank Velsen en Omstreken inhoudt.
Als klap op de vuurpijl gaf Mart

Smeets een boeiende lezing waarbij
hij een kijkje in de keuken gaf van
de sportwereld en de mentale uitdagingen die hierbij horen. De vraag
‘Wat moet je doen om een topteam
te creëren?’ kwam aan bod, waarbij
vanzelfsprekend de link kon worden
gelegd naar de bankwereld.
De agenda was opgesteld in samenwerking met een afvaardiging
van de Ledenraad. Tijdens de informele borrel na afloop werd door de
aanwezige leden nog van de gelegenheid gebruik gemaakt om punten naar voren te brengen waar de
bank zich nog in kan verbeteren. De
signalen die hieruit zijn gekomen,
werden in de ledenraadsvergadering van 16 juni behandeld.
De leden toonden zich na afloop erg
enthousiast. Een aanwezig lid sprak
zelf over een ‘moordavond’. Franca
van Winkel sluit zich hierbij graag
aan.

Blackmetalband Dimmu
Borgir in Patronaat
Haarlem - Het Noorse Dimmu Borgir is de populairste blackmetalband
ter wereld! De band is geinspireerd
door 80-er jaren black en heavy metal en voegt daar klassieke componenten aan toe. Met mysterieuze
synthesizers, grimmige stemmen,
agressief gitaarwerk en vernietigende drumpartijen knalt Dimmu Bor-

gir haar publiek omver. Dimmu Borgir neemt je mee naar een plek ergens tussen de hel en de aarde om
vervolgens te concluderen dat de
overeenkomsten wel angstig groot
zijn…
Zaterdag 21 juni kun je het meemaken in Patronaat. Aanvang 19.30
uur, entree 26 euro.

Politie zoekt getuigen van
mishandeling IJmuidense

Dinsdag 24 juni

Woensdag 25 juni

Driehuis - Zaterdag 21 en zondag 22 juni houdt Pim Hieselaar, beeldhouwster in Driehuis open tuin. Men kan dan een dertigtal beelden van haar
hand bewonderen in de lommerrijke tuin achter haar huis. Ook haar atelier
achter in de tuin is dan opengesteld. Pim Hieselaar maakt al zo’n vijftien jaar
beelden, die gegoten zijn in brons en aluminiumcement. Zij concentreert
zich vooral op vrouwenfiguren en dieren. De hoogte van de sculptures varieert van 20 tot 70 centimeter. Zij exposeert regelmatig op tal van plaatsen in
het land en eenmaal per jaar in haar eigen tuin. Bezoekers zijn zaterdag en
zondag welkom op De Genestetlaan 12 in Driehuis van 10.00 tot 17.00 uur.

Bio voor je baby

Filmschuur Haarlem: 19.00: Silk.
19.30: Tricks. 21.15: II y a Longtemps
que je t’aime. 21.30: It’s hard to be
Nice.

Workshop ‘Stekken’ in Natuur- en
Milieucentrum Ter Kleef in de kassen van de Stadskweektuin, Kleverlaan 9 Haarlem. Aanvang 13.00 uur.
Kosten 15,-.
Zeedorpenlandschap Kostverlorenpark Zandvoort. Van 19.00 tot
20.30 uur. Vertrek 19.00 uur ingang
Quarles van Uffordlaan 1 in Zandvoort. Aanmelden vooraf niet nodig.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Silk.
19.30: Tricks. 21.15: II y a Longtemps
que je t’aime. 21.30: It’s hard to be
Nice.
Inspraak- en informatieavond in
de Spil, Frans Halsstraat 29 in IJmuiden over het vervangen riolering en
het herinrichten van de Willemsbeekweg en de Bonifaciusstraat.
Aanvang 19.30 uur.
Stadsorgelconcert met Theo Visser in de Grote of St. Bavokerk, Oude Groenmarkt in Haarlem. Aanvang 20.15 uur.

Open beeldentuin Pim
Hieselaar in Driehuis

Haarlem - De politie zoekt getuigen van een mishandeling van een
vrouw uit IJmuiden op maandag 9
juni. De vrouw reed rond 15.30 uur
in haar Opel Corsa over de Amsterdamsevaart in Haarlem in de richting
van Amsterdam. Toen de vrouw met
haar auto stilstond voor een rood
verkeerslicht kwam de bestuurder
van een rode auto naar haar toe
en stompte haar door het geopende portierraam in haar gezicht. De
man gaf daarbij aan dat de vrouw
hem had gehinderd in het verkeer.
De vrouw is door de stomp licht ge-

wond geraakt en heeft aangifte gedaan. Omdat ze het kenteken van
de auto van de verdachte had opgenomen is de verdachte kort daarna
aangehouden. De man ontkent echter en zegt rond die tijd daar niet te
hebben gereden. De politie is daarom op zoek naar de mensen die getuige zijn geweest van de mishandeling, onder wie drie jonge mannen in
een auto die door het slachtoffer zijn
aangesproken na de mishandeling.
De getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in
Haarlem, tel. 0900-8844.

Zevende ROC Nova
College Schaaktoernooi
Wijnontdekkingstocht per fiets

Even uitblazen tijdens de wijntour

Wereld Wijn Tour:
Regio - Op zondag 6 juli organiseren zes regionale cafés in samenwerking met Wijnhuis ten Bilt/Zwagers Wijnimport uit Santpoort de
jaarlijks terugkerende Wereld Wijn
Tour.
Deze fietstocht voert langs zes karakteristieke cafés in de regio. Ieder
deelnemend café heeft een wijnland
uitgekozen, waarvan men in dat café een rosé of een witte wijn kan
drinken, uiteraard behoort een frisdrank ook tot de mogelijkheden. Zo
kan men op een originele en sportieve manier kennis maken met de
diversiteit van de wijnwereld.
Café ’t Hemeltje in Bloemendaal,
Proeflokaal de Blauwe Druif, Café ’t
Kantoor, Tapas Bar El Pincho, Café
Restaurant De Molenplas in Haarlem en Café De Eerste Aanleg in
Heemstede hebben ieder in het the-

ma van het gekozen wijnland hun
zaak aangekleed. Deelname kost
bij voorinschrijving 17,50 euro en op
zondag 6 juli 20 euro. Hiervoor krijgen de deelnemers in ieder café een
glas wijn (óf frisdrank), een routebeschrijving, een stempelkaart en een
aandenken aan de Wereld Wijn Tour.
Bovendien worden de ‘Wijnfietsers’
in ieder café onthaald met een heerlijk hapje, passend in het themaland
van het café.
Opgeven voor de Wereld Wijn Tour
kan, bij voorkeur bij vóór inschrijving in verband met een maximum
aantal deelnemers, in de deelnemende cafés.
De fietstocht start op zondag 6 juli
tussen 12.00 en 13.30 uur en eindigt
uiterlijk om 19.00 uur.
Nu maar hopen op mooi Wereld
Wijn Weer!

Haarlem - In het weekend van 27,
28 en 29 juni houdt Schaakclub
HWP Haarlem voor de zevende maal
het ROC Nova College Schaaktoernooi op de locatie Zijlweg 203 (hoek
Randweg). Het toernooi staat open
voor spelers van alle leeftijden en
alle sterktes. Inschrijven kan tot 26
juni. Het Nova College Schaaktoernooi wordt gehouden over zes ronden, waarin wordt gespeeld volgens
het Zwitsers systeem. De winnaar
ontvangt een geldprijs van 1350 euro. Naast prijzen voor de hoogst geklasseerden in de eindstand zijn er
negen ratingprijzen en tien jeugdprijzen te winnen.
Dit zevende toernooi staat in het teken van de jeugd. Sterke jeugdspelers zoals David Klein, derde in de
B-groep van het NK Jeugd en Ilias
van der Lende, vijfde in de C-groep,
hebben toegezegd te zullen komen.

Afgaande op hun rating zijn de Duitse Grootmeester Leonid Kritz en de
Letse Grootmeester Normunds Miezis de voornaamste kanshebbers
voor de eerste plaats in de eindrangschikking. Van de Nederlandse
deelnemers zal de meeste aandacht
uitgaan naar de Nederlands Kampioen bij de vrouwen Grootmeester Zhaoqin Peng en Internationaal
Meesters Robert Ris, Leon Pliester
en Chiel van Oosterom. Wethouder
Maarten Divendal en Ed van den
Berg, lid College van Bestuur Nova
College, openen het toernooi op 27
juni om 19.15 uur. Publiek heeft gratis toegang en is van harte welkom.
Wie mee wil doen, kan zich tot 26 juni inschrijven via website www.novacollege.hwphaarlem.nl of telefoon
06-50204949. Op de site zijn ook de
deelnemerslijst, uitslagen en standen te vinden.
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Tarzan vliegt in de
Stadsschouwburg
Velsen - Stres, drukte en hitte in
de Stadsschouwburg Velsen. Vorige week was het weer zo ver, de
leerlingen van de afdeling dans van
het Kunsten Centrum Velsen stonden vier avonden lang op het toneel.
Jazzballet, klassiek ballet, free style,
tep dans en modern ballet wisselde
elkaar af.
Terwijl de bezoekers rustig kunnen
genieten van de muziek, de kostuums en de dansen, is het achter

de schermen een gekkenhuis: Overvolle kleedkamers, korte omkleed
momenten, giechelende kinderen
en schreeuwende begeleiders om
alles in goede banen te leiden.
De jazzgroep van Pirita en Susanne
opent de avonden met een stoere
stoelen dans. “Dat is weer eens wat
anders, maar wel onwijs vet om te
doen”, zegt danseres Roos. Naast de
losse dansen worden de verhalen
Assepoester en Tarzan (op de mu-

ziek van de musical) gedanst. Tarzan zorgde voor de nodige spanning achter de schermen. Alle leerlingen die mee dansten moesten
geschminkt worden als dieren, om
het verhaal zo af mogelijk te maken. Bovendien had Tarzan een special effect: Tarzan en Jane werden
omhoog getakeld zodat ze door de
lucht vlogen.
De jongste meisjes die op het podium verschijnen zijn vier jaar en huppelen schattig rond. Soms blijft er
eentje staan om schaamteloos naar
haar ouders te zwaaien. De oudere
meiden zijn ooit ook zo begonnen
en staan al jaren achter elkaar in de
schouwburg. De grote leeftijd verschillen zorgen ervoor dat het publiek zich niet hoeft te vervelen.
Na de finale werd het applaus ontvangen en kan iedereen weer bij
komen van een hectische maar geweldige week. Danseres Simone:
,,Ik heb alweer zin in volgend jaar!”
(Marjolein Blaauwbroek)

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met: 0900-8212230 of 0205709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt:
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.:
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur,
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek
Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden,
tel. 0255-514204.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 0235319148.

Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, ingang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openingstijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website:
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 0654743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcpam.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.0016.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken
en informatie telefonisch bereikbaar via 0255519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudokweg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk
en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885,
www.voedselbankvelsenn.nl

Bejaarde slachtoffer babbeltruc

Alleen de apotheek
van ijmuiden/velserbroek/
IJmuiden - Een 77-jarige vrouw is onbekenden binnen te laten. Vraag,
vorige week donderdag omstreeks indien iemand binnen wil komen,
santpoort moet
wekelijks
veranderd.
10.00 uur
in haar woning aanworden
de wat deze persoon
komt doen en
Lange Nieuwstraat slachtoffer ge- vraag legitimatie. Als u het niet verworden van een babbeltruc.
sluit de deurop
en bel de inHet dienstrooster
is Dete trouwt,
vinden
vrouw werd achter haar woning stantie om te controleren of deze
aangesproken door een, zeer ver- persoon is wie hij is of laat simpelwww.apotheekvelserbroek.nl
zorgd geklede, man die vroeg of hij weg de persoon niet binnen.

Mariska Hofman laat kleurrijk werk zien tijdens de kunstmarkt

Leuke kunstmarkt in Santpoort
Santpoort-Noord – Omdat de tenten, waarin het Santhappen zaterdag plaatsvond, nog een dag bleven
staan, werd daarin op zondag een
leuke kunstmarkt georganiseerd.
Het verzoek daartoe kwam terecht
bij kunstenaar Carel Meyjes, maar
die werkt ook in de schouwburg
en daar was het heel druk. Hij delegeerde het daarom naar kunstenares Alexandra Drenth, die op een
hol en een draf een aantal deelnemers bij elkaar kreeg. Zij moesten
zondagmiddag wel een wolkbreuk
trotseren. Eén kunstenares besloot
daarop te vertrekken, omdat ze
dacht dat er geen publiek meer zou
komen. Maar na de fikse regenbui
volgde een strakblauwe hemel en
kwamen de bezoekers weer langs.
Zij zagen heel divers werk. Er waren
schilderijen van Petra Meskers, die
aardig verkocht die dag en Mariska Hofman, die eveneens uit Velserbroek komt, had hele mooie werken
van onder andere kleurrijke bloemen. Edelsmid Jaap Boon was er

met mooi strakke zilveren sieraden
en Liselot Been liet schilderijen in
acryl zien. ,,Ik schilder niet bewust,
ik laat het gewoon gebeuren’’, vertelt zij over haar werk. ,,Ik maak een
opzet en ga dan soms verder in een
bepaalde sfeer, het gebeurt volkomen intuïtief.’’ Er was mooi figuratief
werk van Han van der Mijn te zien
en ook het werk van illustrator Xantha-Iris Been was zeer de moeite
waard. Gerard Schol en Arti Kraayenveld waren er met hun nieuwste
project, getiteld: ‘Got’. Dat staat voor
Galery on Tour. Zij organiseren exposities voor bedrijven.
Kortom: een leuke kunstmarkt die
een beetje overhaast georganiseerd
werd. ,,Volgend jaar doen we de organisatie echt samen’’, belooft Carel na afloop aan Alexandra. ,,En
dan beginnen we eerder, zodat we
het geheel wat leuker kunnen aankleden en omlijsten met muziek’’, is
de wens van Alexandra. We gaan
het volgend jaar meemaken. (Carla
Zwart)

Strandbibliotheek
opent tweede seizoen
IJmuiden aan Zee - Vanaf 28 juni
kunnen de strandbezoekers van het
IJmuiderstrand weer gebruik maken van de strandbibliotheek. De
strandbibliotheek opent voor het
tweede jaar op een rij zijn deuren
voor alle bezoekers van het strand
in IJmuiden!
In de strandbibliotheek zijn zoveel
boeken, tijdschriften en prentenboeken geplaatst als maar mogelijk is. Uit deze collectie kan worden
geleend door de bezoekers van het
strand. Voor een dag kunnen mensen hun favoriete boek meenemen.
Je hoeft hiervoor geen lid te zijn, lid
te worden of geld te betalen.
Tijdens de zomervakantie worden
in de strandbibliotheek tal van activiteiten georganiseerd. Naast het
gratis lenen van boeken zijn ook
deze activiteiten gratis toegankelijk
voor jong en oud. Zo is er voor de
jongste strandbezoekers onder andere een piratenfeest en een spet-

terfeest. Voor volwassenen organisereert men bijvoorbeeld yoga. In
een mooie folder zijn alle activiteiten terug te vinden. Deze folder is af
te halen bij de Centrale Bibliotheek
Velsen in IJmuiden en bij de bibliotheek in Velserbroek. Voor sportievelingen is er de literaire fietstocht
die hen van strandbibliotheek naar
strandbibliotheek brengt in de provincies Noord en Zuid-Holland. De
route is verkrijgbaar in de strandbibliotheek.
Op zaterdag 28 juni opent Bibliotheek Velsen op spectaculaire en
luidruchtige wijze haar deuren. In
de middag is er een workshop vliegeren. Mocht je hieraan mee willen
doen dan moet je je wel even inschrijven bij de Centrale Bibliotheek
in IJmuiden. Wees er wel snel bij.De
Strandbibliotheek wordt mogelijk
gemaakt door Provincie Noord-Holland. Informatie is verkrijgbaar via
0255-525353.

even mocht binnenkomen. De man
deed zich voor als werknemer van
een bank en ontfutselde het slachtoffer haar bankpas en bijbehorende
pincode. Daarnaast nam hij, terwijl
hij in de woning was, een geldbedrag weg.
De politie waarschuwt mensen geen

Personeel van een bank bijvoorbeeld, komt niet aan de deur, geef
dus ook NOOIT uw bankpas en/of
pincode af. Als u denkt dat u slachtoffer bent geworden van een babbeltruc, blokkeer dan zo snel mogelijk uw bankpas en licht de politie in.

Seizoensafsluiting bij
muziekvereniging Soli
Driehuis – Met de vakantie voor de
deur laat Soli nog een keer van zich
horen. Donderdag 19 juni bij Café
Bartje in Santpoort-Noord spelen
De Opstapklas, de Samenspelklas,
het Klein Orkest en het Opleidingsorkest. De muzikale leiders zijn: Ineke Wentink, Helen van Wolferen en
Michiel Drijver. Het concert zal tussen 19.00 en 20.30 uur plaatsvinden en de groepen zullen in diverse combinaties te beluisteren zijn.
Dinsdagavond 24 juni is er een buitenconcert van het Harmonieorkest
bij De Luchte in Driehuis. Het orkest
speelt hier op verzoek van de bewoners in de achtertuin van de flat.
Aanvang van dit concert is 19.30 uur

en de muzikale leiding is in handen
van Vincent van den Bijlaard. Tijdens de komende evenementen zullen de leden van Soli loten verkopen van de Jubileumloterij die Soli
samen met de Harddraverijvereniging Santpoort & Omstreken organiseert. Beide verenigingen hebben
een jubileum in 2009. De Harddraverijvereniging viert de 250ste editie
van de kortebaandraverij Santpoort
en Muziekvereniging Soli bestaat
100 jaar. Er zijn vele mooie prijzen
te winnen, waaronder de hoofdprijs
van 10.000 euro. Voor uitgebreide
informatie kunt u terecht op onze
website www.soli.nl onder het kopje
100 jaar Soli.

Goed slapen en uitgerust wakker…

Dat kan bij de Thuiszorgwinkel van ViVa! Zorggroep
Beverwijk - Traagfoam matrassen
en hoofdkussens werken drukverlagend. Hierdoor draai je ’s nachts
minder om en slaap je beter. De
hoofdkussen hebben een anatomisch verantwoorde vorm en bieden
een optimale ondersteuning aan de
nek. Nek en schouderspieren blijven
volledig ontspannen.
De gespecialiseerde medewerksters
in de Thuiszorgwinkel geven u graag
een uitgebreid advies en bieden u

de mogelijkheid om alle hoofdkussens van Tempur (tot maximaal zeven dagen) zelf te testen!
Op zaterdag van 21 en 28 juni zijn er
aanbiedingen van 10 procent op de
adviesprijzen; leden van het servicepaspoort krijgen zelfs 15 procent.
ViVa! Thuiszorgwinkel, Büllerlaan 10
in Beverwijk. Geopend van maandag
tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Lepel met gemeentewapen
bij Robin Juwelier VOF
IJmuiden - Sinds kort is er bij Robin
Juwelier aan de Planetenweg 28
een nieuw theelepeltje verkrijgbaar.
Het is een zwaar verzilverde lepel
met het gemeentewapen van Velsen. Leuk om cadeau te doen, maar
ook mooi om het als aandenken zelf
te bezitten. Robin Juwelier is door
de Koninklijke Smederij Zilverstad
uit Schoonhoven uitgekozen om deze theelepel met gemeentewapen te
mogen verkopen. Het is dus alleen
bij Robin verkrijgbaar. In de maand
juni krijgen klanten, die een aankoop van honderd euro doen bij de

juwelier, de theelepel gratis cadeau.
Maar het is er ook voor 11,50 euro
te koop.
Robin is een briljant adres voor een
juweel van een sieraad. Ook voor het
repareren van goud, zilver en horloges. Tevens worden er oude klokken
weer als nieuw gemaakt. Binnenkort is er bovendien een nieuwe sieradenlijn: trendy bijous, zoals kralen,
armbanden, kettingen en oorbellen
volgens de laatste mode die ook
nog eens heel betaalbaar zijn.
Robin Juwelier VOF is telefonisch
bereikbaar via 0255 521599.

Uitreiking kwaliteitscertificaat
Regio - ViVa! Zorggroep ontvangt
donderdag 19 juni het HKZ-certificaat, het kwaliteitscertificaat in de
zorg, uit handen van burgemeester Van Leeuwen van de gemeente
Beverwijk. Deze feestelijke uitreiking vindt plaats in de foyer van het
Kennemer Theater in Beverwijk van

16.30 tot 18.30 uur. Met dit certificaat laat ViVa! Zorggroep zien dat zij
structureel aan meetbare kwaliteitsverbetering werkt. Dat komt de cliënten in de zorg ten goede. Enkele weken geleden ontvingen zeven
locaties van ViVa! Zorggroep al het
Bronzen Keurmerk.
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Inschrijving appartementen
Cooyweyde gaat van start
Velsen-Zuid - Voor het eerst sinds
lange tijd vindt er weer nieuwbouw
plaats in Velsen-Zuid. Op het voormalige brandweerterrein aan de
Meervlietstraat start binnenkort de
bouw van het kleinschalige appartementengebouw Cooyweyde. Dezer dagen verschijnt de verkoopbrochure, vanaf 5 juli kunnen gegadigden zich inschrijven.
Slechts twaalf appartementen en
drie penthouses, verdeeld over drie
bouwlagen, telt het door architectenbureau Piet Onderwater & Partners ontworpen appartementengebouw. Ruim van afmetingen, voorzien van alle comfort en alle met
buitenruimte op het zuiden. Cooyweyde telt zes tuinappartementen
(begane grond), zes terrasappartementen (1e etage) en drie penthouses (2e etage). De appartementen en penthouses beschikken over

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano
maandagochtend
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur.
Schilderen
donderdagochtend
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00
uur. Er kunnen weer nieuwe leden
geplaatst worden.

een grote living met open keuken,
en daarnaast twee of drie slaapkamers.
Een eigen parkeerplek is inbegrepen bij de koopprijs; bij een penthouse horen zelfs twee privé parkeerplekken. Verder is er nog een
viertal garages gesitueerd op het
perceel, met ingang aan het Krommeland. Deze worden afzonderlijk te
koop aangeboden. De naam Cooyweyde grijpt terug op een roemrijk
verleden. Zo ongeveer op de plek
van het nieuwe appartementengebouw bevond zich volgens oude
kaarten de eendenkooi behorend bij
de buitenplaats Meervliet.
Belangstellenden kunnen de verkoopbrochure ophalen of bestellen bij Prismaat Makelaars, Koude
Horn 3, 1941 KA Beverwijk. Telefoon
0251-26 20 60, e-mail: beverwijk@
prismaat.nl.

De Opstapdiploma’s sluiten twee leerzame jaren voor moeder en kind af.

Wethouder Baerveldt
reikt Opstapdiploma’s uit

Het belooft, net zoals vorig jaar, weer een gezellige dag te worden

Feest bij watersportvereniging
Velsen-Zuid – Zaterdag 21 juni
is er weer het jaarlijks terugkerende feest bij watersportvereniging
IJmond: de zogenaamde boot en vis
dag. Het vindt plaats bij de jachthaven van de vereniging aan de Buitenhuizerweg 9 te Velsen-Zuid, dat
is vlakbij de camping. Het belooft
een heel gezellige dag te worden,
die rond 10.00 uur begint.
Er zijn diverse soorten heerlijke vis
verkrijgbaar, er zijn pannenkoeken
en de liefhebber kan wokken. En
dit alles voor heel betaalbare prijsjes. Voor de kinderen is er een groot
springkussen en een spelletjestent,
zij hoeven zich niet te vervelen. Ook
zullen er diverse kraampjes met al-

lerlei artikelen staan. Die middag is
er een optreden van een levensliederenkoor en zal het Rad van Avontuur draaien, waar leuke prijzen te
winnen zijn.
’s Avonds speelt de Dekkers Band.
Deze band heeft een breed repertoire, zij spelen muziek van The
Shadows en veel werk uit de jaren
60 en 70. Ook is er een grote loterij met mooie prijzen. De verrichtingen van Oranje zullen op een groot
scherm te zien zijn.
Genoeg te doen en te beleven dus
bij watersportvereniging IJmond.
Het zonnetje is besteld, de bezoekers hoeven alleen nog maar hun
goede humeur mee te nemen.

Beverwijk - Zaterdag 7 juni werd
aan 43 moeders en kinderen het
Opstapdiploma uitgereikt door de
wethouders Baerveldt van de gemeente Velsen en Dorenbos-de Hen
van Beverwijk.
Twee jaar lang volgden de moeders
en kinderen een intensief programma dat tot doel heeft kinderen een
betere start te geven in groep 3 van
de basisschool. Het project besteedt
onder andere aandacht aan taalontwikkeling, het verbeteren van het
onderscheidingsvermogen en leert
kinderen met geduld problemen
op te lossen. Ook de moeders leren veel van Opstap. Tijdens de di-

ploma-uitreiking hebben drie moeders, Cennet, Gullu en Teley voorgelezen uit een zelfgemaakte evaluatie waarin ze aangeven wat ze aan
Opstap te danken hebben. Zo weten
ze nu beter hoe ze hun kind kunnen helpen, is beider zelfvertrouwen toegenomen en spreken ze beter Nederlands. Ook zei een moeder
dat ze geleerd heeft door de ogen
van haar kind te kijken en dat haar
kind geleerd heeft meer zijn fantasie
te gebruiken, te luisteren en dat hij
niet altijd gelijk hoeft te hebben. De
moeders hadden ook heerlijke hapjes klaargemaakt waar alle gasten
op werden getrakteerd.

Ingezonden brief
Waarschuwing vliegensvlugge zakkenrollers
IJmuiden - Ik wil alle mensen uit
IJmuiden en omstreken waarschuwen voor de vliegensvlugge zakkenroller, die actief was bij Miss
Etam, aan de Lange Nieuwstraat te
IJmuiden.
Dit gebeurde mijn moeder op dinsdag 17 juni, omstreeks 12.10 uur.
Ik was met mijn moeder aan het
shoppen en het moet gebeurd zijn
in tien seconden, en toen was haar
portemonnee uit haar tas gestolen,
deze zat in haar tas, die om haar
schouder hing.
Als het druk is bij Miss Etam, is het
vaak duwen en dringen geblazen
tussen de kledingrekken. In deze drukte is het een beetje te verwachten dat zoiets gebeurt. Nu
echter waren er maar vijf klanten in
de winkel, dus heerlijk rustig.
Als er één persoon alert is op haar
tas, dan is het wel mijn moeder, je
kunt het gewoon niet geloven dat
dit haar is gebeurd, ongelooflijk.
Mijn moeder loopt de winkel uit
en ziet direct dat haar tas open is,
ze kijkt en ziet dat haar portemon-

nee weg is. Zij gaat direct terug de
winkel weer in en spreekt een verkoopster aan.
Deze reageerde met de opmerking: ‘Oh mevrouw, dit gebeurt hier
zo vaak. Ze zijn watervlug en binnen een seconde zijn ze de winkel
weer uit.’
Ja, als winkelier word je hier natuurlijk niet vrolijk van, negatieve
reclame is niet leuk. Maar je zou
natuurlijk ook een camera op kunnen hangen of een bordje met de
waarschuwing bij de ingang dat
waarschuwt voor zakkenrollers.
Dit heb ik ook gezien bij de Vomar
aan het Kennemerplein te IJmuiden, dan word je er toch op geattendeerd dat je goed moet letten op
deze lieden.
Je doet er als winkelier dan ook iets
mee en dat is wel zo netjes naar de
klanten toe. Dus, Miss Etam, doe er
iets mee, voor mijn moeder zal dit
niet meer helpen maar voor anderen misschien wel.

De betrokkenen na de ondertekening van het convenant

Om huisuitzetting te voorkomen

Ondertekening convenant
Velsen - In de gemeente Velsen
vonden vorig jaar ongeveer veertig
huisuitzettingen plaats, meestal veroorzaakt door een huurschuld. Bij
nader onderzoek bleek, dat de helft
had kunnen worden voorkomen als
deze huurders vroegtijdig hulp hadden gekregen. De gemeente Velsen,
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Kennemerland
en Sociaal.nl Schuldsanering zochten daarom in 2005 al samenwerking met de corporaties AWV Eigen Haard, Stichting Woningbedrijf
Velsen, Stichting Wooncorporatie
Kennemerhave en Woningbouwvereniging Brederode. Zij stelden een
samenwerkingsovereenkomst, een
convenant op waarin regels werden

opgezet hoe zij in samenwerking
preventief kunnen voorkomen dat
mensen een huurschuld oplopen en
hun huis uitgezet worden. Vroegtijdig signaleren, mensen de juiste
hulp bieden en ze een tweede kans
geven, zijn de belangrijkste richtlijnen van dit convenant. Er werd een
aantal maanden proefgedraaid met
een positief resultaat. Daarom werd
afgelopen maandag door alle partijen en verantwoordelijk wethouder
Arjen Verkalk het convenant ondertekend, waarmee het officieel van
kracht werd. Alle partijen zijn blij dat
ze elkaar gevonden hebben en dat
ze er nu alles aan kunnen doen om
te voorkomen, dat mensen op straat
komen te staan. (Carla Zwart)

Gerda van der Kolk, IJmuiden.

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

Velsen - In de laatste week van de zomervakantie worden er gezamenlijke
vakantie activiteiten voor kinderen door de buurtcentra de Mel, de Spil, de
Dwarsligger en de Brulboei georganiseerd. Onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers worden de volgende uitstapjes ondernomen: Dinsdag 5
augustus uitstapje naar De Goudvis. De goudvis is een attractiepark met
een enorme buitenspeeltuin en twee overdekte speelparadijzen. Opstap tijd
hoor je bij de inschrijving in jou buurtcentrum. De kosten bedragen 10 euro (inclusief lunch, drinken, fruit en snoepje enzovoort. De kinderen hoeven
niets mee te nemen). Voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar.
Donderdag 7 augustus Avonturen bos. Een spannende actieve dag in het
bos bij Velsen-Zuid bij het scouting clubhuis. Een dag vol met avontuur! Van
11.00 tot 18.00 uur. Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.
Kosten: 5 euro (inclusief lunch, drinken, fruit en snoepje, de kinderen hoeven niets mee te nemen). Opgeven (voor beide activiteiten) voor 27 juni bij
jouw Buurtcentrum (in verband met sluiting van de buurtcentra in juli).
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De Dwarsligger,

eG en krant gehad?

Planetenweg 338, IJmuiden,
Feest in jongerencentrum Branding, Betelgeuzestraat IJmuiden. Voor jongeren van 14 tot en met 20 jaar. Het feest begint om 20.00 uur en duurt tot
24.00 uur. De toegang bedraagt 1 euro.

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

Bel 0255-533900

Dae rsDe lDwgger Bru
li
boei

DKV sluit seizoen af met kamp
en
aan Walibi World
Geenbezoek
krant gehad?

Geen krant gehad?

Velsen-Zuid - Afgelopen weekend is korfbalvereniging DKV op jeugdkamp geweest. Ongeveer veertig kinderen uit alle jeugdteams en twaalf
begeleiders vertrokken op vrijdagmiddag richting Het Kotterbos in Almere.
Daar hebben ze het hele weekend heel veel leuke dingen gedaan, zoals een
spooktocht, vlotten bouwen, heel veel spelletjes en een dropping. Als afsluiting zijn ze zondag in Walibi World geweest. Het was weer een heel erg
leuk weekend!

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Bel 0255-533900

ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmuiden, 06-12650716, mevrouw Nupoort.
Vanaf 1 juni tot 1 september is
de stichting in verband met vakantieperiode gesloten. Gedurende deze periode kunt u met bovenstaand
telefoonnummer bellen (overdag)
of schriftelijk via het bovenstaand
adres.
Zelf kleding maken op woensdagmorgen van 09.30 tot 12.30 uur.
Schilderen maandagmiddag, dinsdagmiddag creatief, woensdagmorgen kleding maken, woensdag tiffany, donderdag darten, vrijdagmiddag tiffany.
Activiteiten worden gegeven van
13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen
van 09.30 tot 11.30 uur computerles.
Darten, iedere donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur.
Houthobby elke middag open
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 0642106818.
Elke donderdagmorgen is er computerles voor mensen met Afasie.
Op Vrijdagmorgen is iedereen
welkom voor computerles, de stichting werkt met de Davilex-methode, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen
tempo een onderdeel van de computer onder de knie krijgen.
De stichting is geopend van 9.30 tot
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. De eerstvolgende open
tafel is vrijdag 29 augustus. Kookenthousiastelingen gevraagd voor
de open tafels.
U kunt contact opnemen met Gerard Schol van het wijksteunpunt.
Restaurant is er op maandag,
woensdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 uur
aanwezig zijn). U kunt genieten van
een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor 5,50.
EK voetbal kijken op groot scherm.
Mocht Oranje de kwart finales en
de halve finale halen dan kunt u dat
ook op groot scherm bekijken in het
wijksteunpunt.
Het wijksteunpunt zoekt nieuwe leden voor de stoelgymnastiek,
Country Line Dance en de internetcursus.
Voor informatie en kunt u contact
opnemen met het wijksteunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en dinsdagochtend.
Verder op alle middagen en ook in
het weekeinde.
Het wijksteunpunt gaat een nieuwe Dartclub starten op de vrijdagmiddagen van 14.15 tot 16.30 uur.
55plussers kunnen zich hiervoor
opgeven. Kosten 15,- per seizoen.
Internetcursus voor senioren op 3
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 3
middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur.
U moet hiervoor een afspraak maken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel
0255-533885 (ouderentelefoon).
De allochtone medemens kan op
donderdagochtend van 09.00 tot
10.30 uur terecht.
Zomerfeest 28 juni van 15.00 tot
ca. 18.30 uur. Kaartverkoop start op
2 juni van 10.00 tot 11.30 uur (werkdagen).
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om de
gehele week (ook zon- en feestdagen) te komen ontbijten.
Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. De kosten
bedragen 2,40 euro per keer.
Gaarne wel even vooraf aan melden
bij de receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg
is zeven dagen per week geopend
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich
niet vooraf aan te melden.
Een driegangenmaaltijd met verse
ingrediënten kost 6 euro maandag
t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede, A.
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 0235386528.
Open tafel: 27 juni: Aspergesoep,
witlof, aardappelen en koud vlees.
Bavaroise met slagroom en een
kopje koffie met slagroom. Aanvang
12.30 uur. Kosten 4,50.
Expostitie van mevrouw A. Meinema. Dagelijks te bezichtigen van
09.00 tot 16.30 uur.
Internetcursus zit nog steeds vol.
Deelname kan weer vanaf september.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt is
ten behoeve van de open tafel naarstig op zoek naar vrijwillige medewerkers die het leuk vinden een keer

per week voor een grote groep senioren te koken, te helpen bij voorbereiding, uitserveren van de maaltijd
en/of te helpen bij de afwas.
Tevens zijn zij op zoek naar een yogadocent voor het komende activiteitenseizoen. Eén middag per week
op donderdag.
Internetcursus zit nog altijd vol.
Deelname aan deze cursus kan
weer vanaf september.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmuiden, 0255-549549.
Filmavond Jacques Cousteau.
Maandag 22 juni. Aanvang 18.30
uur. Toegang 2,25.
Menu van de dag Bami. Woensdag
25 juni. Aanvang 12.30 uur. Kosten
6,-.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat,
IJmuiden, 0255-520960.
Zomerkien zondag 22 juni. Kaartverkoop is inmiddels van start gegaan.
Klaverjassen donderdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur
maandag- en vrijdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden
iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u
terecht bij Frontoffice van Zorgbalans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele
vormen dienstverlening. Telefoon
wonenplus 0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras,
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 0235396962.
Open tafel, iedere woensdag voor
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht
en nagerecht.
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent u
welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen
9.00 en 10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms
Tel 023-5384997 06-17044490
Busreis 24 juni naar naar Wemeldinge. Kosten 36,50.
Koffie met gebak in Sassenheim,
lunchen op de pier aan Schevenigen en een bezoek aan het Katwijks
Museum.
5-Daagse vakantie naar Hotel de
Uitkijk in Zeddam. Van 8 tot 12 september.
Geheel verzorgd 350 euro, excl. reisen annuleringsverzekering. Alleen
nog 2 persoonskamers.

Editie 9. Verschijnt iedere donderdag
in IJmuiden en Velsen-Noord
Oplage 20.025 ex.

Editie 8. Verschijnt iedere donderdag
in Velserbroek, Santpoort-Zuid,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord
en Driehuis
Oplage 15.600 ex.
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Nieuw programmaboekje
Santpoorts Belang
Santpoort - Het programmaboekje 2008/2009 is uit. De Vereniging
Santpoorts Belang is er weer in geslaagd een gevarieerd pakket aan
cursussen, lezingen en workshops
samen te stellen; zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin mag het
interessant genoemd worden. Er zijn
allerlei cursussen op het gebied van
bewegen, bridge, computer, fotograferen, geologie, gezondheid, handvaardigheid, klaverjassen, kunst en
cultuur, muziek, sterrenkunde, talen, tekenen en schilderen. Met betrekking tot bridge kent Santpoorts
Belang de maandagmiddagbridge
(niet competitief), de bridgecursus,
waarin de boekjes van Berry Westra centraal staan en de woensdagavondbridge (elke week of een keer
in de twee weken) competitief bridgen, maar waar gezelligheid voorwaarde is.
Ook is er weer heel veel nieuws, zoals bijvoorbeeld een cursus filosofie, thema: Betekenis, een cursus
over Meesters van de Schilderkunst
(een kunsthistorische reis langs de

Tijdwinst op Zuidpier
IJmuiden aan Zee – Beeldend
kunstenares Niki Fröhling is Duitse van oorsprong, maar ze woont
alweer dertig jaar in Amsterdam.
IJmuiden aan Zee is haar favoriete
strand, ze komt er graag uitwaaien
en haar hoofd leegmaken. ,,Als ik
hier het brede strand en de zee zie,
dan kom ik helemaal tot rust’’, vertelt
ze. ,,Laatst was ik aan het piekeren,
ik liep hier en dacht: maak je niet
druk en kijk om je heen. De tijd doet
toch wat hij wil,’’
Dit bracht Niki op het idee, om iets
met het woord ‘tijd’ te gaan doen.
,,Daar zit ook het woordje ‘tij’ in’’, legt
ze uit. ,,Niet wij bepalen wat er gebeurt, maar de elementen, het tij.’’

bekendste schilders en hun werk),
over landschappelijke ontwikkelingen in Kennemerland; cursussen die
inspelen op de actualiteit, zoals de
cursus China, de cursus De macht
van de Amerikaanse president na
1945, een kookcursus voor mannen
en nieuwe, leuke activiteiten op de
woensdagmiddag voor grootouders
en kleinkinderen.
Verder zijn er de vele interessante
lezingen (onder andere ergonomie,
de kunst van goed ontwerp, reuma
en voeding, in gesprek met Bas Haring), diverse workshops (onder ander over stijladvies, amuses, Turkse
gerechten) en de Kunstbus.
Wie vragen heeft of inlichtingen wil
over de cursussen: zaterdag, 23 augustus van 14.00 tot 16.00 uur houdt
de Vereniging Santpoorts Belang
open dag in ’t Brederode Huys aan
de Bloemendaalsestraatweg 201.
Mocht er bij u geen programmaboekje in de bus gevallen zijn en u
wilt toch al weten, hoe het volledige
programma eruitziet, dan kunt u terecht op www.santpoortsbelang.nl.

‘Metter-tij-d’’, heet het kunstproject.
Op tien verschillende plekken langs
de kust komen woorden te hangen, die allen met het woord ‘tijd’
te maken hebben. Leerlingen van
het Noordzee Technisch College kozen het woord ‘tijdwinst’ uit. Zij ontwierpen en maakten de aluminium
letters, die met een plasmasnijder
werden uitgesneden. Vorige week
woensdag waren zij op de Zuidpier,
waar de letters met lijm bevestigd
werden. De elementen mogen vat
op de letters krijgen. Er komt nog
een bord met uitleg te staan. Maar,
zo is de mening van de kunstenares:
,,Kunst heeft geen uitleg nodig, dat
moet je beleven.’’ (Carla Zwart)

De letters worden op de blokken van de pier gelijmd

Zomerbridge bij de
Bridgevereniging Velsen
Santpoort-Noord - Ook dit jaar organiseert de Bridgevereniging Velsen op de dinsdagavonden in juli
en augustus weer haar open zomeravonddrives. De eerste keer is op
dinsdag 1 juli. Ook niet-leden zijn
welkom. De indeling is naar sterkte, in drie lijnen, zodat ook beginnende bridgers met plezier kunnen
meespelen.

De locatie is het gebouw Velserhooft te Santpoort–Noord, ingang
Valckenhoeflaan. Aanvang 19.30 uur
(inschrijving circa 15 minuten voor
aanvang). Kosten 5 euro per paar.
Op de laatste avond, 26 augustus, is
er voor de trouwe bezoekers een finale met aantrekkelijke prijzen.
Bel voor meer inlichtingen mevrouw
Klein, telefoon 023-5376390.

Piet Peelen in eerste team

SC Santpoort vol ambitie
naar nieuw schaakseizoen
Velserbroek - Aan het eind van
een druk schaakjaar worden altijd
de voorbereidingen voor een nieuw
seizoen gestart. Dit jaar had deze
voorbereiding op het nieuwe seizoen bij Schaakclub Santpoort een
bijzondere uitkomst. Na het voeren van veel gesprekken heeft het
bestuur geconstateerd dat het van
groot belang voor de toekomst van
de club is om de talentvolle jeugdschakers ook de komende jaren
voldoende mogelijkheden tot presteren bij de senioren te geven. Een
aantal jeugdleden speelt op landelijk niveau spelen. Twee jeugdspelers, Ilias van der Lende en Miguoël Admiraal, zijn zelfs geplaatst
voor het Europese Kampioenschap
in september,
Daarom is er een beleidsplan opgesteld met ambitieuze doelstellingen.
Een van de doelstellingen is het versterken van het eerste team en in
het verlengde daarvan het verbeteren van de opleiding van de Santpoortse jeugdspelers door het aantrekken van een sterke speler/trainer.

Het bestuur is daarom blij te kunnen melden dat schaakclub Santpoort de komende seizoenen kan
profiteren van de kennis en ervaring
van IM Piet Peelen.
Piet Peelen is een sterke schaker die
de titel internationaal meester heeft
verdiend door zijn uitstekende prestaties. Hieronder de gegevens van
Piet Peelen op een rij. Na de start
van het nieuwe seizoen in september is hij samen met de andere eerste teamspelers van schaakclub
Santpoort bij thuiswedstrijden te
volgen in het Polderhuis.
Piet Peelen, geboren 14 augustus 1965, woont in Amsterdam en
is Internationaal Meester met een
rating van 2316. Piet Peelen eindigde als vijfde op het EK Jeugd
1983/84. Twee keer werd hij Nederlands Kampioen snelschaken voor
clubs als Zukertort Amstelveen. Hij
heeft vele jaren in de meesterklasse gespeeld waaronder het afgelopen seizoen bij Groningen. Piet is
schaaktrainer, speler, doet de begeleiding van jeugdspelers op toernooien en bovendien schrijver.

Hofgeest team 2
ongeslagen kampioen
Velserbroek - Na een geweldig leuke en sportieve competitie kunnen Steven Rooijers en Maik Haver zich kampioen noemen. Van de 24 wedstrijden in de driekwart competitie tot en met 10 jaar, werden er maar liefst 22
gewonnen; één eindigde in een gelijk spel. Toch was het tot op de laatste
speeldag spannend of Hofgeest 2 de koppositie zou blijven vasthouden. In
de laatste wedstrijd wisten Steven en Maik de zenuwen in bedwang te houden en versloegen Westerhout 4 met 8-0. Het kampioenschap was een feit.
Het was tijd om het te vieren met lekkers en kinderchampagne. Van de club
ontvingen zij een mooie trofee en een leuke teamfoto. Alle competitiespelers, kampioen of niet, werden in het clubhuis gehuldigd en bedankt voor
hun inzet. Iedere speler kreeg bloemen. Op de vraag wat Steven en Maik
het leukste van dit alles gevonden hadden, gaven zij als antwoord: ,,Alles,
maar het allerleukste: de wedstrijdjes!” Met veel plezier gaan zij weer verder met hun trainingen.

Cursusgids
Volksuniversiteit

Driehuis -De nieuwe cursusgids
2008 - 2009 van de Volksuniversiteit Velsen is beschikbaar. De cursusgids is per post aan alle cursisten van de studiejaren 2006 tot
2008 opgestuurd. Mocht deze cursusgids u echter nog niet hebben
bereikt, dan is deze te verkrijgen bij
alle filialen van de bibliotheek en
Rabobank in Velsen, Velsen-Noord,
Velserbroek, Spaarndam, Santpoort
Noord en Zuid, IJmuiden, Bloemendaal, Haarlem-Noord en op het gemeentehuis Velsen. Zie ook www.
vu.velsen.net Een nieuwe taal leren,
kennis opfrissen, creatief bezig zijn,
nieuwe kwaliteiten in je jezelf ontdekken, op pad gaan met een gids
of gewoon lekker een avondje uit en
een mooi verhaal horen of een leuke voorstelling zien? Het kan bij de
Volksuniversiteit.

Amokmaker
aangehouden

IJmuiden - Zondagavond rond
21.00 uur werd gemeld dat er problemen waren in een café aan de
Kennemerlaan. Het bleek bezoekers
onenigheid hadden gekregen over
het wel of niet kijken naar een voetbalwedstrijd. Er is met meubilair en
glaswerk gegooid en met een stukgeslagen glas gedreigd. De politie
heeft één verdachte, een 26-jarige
vrouw uit Beverwijk, aangehouden.
Ze was zwaar onder invloed van
drank en kon geen verklaring afleggen. De vriend met wie ze was is er
vandoor gegaan. Hij wordt ook nog
op het bureau ontboden. De vrouw
is ter ontnuchtering ingesloten.

Lange Nieuwstraat op
zijn kop na winst Oranje
IJmuiden - Een paar honderd feestgangers hebben vrijdag de Lange
Nieuwstraat in IJmuiden volledig op zijn kop gezet na de EK-Wedstrijd van
Nederland. Na de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Frankrijk stroomde
het centrum van IJmuiden vol met een uitzinnige menigte. Vuurwerkknallen, stadionfakkels en toeters maakte het feest compleet. De politie hield de
feestende massa in de goed gaten maar hoefde niet in actie te komen.

Retro Deluxe
Haarlem - Ook deze maand mag
de geliefde Retro Deluxe-dansavond natuurlijk niet ontbreken in
Patronaat. Zaterdag In de grote zaal
staan de huis-DJs van Retro Deluxe
zaterdag 21 juni klaar om je te verwennen met al die vertrouwde hits
en natuurlijk de nodige grappen en
grollen. Aanvang 23.00 uur, entree 9
euro, leeftijd 18+.

Eerste paal aanlegsteiger buitenhaven
IJmuiden - Stichting Duurzaam
Toerisme Velsen heeft vrijdag 13 juni de eerste paal geslagen ten behoeve van een aanlegsteiger in de
buitenhaven van IJmuiden voor een
oeververbinding tussen het Noorden en Zuiden van de gemeente
Velsen.
De steiger wordt geplaatst aan het
begin van de Noordpier vlakbij het
restaurant en de strandpaviljoens.

De Stichting heeft bij de bouw van
de steiger rekening gehouden met
het milieu; het gebruik van gerecycleerde materialen, verlichting via
zonnepanelen zijn daar een onderdeel van.
Een watertaxi gaat dagelijks een geregelde dienst onderhouden.
De beoogde vertrek- en aankomst
locaties zijn: Noordpier, Sluisplein
(kop van de haven), Forteiland en

Marina Seaport, Zuidpier.
De watertaxi zal hoofdzakelijk ingezet worden voor het vervoer van toeristen en is geschikt voor fietsers en
rolstoelgebruikers. Daarnaast is de
watertaxi een belangrijke schakel
tussen de fietsroutes ten Noordenen Zuiden van het kanaal.
De Stichting gaat de steiger medio
juli in gebruik nemen.

Zoon mishandelt vriend moeder
Haarlem - De politie heeft in de
nacht van vorige week dinsdag op
woensdag omstreeks 00.15 uur een
15-jarige Haarlemmer aangehouden.
De jongen had in zijn woning ruzie
met zijn moeder. Haar vriend bemoeide zich ermee. Hierop vloog de
jongen hem aan en greep hem bij

de keel. Hierdoor liep de vriend letsel op.
De jeugdige Haarlemmer ging er
vervolgens vandoor, maar na telefonisch contact met gewaarschuwde politieagenten, kon hij op de Briandlaan worden aangehouden.
De jongen is voor nader onderzoek
ingesloten in het politiebureau.
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Zaterdag weer grootse
braderie Kennemerlaan
IJmuiden - Koopjesjagers, shopaholics en mensen die van gezelligheid houden kunnen zich dit seizoen weer behoorlijk uitleven in de
regio. Bijna elke week is er wel een
leuke markt of braderie. Maar een
van de allerleukste en veelzijdigste
is zeker de braderie op de Kennemerlaan, waar we met zijn allen zaterdag 21 juni van 10.00 tot 17.00 uur
weer van kunnen genieten.
Niet alleen bijna alle middenstanders van de Kennemerlaan, en vergis u niet dat zijn er nogal wat, zullen zich met kramen vol interessante artikelen en prijzen presenteren,
maar daarnaast zal er veel vertier
zijn dat speciaal voor deze dag naar
de Kennemerlaan komt om het nog
gezelliger te maken.
Zo zijn er diverse kraampjes waar u
oude ambachten kunt bewonderen.

Voor kinderen en volwassenen blijft
het toch altijd leuk om deze mensen
hun professie of hobby te zien uitoefenen. En dankzij hun enthousiasme vertellen ze graag wat bijzonderheden.
Voor de jongsten zijn er op het Kennemerplein weer enkele leuke kermisattracties, waar ze kunnen draaien of rijden.
Wat is een braderie zonder suikerspinnen, vis of worstenbroodjes? U
kunt er op rekenen dat tijdens de
braderie ook dat goed is geregeld.
Ook de muziek is niet vergeten, want
dit jaar zal Streetband de Windmolens zich laten zien en horen en u in
de juiste stemming brengen. Tussen
het shoppen door kunt u ook nog
eens heerlijk op een van de terrassen plaats nemen en alle drukte aan
u voorbij zien trekken.

Aangenaam

Geboren: Chelsey Linda Buis
Dochter van: Lindsay de Boor en
Christiaan Buis
Geboren op: 6 maart 2008 om 9.28
uur
Geboortegewicht: 3320 gram
IJmuiden – Aanvankelijk vond
Lindsay de zwangerschap alleen
maar leuk. Ze was trots op haar dikke buik en vond het bijzonder, om
de baby te voelen bewegen. In de
laatste maanden ging zij daar anders over denken. Lindsay is klein
van stuk en de baby ging daardoor
in de weg zitten. Die drukte tegen
haar ribben en ze kreeg behoorlijke
pijn in haar rug en heupen. Met zeven maanden had de baby wat haar
betreft al geboren mogen worden.
Maar die deed alles keurig volgens
het boekje en diende de volle negen
maanden uit.
Op een ochtend in maart werd
Lindsay wakker met rugpijn. De hele dag had ze rugweeën, ’s avonds
om 22.00 uur belde Christiaan de
verloskundige. Die kwam een uurtje

later kijken en ging vervolgens weer
weg. Rond 3.00 uur was ze er weer
en ze constateerde zeven centimeter ontsluiting. Maar daar bleef het
op steken. Rond 5.00 uur was er nog
steeds zeven centimeter ontsluiting en toen bleek, dat de baby met
het gezicht naar voren lag. Van de
aanvankelijk geplande thuisbevalling kwam niets meer, Christiaan en
Lindsay gingen op weg naar het Rode Kruis Ziekenhuis, met hun eigen
auto. Lindsay bleek later hele stukken kwijt te zijn. ,,Ben ik met de ambulance naar Beverwijk gegaan?’’,
vroeg ze later aan Christiaan.
Tijdens de autorit was de baby goed
gedraaid, in het ziekenhuis werd
Lindsay aan het infuus aangesloten
om de weeën op te wekken. Ze had
toen al persdrang. Ze was zo uitgeput, dat ze tussen het weeën opvangen door af en toe als een blok in
slaap viel. Eindelijk, rond 9.30 uur,
was Chelsey er, gezond en wel.
Lindsay bleek een te hoge bloeddruk te hebben en moest nog even
ter controle in het ziekenhuis blijven. Maar diezelfde middag mocht
Christiaan zijn vrouw en dochter
mee naar huis nemen. En daar ging
het vanaf het begin erg goed. Chelsey is een vrolijk kindje, dat al vroeg
begon met lachen en brabbelen. Ze
sliep ook al gauw door, keurig het
klokje rond van 20.00 uur tot 8.00
uur. Het is een echte slaapkop, in
het weekeinde moeten haar ouders
haar wel eens om 10.00 uur wakker maken. Tijdens de EK-wedstrijden hadden Lindsay en Christiaan
eens een huis vol met visite, die samen naar de wedstrijd keken, compleet met toeters. Tijdens de doelpunten klonk er steeds een enorm
gejuich, maar Chelsey sliep er gewoon dwars door heen, onverstoorbaar. (Carla Zwart)

Eerste FSC certificaat in Suriname

Suma Lumber Company
gaat voor FSC hout

Je vervelen is er niet bij voor de jeugd die deelneemt aan de Coolste Vakantieweken van SnowPlanet

Elke dag andere activiteiten

Coolste vakantieweken
in en rond SnowPlanet
Velsen-Zuid - Bent u voor uw
kind(eren) tussen 5 en 15 jaar nog
op zoek naar een leuke vakantieweek boordevol sportieve activiteiten? Dan biedt SnowPlanet deze zomervakantie uitkomst.
Vanaf 30 juni organiseert SnowPlanet namelijk zes weken lang ‘de
coolste zomervakantieweken’ in de
wijde regio. De kinderen worden
van maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 18.00 uur, vermaakt
met stoere ski- en snowboardlessen, groepsactiviteiten op het water, in de wei, in het zwembad en
de speeltuin. Spaarnwoude biedt
natuurlijk prima recreatie en daar
wordt tijdens de vakantieweken optimaal gebruik van gemaakt. Iedere
dag is er een andere activiteit, dat
maakt het helemaal leuk. Op vrijdag wordt de vakantieweek afgesloten met een wedstrijd en barbecue en wordt het zelfs nog wat later
dan 18.00 uur. Elke week is anders,
zo zijn er diverse leeftijdsgroepen
en activiteiten. Sommige weken zijn
inclusief een spannende overnachting.
De vakantieweek is volledig ver-

zorgd, dus inclusief lunch, diner,
hapjes en drankjes en de eindbarbecue. De kosten zijn 299 euro per kind. Als uw kind niet alleen
wil gaan, is het misschien leuk samen met een vriend of vriendin af
te spreken. En er zijn nog diverse
mogelijkheden. Per week geldt een
maximum van 50 deelnemers.
Voor volwassenen en kinderen die
niet mee kunnen doen aan de vakantieweken is er een troost: de lessen en mogelijkheden van SnowPlanet staan ook deze zomervakantie
voor u open. Dus bent u toe aan een
verfrissend uitje, denk dan eens aan
een uurtje skiën of snowboarden op
de 230 meter lange helling. Ook zomers is de echte sneeuw in SnowPlanet ijskoud. Dit uitstapje kunt u
als u wilt heerlijk afronden met een
lekkere lunch of diner in een van de
restaurants, zoals The Lodge. Of met
een verfrissend drankje op het buitenterras. Vraag eens naar de verschillende mogelijkheden en arrangementen.
Voor alle informatie en inschrijvingen, kunt u bellen met 0255-545848
of board naar: www.snowplanet.nl

Zes Carvers pauzeerden even bij De Wildeman voor een ‘pitsstop’

Unieke Carvers
bij De Wildeman

Jaarverslag Rode Kruis Velsen

Meer inkomsten,
maar ook meer kosten
Velsen - In 2007 is weer veel gebeurd bij het Rode Kruis Velsen: het
beroep dat op de vrijwilligers werd
gedaan nam opnieuw toe. Het aantal mensen dat zich voor het Rode
Kruis wil inzetten bleef gelijk; een
aantal vrijwilligers verliet de afdeling en een aantal nieuwe trad toe.
Meer vrijwilligers blijft bittere noodzaak, zeker gelet op de gestaag toenemende werkdruk.
De inkomsten uit contributies, collecte en vergoedingen voor inzet
vertoonden opnieuw een lichte stijging. De collecte, afgelopen jaar op
grotere schaal opgezet, leverde een
mooi bedrag op van bijna 11.000 euro. Doordat de kosten ook stegen en
een aantal grote hulpmiddelen vervangen moest worden, draaide de
afdeling het afgelopen jaar vrijwel
neutraal.
Dat de afdeling haar taken weer op
een goede wijze kon uitvoeren, was
mogelijk door de uitstekende inzet
van de vrijwillig(st)ers en de grote
steun, financieel en anderszins, van
de leden, donateurs en de gemeen-

te Velsen.
De auto voor onder andere rolstoelvervoer moet nodig worden vervangen. Het benaderen van sponsors heeft nog onvoldoende opgeleverd. Het Rode Kruis Velsen lijkt af
en toe nog tamelijk onbekend, terwijl er toch weinig manifestaties en
sportevenementen, van Pierloop tot
Landgoedfair Beeckestijn en dergelijke, denkbaar zijn in Velsen zonder de inzet van deze EHBO-ers. De
vrijwilligers zorgen voor allerlei activiteiten in en rond de verzorgingshuizen, speciaal voor ouderen, denk
aan de telefooncirkel in VelsenNoord. Vrijwilligers zijn ook gestart
met integratieactiviteiten, zoals een
speciale cursus EHBO in en rond
het huis, gericht op allochtone vrouwen.
Kortom, er zijn nog meer vrijwilligers
en nog meer bijdragen nodig. Meld
u aan of stort uw bijdrage. Geef ook
tijdens de komende collecte van 15
tot 21 juni. Collectanten daarvoor
kunnen zij ook nog goed gebruiken.
Zie www.rodekruisvelsen.nl

Santpoort-Noord - Vrijdag maakten zes unieke Carvers een lunchstop bij De Wildeman in SantpoortNoord. Gastheer Dolf Langelaan
ontving de rijders met een grote
glimlach.
De Carver is een unieke Nederlandse uitvinding en wordt bestuurd als
een auto, maar in de bochten kantelt hij als een motorfiets, of beter
nog, een vliegtuig. Het mechanischhydraulisch Dynamic Vehicle Control (DVC) systeem past de kantelhoek aan de snelheid en versnelling
van het voertuig aan. Het resultaat
is een uiterst wendbaar maar veilig,
stabiel en comfortabel voertuig. De
‘kick’ van het kantelen in combinatie met zijn sportieve rijgedrag staan
garant voor onovertroffen rijplezier.
Met zijn 68 pk sterke 660 cc viercilindermotor met 16 kleppen en turbo accelereert de Carver van 0 tot

100 km/u in 8 seconden en haalt hij
een topsnelheid van 185 km/u. Bestuurder en passagier zitten achter
elkaar in een veilige ‘monocoque’
cockpit.
Vrijdag was het voor het eerst dat
er zes Carvers tegelijk een toertocht
konden gaan maken. De tocht werd
georganiseerd door Action Planet
te Halfweg. Action Planet heeft net
zijn zesde Carver binnen gekregen
en kan nu als enige in de wereld de
Carver-ervaring aanbieden. Meestal
wordt vanuit Spaarnwoude, de Houtrak waar Action Planet een eigen locatie heeft, gestart maar eventueel
komen ze ook naar u toe.
Vanaf nu zult u de voertuigen regelmatig in Kennemerland rond zien
rijden. Alles over de Carvers kunt
u vinden op www.carver-worldwide.com, alles over Action Planet op
www.actionplanet.nl

Zondag Bluesstage Event
IJmuiden - Het jaarlijks terugkerende Blues Event Circus dat traditiegetrouw het muzikale seizoen in
het Stagecafé afsluit, op zondag 22
juni, bestaat ditmaal uit, de Rain Experience, een bluestrio met het Tjechische gitaarwonder Davor.
De
mondharmonicaspeler/zanger Big Bones uit San Francisco,
is de eerste gast die met de Robbert Fossen Blues Band meespeelt.
Big Bones heeft een enorme staat
van dienst, hij speelde onder andere mee met John Lee Hooker en Joe
Louis Walker, heeft een lage zwarte
stem en behoort tot de Old School
Chicago. Hij heeft recentelijk de cd
So Low uitgebracht.
Tweede gast is James Tail Dragger
Jones, een van de laatste ‘legends’
of the Chicagoblues. Vanaf de 70er jaren is hij de vaste waarde in de
chicagobluesscene. Met zijn formidabele stem die een rauwe mix is

tussen Howlin Wolf en Frank Kraayeveld, zet hij met zijn charismatische
en indrukwekkende performance
het publiek al jaren op zijn kop. Het
is de Chicagoblues in zijn puurste
vorm. Hij wordt begeleid door een
van Neerlands meest pure Chicagobluesbands, namelijk de Robbert
Fossen Blues Band, die met al hun
ervaring in het spelen en begeleiden
van deze Amerikaanse muzikanten
de klassieke Chicagoclub zal doen
herleven.
De line-up van de R.F.B.B is Harold
Fat Harry van Dorth op gitaar, Monique de Jong, basgitaar, Robbie Carree, drums en Robbert Fossen, zang,
gitaar en mondharmonica.
De aanvang van de Bluesstage Event
is zondag om 16.00 uur. De toegang
is gratis. Het Bluesstage Event vindt
plaats in het Witte Theater aan de
Kanaalstraat in IJmuiden.

Regio - Suma Lumber Company
NV heeft als eerste houtproducent
van Suriname het FSC FM certificaat verworven. De certificaat code
is CU-FM/COC-804693. Het bedrijf
heeft een aantal concessies rond de
Tibiti-rivier van in totaal 65.000 hectare. Sinds 1999 wordt op professionele en verantwoorde wijze de nationale en internationale markt voorzien van houtproducten.
Het bedrijf richt zich met haar verantwoorde houtkap op het produceren van rondhout en nat gezaagd
hout voor de exportmarkt. Met name Basralocus, Bolletrie, Groenhart,
Wana, Ingipipa en Gronfolo bepalen
het kapbeeld, maar ook andere gewilde hardhout soorten.
Met deze prestigieuze FSC-certificering heeft niet alleen het bedrijf,
maar ook Suriname een gigantische
stap gezet richting ecologische so-

ciale en economisch verantwoorde
houtproductie.
Control Union Certifications uit
Zwolle, in de personen van certificeerder Harrie Schreppers en auditor Jan Frans Bastiaanse hebben
de certificering begeleid en bewerkstelligd. Van de kant van Suma Lumber Company Nv leidde ir David van
Roy de operatie.
Voor de hardhoutsoorten heeft Suma Lumber Company NV alle exportverkooprechten exclusief aan
Suma Trading BV gedelegeerd. Dit
bedrijf werkt nauw samen met Monsjou en Van der Vlugt die als agent
is aangesteld.
Binnenkort zal in Suriname dit certificaat officieel worden uitgereikt in
aanwezigheid van het Wereld Natuurfonds, de Surinaamse regering
en vertegenwoordigers van de houtindustrie.

Een rookruimte bij Flamingo Casino

Flamingo Casino

Rookruimtes een gastvrije
oplossing voor rookverbod
IJmuiden - De komende weken
zullen in alle vestigingen van Flamingo Casino smaakvolle, transparante en wettelijk goedgekeurde
rookruimtes worden geplaatst. In
deze optimaal geventileerde rookruimtes kunnen gasten van het casino desgewenst hun sigaret roken
zonder dat niet-rokende gasten of
medewerkers daar hinder van ondervinden. Vanaf 1 juli 2008 is het
wettelijk niet meer toegestaan om
in horeca en casino’s, zoals Flamingo Casino, te roken. Voor een organisatie die gastvrijheid hoog in het
vaandel heeft staan was het een uitdaging om een oplossing te vinden
die zowel rokende als niet-rokende
gasten aanspreekt. Die oplossing is
gevonden in de plaatsing van wettelijk goedgekeurde rookruimtes met
afsluitbare deuren. Rokers kunnen
hier ongehinderd hun sigaret roken zonder dat zij het casino moeten verlaten. De rook wordt via het
ventilatiesysteem direct afgezogen.

Door de transparante vorm van de
rookcabine blijft de gast betrokken
bij de sfeer in het casino en wordt
de ambiance van het casino niet
aangetast.
Het beleid van Flamingo Casino is erop gericht om zich als een
smaakvolle, luxe en uitnodigende
uitgaansgelegenheid te presenteren. Daarbij zijn vooral meerspelers
blikvanger. Meerspelers zijn electronisch aangestuurde casinosspelen,
zoals Roulette, Black Jack, Poker en
Bingo, waaraan met meer personen
tot wel twaalf aan toe gespeeld kan
worden.
Door met meer personen tegelijk te
spelen, ontstaat een plezierige en
gezellige sfeer, waardoor een bezoek aan Flamingo Casino ook aantrekkelijk is voor stellen, groepen of
een uitje met vereniging of bedrijf.
Door het aanbieden van entertainment, acties, gratis consumpties en
entree wordt de gastvrije ambiance
verder versterkt.

Geslaagd 30e Beeckestijn Pop
Velsen-Zuid – Afgelopen zaterdag
vond voor de dertigste keer Beeckestijn Pop plaats. Twintig bands,
verdeeld over drie podia lieten van
zich horen. Grote namen op het
hoofdpodium, zoals Claw Boys
Claw, die na tien jaar weer spelen.
Veel mensen kwamen ook voor de
Haagse band All Missing Peaces.
Een jonge band, de gemiddelde
leeftijd van de bandleden is dertien
jaar. Ook waren er veel fans van de
band GEM.
,,De opkomst valt reuze mee, het is
gezellig druk’’,
zegt
medewerker Martin
van Dijke. ,,We
dachten dat het
tegen zou vallen, omdat de
bussen niet rijden. Maar de
mensen
weten ons toch te
vinden. En dan
is het ook nog
heerlijk weer, ik
ben een tevreden mens.’’
Op het Oxy-podium staat de Amsterdamse band The Tunes te spelen. Een mengeling van verschillende muziekstijlen, af en toe is er een
vleugje cajun in te horen, dan klinkt
er een stukje reggae. Een trekharmonica maakt het geheel extra vrolijk. Frans (17) uit Haarlem heeft het
aan staan horen. ,,Ik kende ze niet,
maar ik vond het een leuke band’’,
zegt hij na afloop.
Dan verontschuldigt hij zich: ,,GEM
gaat zo spelen en die wil ik horen’’
en hij beent weg, naar het hoofdpodium. GEM is een lekker in het
gehoor liggende band. Melodieus,
maar ook strak en ritmisch. Saskia
uit Haarlem staat te swingen op de

muziek. Is ze ook een fan? ,,Welnee,
als ik lekkere muziek hoor, dan ga
ik vanzelf bewegen’’, lacht ze. Samen met vrienden komt ze al jaren
naar Beecekstijn Pop. ,,Altijd op dezelfde plek’’, wijst ze naar een groep
mensen die zich het op kleden in
het zonnetje makkelijk gemaakt
hebben. ,,Ik vind dit een onwijs leuk
festival, met veel variatie. Leuk dat
er ook steeds meer voor de kinderen wordt gedaan. Ik hoop dat we
het redden tot aan Claw Boys Claw,
maar als mijn tweejarige dochter
het niet trekt, dan
gaan we naar
huis.’’ Ze wijst
naar een peuter,
die vrolijk huppelt op de maat
van de muziek.
Ze heeft duidelijk de genen van
haar mama.
Ondertussen zijn
Nicole (9) uit Velserbroek en Amy
(12) uit IJmuiden
druk bezig met het opruimen van
plastic glazen.
,,We hebben al twee meter opgehaald’’, zegt Nicole trots. Ze laat
haar stempelkaart zien, waar al drie
stempels op prijken: ,,Als de kaart
vol is, dan krijgen we een T-shirt.’’
Op het Kabouterpodium laat de band
John Carrie & Moor Green luidruchtig van zich horen. Een mevrouw,
die van plan was om een fijne boswandeling te gaan maken, komt met
grote verbaasde ogen aanlopen. Ze
slaat haar handen voor haar oren en
maakt rechtsomkeert, terwijl ze uitroept: ,,Wat een herrie.’’
Waarschijnlijk de enige die dag, die
geen waardering kon opbrengen
voor Beeckestijn Pop. (Carla Zwart)
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Wijding oud-katholieke
bisschop op Seaport TV

laatste Jamsessie van het
seizoen in De Halve Maan

Velsen - In de rubriek Velsen Centraal van Seaport TV staat deze week
de wijding van de nieuwe Oud-Katholieke bisschop van Haarlem centraal. De oud-IJmuidenaar dr. Dick
Schoon wordt op zondagmiddag 29
juni om 14.30 uur tot de 18de bisschop van Haarlem gewijd in de
St. Bavokerk op de Grote Markt in
Haarlem. De eindredacteur van het
televisieprogramma, Jac. Zuurbier,
spreekt met hem en zijn vrouw drs.
Lidwien van Buuren. Ook zijn opvolger als deken van het bisdom Haarlem, de IJmuider pastoor drs. Harald
Münch is studiogast.
De opnamen van dit studiogesprek
zijn op donderdagochtend 19 juni
om 10.00 uur in de theaterzaal van
de bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden. De
opnamen zijn vrij toegankelijk.
Twee maanden geleden
vond in de Haarlemse kathedrale
oud-katholieke
kerk aan de Kinderhuissingel de verkiezing van de
opvolger van de overleden
bisschop Bert Wirix plaats.
Bij deze verkiezing kreeg
Dick Schoon al in de eerste ronde een forse meerderheid van 17 van de 23
uitgebrachte stemmen.
In het programma wordt teruggekeken op de levensloop van de bisschop elect.
Maar ook zijn visie op de
toekomst van zijn kerk en
de samenwerking met andere kerken komt aan de
orde. Met zijn vrouw Lidwien van Buuren wordt de
rol van de vrouw bespro-

Santpoort-Noord - Woensdag 25
juni is alweer de laatste Jamsessie
van dit seizoen in Muziekcafe De
Halve Maan te Santpoort-Noord. Na
acht succesvolle sessies wordt er
een zomerstop ingelast. De sessie
zal weer ondersteund worden door
de vaste sessiemuzikanten: Robin
van Rijswijk, gitaar, Bas Kors, gitaar,
Rafael Fernandez, bas, Marcel Selier, drums en zang, Mike van Baekel-toetsen en Rob van den Berg,
gitaar en zang.

ken. De IJmuider pastoor Harald
Münch wordt nu deken van het bisdom Haarlem. Wat houdt deze parttime-functie in? Hoe verloopt de inwijdingsceremonie in de monumentale St. Bavokerk?
Deze en andere onderwerpen zijn
te zien en te horen in de uitzendingen op vrijdagavond 20 juni, zaterdagavond 21 juni en maandagavond
23 juni om 18.00 uur. Kijkers kunnen
deze uitzendingen van Velsen Centraal onder de regie van Edwin Woning zien via de Velser TV-kabel op
S12++ (frequentie 240 mHz) en de
internetsite van Seaport TV. Nadere bijzonderheden staan op de teletekstpagina 331 van Seaport TV.

Keukenhuis IJmuiden presenteert tijdens de braderie aan de Kennemerlaan
lekkere Italiaanse hapjes en wijn in de eigen showroom

Italiaanse hapjes en wijn

Kom zaterdag proeven
bij Keukenhuis IJmuiden
IJmuiden - Wie zich wil oriënteren op een nieuwe keuken, kan dit
zaterdag tijdens de braderie op de
Kennemerlaan mooi combineren
met een bezoekje aan Keukenhuis
IJmuiden aan Kennemerlaan 56 en
60. Hoewel er geen kraam staat, wil
Keukenhuis IJmuiden zich tijdens de
braderie wel optimaal presenteren.
Omdat zij dat het beste in hun eigen showroom kunnen doen, nodigen zij u dan ook van harte uit in de
zaak. Daar wordt u bovendien verwend met lekkere Italiaanse hapjes,
salades en wijn. Alle reden dus om
binnen te stappen. Bovendien ontvangt u bij elke vrijblijvende offerte
ook nog eens een leuke attentie.
Keukenhuis IJmuiden is momenteel
de enige keukenspeciaalzaak met
showroom in IJmuiden. Sinds twee
jaar zijn zij gevestigd aan de Kennemerlaan. Inmiddels bestaat Keuken-

huis IJmuiden alweer zes jaar.
Keukenhuis IJmuiden werkt met de
Duitse merken Nobilia en Sachsen,
maar ook met het Italiaanse designmerk Bontempi. Vandaar ook de Italiaanse hapjes en wijn. In de showroom vindt u twaalf opstellingen,
maar natuurlijk is er nog veel meer
mogelijk. Bij Keukenhuis IJmuiden
zijn alle merken keukenapparatuur
leverbaar.
Het grote voordeel van Keukenhuis
IJmuiden is dat zij alle voorkomende werkzaamheden in ‘eigen hand’
houden, van ontwerp tot uitvoering.
Zo werken zij samen met u aan de
totstandkoming van deze belangrijke plek in uw huis.
Kom dus zaterdag even gezellig binnen lopen bij Keukenhuis IJmuiden.
Kom proeven, kijken en genieten.
Voor informatie kunt u bellen met
0255-526028.

KNRM ontvangt donatie
van deelnemers YSY Ronde
IJmuiden - De directeur van de
KNRM, Roemer Boogaard en de
bemanning van de reddingboot Johanna Louisa, kregen van de organisatie van de wedstrijd/prestatie
zeiltocht, de YSY Ronde om NoordHolland een checque van 2650 euro
overhandigd.
Dit bedrag is gedoneerd door een
groot aantal zeilers welke deelnamen aan deze non-stop wedstrijd/
prestatietocht die werd georganiseerd door Yachtclub Seaport Ymuiden. Bij het inleveren van hun startnummer afgelopen zaterdag na de
Zaterdag is het Landelijke Speeltuindag

Speeltuin Santpoort steunt
Landelijke Speeltuindag
Santpoort - Zaterdag 21 juni is uitgeroepen tot de landelijke speeltuindag. Alle bij de NUSO aangesloten
speeltuinen openen op die dag hun
poorten zonder entree te heffen. De
speeltuinen laten tijdens de landelijke speeltuindag zien hoe nuttig ze
zijn. Spelen is en blijft erg belangrijk
voor de lichamelijke- en sociale ontwikkeling van kinderen.
De landelijke speeltuindag wordt
georganiseerd door de NUSO. Dit is
het overkoepelend orgaan voor alle speeltuinen in ons land. Het bestuur van de aangesloten speeltuin
kan altijd met vragen en problemen
terecht bij de NUSO. Ook wordt er
twee keer per jaar een bijeenkomst
georganiseerd voor alle regionale
speeltuinen. Afgelopen mei zijn be-

stuursleden en vertegenwoordigers
van vele speeltuinen uit de wijde
omtrek op bezoek geweest in Speeltuin Santpoort. Tijdens zo’n bijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld en oplossingen gezocht voor
problemen.
Zaterdag 21 juni zal Speeltuin Santpoort gratis te bewonderen zijn van
14.00 tot 17.00 uur. Een ieder die een
kijkje wil nemen in de speeltuin is
van harte uitgenodigd. Deze dag is
bij uitstek geschikt voor die leden
van de Velsense politieke partijen,
die geen kleine kinderen meer hebben, om eens te komen kijken hoe
de jeugd van Velsen zich vermaakt
in Speeltuin Santpoort. Noteert u alvast 21 juni in uw agenda voor een
bezoekje aan Speeltuin Santpoort.

wedstrijd, kregen ze de keuze het
borgbedrag van 20 euro te doneren
aan de KNRM of deze zelf te innen.
Velen twijfelden niet en doneerden
spontaan aan de KNRM. Ze hopen
de reddingmaatschappij nooit nodig
te hebben maar het gevoel dat deze
stand-by zijn geeft een veilig gevoel.
e Johanna Louisa voer afgelopen zaterdag nog met gasten van de Ronde de zeilers tegemoet. Slechts één
jacht heeft de hulp van de KNRM,
van het station Harlingen, moeten
inroepen. Zij liepen vast op de Waddenzee.

Kunstencentrum in
het Witte Theater
IJmuiden - Op woensdag 25 juni organiseert de Afdeling Muziek
van het Kunstencentrum Velsen een
avond van de Lichte Muziek in het
Witte Theater, Kanaalstraat 257 in
IJmuiden.
Er zijn optredens van de Big Band
Velsen, de werkgroep Lichte Muziek, een saxofoongroep en een
aantal popgroepen. Het geheel staat

onder leiding van de docenten Floris
Schoute, Kees van Lent, Paul Hoffman, Charles van der Steeg en Jan
van der Veen.
Het belooft een swingende gebeurtenis te worden waarbij de muziekafdeling zich nu eens van een heel
andere kant laat zien en horen!
De avond begint om 20.00 uur en de
toegang is gratis.

Orgelconcert door Martin Mans
IJmuiden - Op donderdag 28 juni
vindt er in de Nieuwe Kerk aan de
Kanaalstraat te IJmuiden een orgelconcert plaats, dat om 20.00 uur begint.
Het programma voor dit concert is
zeer boeiend. Van samenzang , improvisatie op bekende geestelijke
liederen tot het ten gehore brengen
van werken van bekende en minder
bekende meesters.
Martin Mans werd in 1965 geboren op het Zuid-Hollandse eiland

Goeree-Overflakkee. Reeds op zeer
jonge leeftijd ontving hij zijn eerste
orgel lessen. Op twaalfjarige leeftijd werd hij kerkorganist in zijn geboorteplaats. Naast zijn orgelstudie
bekwaamde hij zich ook in koordirectie.
Het belooft een mooi concert te
worden.
De toegang is gratis, om toch enigszins uit de kosten te komen
vindt er aan het einde van het concert een collecte plaats

PALM Beach Life in IJmuiden
IJmuiden aan Zee – Op 21 en 22
juni vindt het Palm Beach Life Beach
Volleyball Circuitplaats, in samenwerking met strandpaviljoen Zuidpier.
Op een schoon strand zullen er 40
speelvelden zijn. Bij mooi weer komt
een team de ruggen insmeren met
zonnebrand. Inschrijven voor het
breedtesport toernooi is mogelijk tot
vrijdagmiddag 20 juni 15.00 uur.
Iedereen kan meedoen. De beach
volleyballer heeft keuze uit 18 ver-

Tom Makkes zorgt weer voor de
techniek. Volledige back-line is aanwezig, maar neem wel je eigen instrument mee! Ook deze keer, probeer op tijd aanwezig te zijn want
het gaat weer druk worden! Graag
van te voren aanmelden bij: tonhelwes@quicknet.nl. Lany en Anne heten iedereen weer van harte welkom
op 25 juni in Muziekcafé De Halve
Maan, Hagelingerweg 36 in Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur tot
23.00 uur. Toegang is gratis.

schillende niveaus. De wedstrijden
worden gespeeld tussen 09.30 uur
en 16.00 uur, met een uitloop tot uiterlijk 19.00 uur zowel op zaterdag
als op zondag.
Het PALM Beach Life gaat niet alleen om beach volleyball. Dit evenement bevat mode, sport, dans,
muziek, competitie, liefde, kortom
een complete belevenis die centraal
staat bij de deelnemer en bezoeker.
Meer informatie op www.beachvolley.nl, ook voor inschrijven.

De oogspecialist Görig in Dier Medisch Centrum kennemerland

Oogspecialist voor dieren
bij het Dier Medisch Centrum
Velserbroek - Dier Medisch Centrum Kennemerland te Velserbroek
is nu een jaar in bedrijf. Vele huisdieren en hun eigenaren hebben inmiddels de weg naar deze moderne
kliniek gevonden. Ook met de groei
naar een tweedelijns kliniek is weer
een stap gezet.
Op regelmatige basis is er een samenwerking met dierenartsspecialist oogheelkunde Christiane Görig
gerealiseerd. Görig is erkend oogheelkundig specialist en is tevens
werkzaam in andere tweedelijns
klinieken Nederland. Zij komt twee
maandelijks met haar apparatuur en
instrumenten langs bij Dier Medisch
Centrum Kennemerland. Zij voert
dan consulten uit om diverse oog-

aandoeningen te diagnosticeren.
Bovendien kan zij oogonderzoeken
uitvoeren in het kader van de fokkerij en voert zij chirurgische ingrepen uit in de goed uitgeruste operatiekamers van het DMCK. Door de
komst van Christiane is het niet langer nodig om voor een oogheelkundig advies of ingreep bij een huisdier naar Amsterdam of Utrecht af
te reizen.
De eerstvolgende mogelijkheid om
een afspraak te maken bij oogspecialist Görig in Velserbroek is maandag 7 juli. Voor meer informatie of
het maken van een afspraak kunt
bellen met DMC Kennemerland
023-5384444 of mailen naar info@
dierenartsvelserbroek.nl.

Cliënten van Harteheem
blij met steun van Corus
Regio - Donderdag 29 mei brachten
55 werknemers van Corus een bezoek aan Harteheem, onderdeel van
De Hartekamp Groep in Heemstede.
Aangezien Corus al 90 jaar lang een
belangrijke positie in de directe omgeving inneemt, heeft organisatieadviesbureau Zinnige Zaken Corus
geadviseerd over het leveren van
een positieve en concrete bijdrage
aan een maatschappelijke partij:
Corus als best neighbour.
Met de projecten voor De Hartekamp Groep is daar een eerste stap
in gemaakt. Corus heeft een lang
gekoesterde wens van de cliënten van twee woningen vervuld: het
opknappen en gebruiksvriendelijk
maken van hun tuin. Burgemeester Nawijn gaf het startsein voor de
Corus medewerkers om aan de slag
te gaan. Later deze maand volgen
meer acties waarbij andere goede
doelen van De Hartekamp Groep
worden gesteund.
In het kader van het 90 jarig bestaan
van Corus is door het bedrijf en Zinnige Zaken een Hartenactie opgezet om een aantal goede doelen te
steunen. Afdelingen konden zich als
team inschrijven en laten zien dat zij
geen hart van staal hebben, maar
zich juist graag inzetten voor hun
omgeving. Naast de wens om de

tuinen op te knappen gaan de komende weken twee afdelingen van
Corus een dag naar het Dolfinarium
met een groep bewoners en wordt
in de week daarna een bewegingsruimte opgeknapt.
De twee tuinen van de woningen
waren hard toe aan een aangepaste
tuin. Er moest enorm veel gebeuren.
De tuin van de ene woning moest
worden veranderen in een doe-tuin.
Oude zandbakken werden verwijderd en er kwamen nieuwe schommels. Een grote wens van de cliënten, een trampoline werd ingegraven, priëlen werden gebouwd,
schuren geschilderd en mooie potten met planten gevuld. Het resultaat was verbluffend. Zorgmanager
Sita Castricum sprak vol lof over het
harde werk van de Corus medewerkers. ,,Van een tuin met slechts alleen een wipkip is het geheel veranderd in een tuin waar met name
de cliënten volop van kunnen genieten.” Als dank voor hun grote inzet
en betrokkenheid kregen de Corus
medewerkers een schilderij aangeboden, gemaakt door cliënten van
De Hartekamp Groep.
Meer informatie over het organisatie- adviesbureau achter deze projecten vindt u op www.zinnigezaken.nl.

Bewoners slooppanden
maken plan nieuwe buurt
IJmuiden - De bewoners van 135
woningen in de omgeving van de
President Steynstraat in IJmuiden
gaan op 21 juni aan de slag om samen een plan te maken voor hun
nieuwe buurt. Dit gebeurt tijdens
een Ontwerpfestival in de kerk aan
Helmstraat 9 midden in de woonwijk.
De nieuwe buurt komt in de plaats
van de huidige woningen die de
komende jaren allemaal gesloopt
worden. De mogelijkheid om mee
te denken en te werken aan een
schetsontwerp gebeurt via de methode ‘Community Planning’, uitgevoerd door bureau IS Maatwerk uit
Hoorn. Op woensdag 25 juni presenteert IS Maatwerk al het schetsontwerp als resultaat van het Ontwerpfestival.
De 135 betreffende eengezinswoningen zijn circa 30 jaar geleden
gebouwd. De technische en bouwkundige staat is, ondanks de ‘jonge’
leeftijd, slecht. Dat was ook het dilemma waarmee Woningbedrijf Velsen lang worstelde. Een actieve bewonerscommissie wist de impasse te doorbreken door een aanpak
voor te stellen met grote betrokkenheid van de bewoners. Op verzoek
van de bewonerscommissie heeft
Woningbedrijf Velsen ingestemd
met Community Planning. IS Maatwerk heeft de opdracht gekregen in
korte tijd met alle betrokken partijen
een stedenbouwkundig schetsontwerp te maken voor de buurt.
Alle stappen tijdens de voorfase zijn
zorgvuldig en in goede samenwerking tussen Woningbedrijf Velsen en
de bewonerscommissie gezet. Dat
geldt ook voor het uiteindelijke pakket aan randvoorwaarden.
IS Maatwerk heeft gesprekken gevoerd met onder andere bewoners,
de gemeente en bedrijven in de omgeving. Er zijn inloopbijeenkomsten
gehouden voor iedereen die meer

wilde weten over de ‘Community
Planning’ en de rol die zij kunnen
spelen.
Maar het belangrijkste onderdeel is
het ontwerpfestival op zaterdag 21
juni. Alle bewoners en iedereen die
zich betrokken voelt bij de President
Steynstraat en omgeving is welkom.
Kennis en kunde zijn niet belangrijk. Het uitgangspunt is dat iedereen op zijn of haar manier verstand
van wonen heeft. U kunt meedoen
aan de discussie over hoe u vindt
dat de buurt eruit moet zien. Of u
doet mee aan een tekenronde waarin u en anderen samen de nieuwe
buurt tekenen: waar kunnen de auto’s parkeren, waar komen de bomen, de bloemperken en de speeltoestellen. Er zijn mensen aanwezig
die bouwen, ontwerpen en plannen
maken als vak hebben. Zij helpen u
om alle ideeën vorm te geven. Het
ontwerpfestival duurt de hele dag
van 10.00 tot 17.00 uur, maar u bent
niet verplicht de hele dag te blijven.
U mag komen en gaan wanneer u
zelf wilt.
Na het festival gaat het team van
stedenbouwkundigen direct aan de
slag om alle resultaten van het ontwerpfestival te verwerken tot een
plan. Vier dagen later al, op woensdagavond 25 juni, presenteert IS
Maatwerk in de Doopsgezinde Kerk
het voorstel voor de nieuwe buurt.
Dit plan, dat bovendien voldoet aan
voorwaarden van Woningbedrijf Velsen, de bewoners en de gemeente,
is het resultaat van het ontwerpfestival. Ook hier bent u van harte welkom.
Het volledige programma, de tijden
van de workshops en andere relevante informatie vindt u op www.ismaatwerk.nl/complex135 en in de
folder die in mei in de wijk is verspreid. Bij Woningbedrijf Velsen
kunt u natuurlijk ook een folder ophalen.
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Groene groei dichtbij huis

Plaatsen in de skybox van Telstar

Velsen gaat zich profileren
Velsen - De gemeente Velsen wil
meer netwerken en zich beter profileren als betrokken gemeente bij
evenementen en activiteiten. Daarvoor heeft zij een budget van 32.000
euro uitgetrokken.
Netwerken kan bijvoorbeeld gebeuren in de skybox van Telstar, waar de
gemeente vijf zitplaatsen reserveert.
Hier kan het college of andere ambtenaren, dan relaties uitnodigen.
Ook richting Corus wil de gemeente werken aan relaties. Daartoe zullen 250 werknemers met een introducee worden uitgenodigd voor een
rondleiding op het Forteiland, dit in
verband met het 90-jarig bestaan

Corus.
De gemeente zal dit jaar in dit kader
een eenmalige bijdrage leveren aan
het Havenfestival, in verband met
het lustrum van het Havenfestival.
Hoe groot dit bedrag zal worden is
nog niet bekend.
Ook wil men aan evenementen zoals bijvoorbeeld Beeckestijn Pop
een liefst ludieke bijdrage leveren.
En dit allemaal om niet te vergeten dat de gemeente toch de basis
vormt van al die mooie mogelijkheden in ons eigen Velsen. En een
beetje reclame maken is dan geen
slechte zaak, aldus het college van
B&W.

De blije mannen van Rooswijk

Rooswijk herensoftballers
verslaan Sparks
Velsen-Noord - Rooswijk heeft alweer een aantal jaren herensoftbalteams die bestaan uit een mix van
oud honkballers, peanuts ouders
en nieuwe leden. Heren 2 is zo’n
team waar plezier hoog in het vaandel staat. Afgelopen week speelden
ze een thuiswedstrijd tegen Sparks
uit Haarlem. Het was wederom een
leuke wedstrijd om te zien, er werden veel punten gescoord en mooie
acties gemaakt, waardoor Rooswijk
weer een zege rijker werd.

Uiblinkers deze avond waren Martin Hilgers en Ron Jonker die samen
goed waren voor drie homeruns.
Omdat ‘good old’ Cees Davidson
als pitcher lastig te raken was, won
Rooswijk uiteindelijk met 22-14.
De mannen trainen op woensdagavond. Kom gerust eens kijken want
Rooswijk doet een hoop voor z’n leden.
Vrijdag is er een heuse Oranjeavond
en zondag 22 juni is er voor jong en
oud een mix toernooi.

Thomas Otte verstrikte zijn tegenstander in een matnet.

Ingenieuze matnetjes
bij jeugd Kijk Uit
IJmuiden - Terwijl nu de focus op
sportgebied gericht is op het alpengebied, bestreden achtentwintig
kinderen elkaar op het schaakbord.
Ook hier werden kunstzinnige momenten afgewisseld met onbegrijpelijke acties.
Thomas Otte had de eer als eerste
zijn tegenstander Roland de Bruin te
verstrikken in een matnet. Armando
Noordzij speelde niet veel later met
zijn loper en dame tegen Boy Wu
een uitgekiend spelletje, dat Boy tot
overgave dwong. In groep twee was
het topduel tussen Guido de Waal
en Menno Jaspers, waarbij Guido
al snel een stuk won. Ondanks de
druk van Menno maakte Guido nog
een stuk buit wat het einde van deze
partij betekende. Koen van de Velde moest definitief afhaken voor de
eerste plaats in groep twee, Marco
Wellinga speelde het toreneindspel
met twee pionnen meer naar winst.
Gregory van den Ende had zijn kruit
al verschoten in een gewonnen partij tegen de jeugdleider, tegen Mark
Scholten kwam hij geen moment in
de partij en liep mat op de laatste
rij.
Tom Noordzij volgde het voorbeeld
van zijn broer Armando met een
overwinning op Fanuel de Klark.

Hetzelfde dacht waarschijnlijk Quinten Otte, ‘mijn broer (Thomas) heeft
gewonnen dus ik ook’. Jared van
der Zee delfde het onderspit tegen
Quinten.
In de categorie ‘grote talenten’
moesten Maurits van Rees en Thomas Rebel het opnemen tegen de
routiniers Ingmar Visser en Dick
Wijker. Maurits kwam ver en kreeg
goede kansen, maar moest toch capituleren tegen de eindspelkunsten
van Ingmar. Thomas won verloren
materiaal met een goede aanval terug, maar moest in de loop van het
spel twee pionnen inleveren tegen
Dick, wat zijn nederlaag inluidde.
Barry Broek behaalde na een moeizaam begin toch nog de zege tegen
Vincent Geschiere. Marnix van der
Bijl liet Pieter Rebel met twee torens
matlopen. Ben Eppink zag het waarschijnlijk niet meer en zonder duidelijke reden gaf hij tegen Thomas
Lichtendaal op.
Anne Dijkman verpeelde de overwinning door Cory van Bellen pat
te zetten en Bram Zwanenburg won
alweer zijn derde partij op de club.
Lara von Winterdorff werd aan de
zegekar gebonden. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl. Informatie op
telefoon 0255-535743.

Snackkar ook op Gymzaal blijft
in traject Nova
zondag open
Velserbroek - Op verzoek van de
eigenaar van de snackkar aan de
Ambachtsweg, bij de Koe, wordt het
parkeerverbod gewijzigd. De eigenaar wil graag zijn etenswaren verkopen van dinsdag tot en met zondag en heeft daarom verzocht het
parkeerverbod op die dagen te laten gelden.
Momenteel is dat van maandag tot
en met zaterdag.
Het parkeerverbod voor de vijf parkeerplaatsen is toegekend voor
dinsdag tot en met zondag van 7.00
tot 21.00 uur. Alleen op maandag
kunnen de vijf parkeervakken gewoon worden gebruikt.

Inzamelen
plastic is duur
Velsen - De gemeente Velsen zal in
een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laten
weten zich zorgen te maken over de
kosten van de verplichte aparte inzameling van plastic.
Per 1 januari 2009 worden gemeenten verplicht plastic apart in te zamelen. VNG heeft een overkoepelend bedrijf opgericht, Nedvang,
waaronder de diverse inzamelbedrijven gaan ressorteren. De nieuwste berekeningen leren dat de kosten hoger zijn dan de aangekondigde subsidie.
Daarom wil de gemeente VNG vragen opnieuw het kostenplaatje te
bekijken en mogelijk te wijzigen. De
nieuwe belastingheffing voor papier
en karton zou worden gebruikt om
de kosten van de plasticinzameling
te dekken.
Op welke wijze de gemeente Velsen
gaat inzamelen is nog niet rond.

Santpoort-Zuid - Wethouder Korf
heeft besloten dat de motie om de
gymzaal voor Santpoort-Zuid los te
koppelen van het Nova-terrein niet
wordt gehonoreerd. De motie wordt
gewijzigd overgenomen. Men wil
het proces van integrale ontwikkeling bevorderen zodat de gymzaal
samen met de bouwopgave voor het
Nova terrein zo snel mogelijk kan
worden gerealiseerd. De wethouder
is er niet van overtuigd dat loskoppeling snellere realisatie zal betekenen. Bovendien zal dit het totaalplan
niet ten goede komen. Ook voor wat
betreft de locatie van de gymzaal in
het geheel is het beter om voor het
integrale plan te kiezen. Op het Nova-terrein wil men woningen, zorg
en een gymzaal realiseren.

Meer scholen
krijgen
schakelklassen
Velsen - Schakelklassen in het basisonderwijs zijn bedoeld voor leerlingen met een taalachterstand. In
het kader van Weer Samen Naar
School zijn op basisscholen de
Zandloper, Klipper, Triangel en Vuurtoren al schakelklasactiviteiten. Deze zullen ook volgend jaar worden
voortgezet. Bovendien zal ook op de
Vliegende Hollander een schakelklas komen. De schakelklassen zijn
bedoeld voor leerlingen in groep 1.
De betreffende leerlingen krijgen
gedurende acht uur per jaar extra
taalonderwijs. Het gaat in Velsen
om 80 tot 90 kinderen in het schooljaar 2008/2009. De kosten voor de
schakelklassen bedragen voor dat
schooljaar 75.000 euro.

Regio - Met de zomer in het vizier
staat iedereen te trappelen om erop
uit te gaan. Dat je daarvoor niet altijd ver van huis hoeft, blijkt uit twee
brochures die speciaal zijn gemaakt
voor inwoners en bezoekers van de
IJmond en Zaanstad. Ze bevatten
informatie over recreatiemogelijkheden in de buurt en zijn verkrijgbaar
bij gemeentehuizen in de betreffende regio’s. De informatie wordt ook
aanboden via www.tussenijenz.nl en
www.groeneijmond.nl.
In de IJmond en Zaanstad wordt intensief gewoond en gewerkt. Leven
bestaat niet uit werken alleen, ontspanning hoort er ook bij. Daarom
werken de provincie Noord-Holland, de betrokken gemeentes en
het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier hard aan meer
groen dicht bij huis.
Het project de Groene IJmond heeft
als doel: herstel van de cultuurhistorische waarde van het gebied, versterking van de ecologisch waardevolle groen- en waterstructuren
en uitbereiding van goed bereikbare recreatiemogelijkheden. Water
speelt een belangrijke rol in het plan.
Beken, vijvers en een duinmeer zijn
in aanleg. Het plan bestaat uit acht
deelprojecten die volop in ontwikkeling zijn: De Lunettenzone, de Duinen, de Groene Stadsrand, het Tuinbouwgebied, de Landgoederen, milieu- en educatiecentrum de Baak,
parkzone Wijkeroog en het Fietspadenplan. In 2006 zijn de eerste gerestaureerde lunetten (achttiendeeeuwse verdedigingswerken) geopend. Ook heeft milieu- en educatiecentrum De Baak een nieuwe
plek gekregen in park Vondelkwartier in Beverwijk. In het najaar wordt
gestart met het opknappen van Park
Westerhout. Er is al een draaibrug
over de beek aangelegd en in de zomer van 2009 is het Wijkeroogpark
helemaal opgeknapt.

Recreatie rondom de stad en voor
iedereen goed bereikbaar; dat is het
uitgangspunt van het project Tussen IJ&Z, dat zich richt op het gebied tussen de IJmond en Zaanstad.
Tussen IJ&Z beschermt en herstelt
de natuurlijke en oorspronkelijke
inrichting van het landschap. Maar
het ontwikkelt ook door nieuwe recreatiemogelijkheden, zoals open
speelweiden, fietspaden, picknickplaatsen en een recreatieboerderij. Er wordt nu hard gewerkt om de
vier projectplannen van Tussen IJ&Z
rond te krijgen. Rondom de Broekpolder wordt het historisch waardevolle recreatiegebied de Buitenlanden ontwikkeld. De ecologische
functie van de Kil, een overblijfsel van het Oer-IJ, staat hierin centraal. In Assendelft-Noord ligt het
150 hectare grote recreatiegebied
de Omzoom met zijn kenmerkende
kreekrug. Ook het Aagtenpark bij
Beverwijk zit in de planfase. Deze
oude vuilnisbelt wordt omgetoverd
tot een multifunctioneel park. Ook is
er veel aandacht voor verbindingen
om te wandelen en te fietsen.
Eind 2010 zijn de projecten de Groene IJmond en Tussen IJ&Z helemaal
gereed. De provincie werkt hier samen met het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier en de gemeentes Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Zaanstad hard aan.
Beide projecten hebben eenzelfde
overkoepelende overheidsvisie: er
moeten voor bewoners voldoende
en goed bereikbare recreatiemogelijkheden zijn ter compensatie
van de verstedelijking en industrie.
Het werkgebied van beide projecten overlapt ook. En via alle verbindingen fiets je straks zo van Zaanstad, via Beverwijk naar de kust of
het Uitgeestermeer. De projecten
zullen dus regelmatig gezamenlijk
communiceren in nieuwsbrieven, op
websites en in de pers.

Contactkring Dementie
30 juni in De Slof
Jeugd van LTC Hofgeest

Jeugdcompetitie levert
vier kampioensteams op
Velserbroek - Ook dit jaar hebben
de jeugdcompetitieteams van LTC
Brederode weer goed gepresteerd.
Weliswaar waren er minder kampioenen te huldigen dan voorgaande
jaren, maar met de volgende vier
kampioensteams is de jeugdcompetitie ook dit jaar succesvol verlopen:
Woensdagcompetitie: Gemengd tot
en met 10 jaar: Luca van Essen, Danique van den Burg, Daan Vulhop
en Rutger Beekmans. Jongens tot
en met 12 jaar: Jur Swier, Eric de
Jong, Milan van Essen en Lorenzo
van Os.
Zondagcompetitie tot en met 17
jaar: Jongens 1: Joris en Ivo Bodin,
Stijn Wessels en Joran Zethof.
Jongens 3: Vincent Cuvelier, Bo-

ris Ponsioen, Ruben de Hoog, Tim
Oude Groen en Jerry Oudendijk. De
kampioenen werden in het zonnetje gezet tijdens de afsluitende barbecue die net als voorgaande jaren
weer op voortreffelijke wijze georganiseerd was door Corrie en Kees
Mes.
Ruim 80 competitiespelers, familie
en trainers deden zich te goed aan
saté, hamburgers en nog veel meer
lekkers. Speciale dank gaat uit naar
de jeuugdcompetitieleidster, Conny
Bodin, die met assistentie van Petra
de Hoog voorafgaand en tijdens de
competitie bergen werk heeft verzet
om de competitieteams alle speeldagen goed bezet te krijgen voorzien van begeleiding.

Regio - Contactkring Dementie regio IJmond organiseert op maandagochtend 30 juni van 10.00 tot
12.00 uur een bijeenkomst in De
Slof aan Trijntje Kemphaanstraat 37
te Beverwijk. De toegang is gratis. U
dient uw eigen consumpties te betalen. U hoeft zich niet van te voren
op te geven.
Wanneer er sprake is van dementie
gaat alle aandacht uit naar de dementerende. De ziekte heeft echter
ook gevolgen voor haar directe omgeving. Het verloop van de ziekte is
moeilijk voorspelbaar en er kunnen
karakter- en gedragsveranderingen optreden. Soms weet de verzorgende daar niet goed raad mee. Het
omgaan met en de verzorging van
een persoon met dementie is daarom emotioneel en lichamelijk vaak
een zware belasting.
De Contactkring geeft informatie
en ondersteuning aan u als mantelzorger. De Contactkring Dementie,
geeft maandelijks informatie over
allerlei zaken betreffende dementie,
bijvoorbeeld: Dementie, wat is dit
nu? Dementie en levensvragen, wat
roept het op? Dementie, hoe verloopt het proces? Dementie en medicatie. Naast het verkrijgen van informatie is er ruimschoots gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen.
Ervaren vrijwilligers verzorgen deze

ochtend. Meestal is er een deskundige die een inleiding houdt, soms
wordt een film vertoond. Op maandag 30 juni zal de heer Marcel Gigengack, algemeen geriater/verpleeghuisarts bij Viva! Zorggroep,
vertellen wat een verpleeghuisarts
kan betekenen voor de dementerende én de mantelzorger. Als iemand dementeert zijn er diverse
vormen van zorg en ondersteuning
mogelijk zoals onder andere het
DOC-team, dagbehandeling, vakantie- of tijdelijke opname in een verpleeghuis. Naast de huisarts speelt
de verpleeghuisarts hierin een constante factor.
Er is ruimschoots gelegenheid voor
het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.
De Contactkring is een samenwerkingsverband tussen de Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening
M-K, GGZ Dijk en Duin ambulante
ouderenzorg en Tandem. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Arja Loggers, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening M-K
0251 229329. Indien u de bijeenkomsten wilt bezoeken maar u wilt
uw dementerende partner niet alleen laten, kunt u voor gezelschap
voor hem of haar contact opnemen met Tandem via 023-8910610.
Zie ook www.geheugenproblemenmiddenkennemerland.nl

Het was weer top bij LTC Hofgeest

Geslaagd beachvolleytoernooi Smashing Velsen
IJmuiden - Zondag was het dan
zover, het tweede Smashing Velsenbeachvolleybaltoernooi op het
IJmuiderstrand en dit maal gesponsord door adviesbureau Promis.
Maar liefst 110 volleyballers kwamen op dagen om in teams te strijden om de wisselbeker. Er werd een
goede deal afgesloten met de weergoden, eerst een buitje om het zand
schoon te spoelen en daarna een
strak blauwe hemel en veel zon. Ze
kwamen de afspraak na en zodoende was het heerlijk om te volleyballen met als gastheer het strandpaviljoen Noordzee.
Vele teams bestonden uit goede
volleyballers maar ook veel ex volleyballers en beginners deden mee
waardoor het en gezellig en sportief
spannend toernooi werd. De teams
werden verdeeld in drie poules met
de wedstrijden op tijd gespeeld. Het

moeilijke van beachvolleybal is dat
door het zand de veer en sprongkracht minder is dan in de zaal. Snel
reageren op spelsituaties is dan ook
een vereiste. Na dik drie uur spelen
werden de finales gespeeld en vier
finalisten bestonden uit een team
van Sporthal Zeewijk, een recreantenteam, een mixteam en een mixteam van jeugd en seniorencompetitie spelers.
Het mixteam ‘Jeroen’ won na een
gelijk opgaande strijd de finale en
kon de wisselbeker in ontvangst nemen. Na de prijsuitreiking werd de
dag afgesloten met een overheerlijke en gezellige barbecue.
De vereniging heeft op dinsdag en
donderdag bij mooi weer twee volleybalvelden staan op het strand,
kom ook eens kijken of kijk voor
meer info op www.smashingvelsen.
nl.

Velserbroek - Het zit er alweer op.
Het veertiende Bon & Breed Open
bij LTC Hofgeest is gespeeld en iedereen, spelers, organisatie en toeschouwers is het er over eens, het
was weer top. De hele week is er
prachtig en sportief tennis gespeeld
op de banen van de Velserbroekse
vereniging. De afgevaardigde van
de tennisbond, noemde het zelfs
‘een tot in de puntjes georganiseerd toernooi, waarbij de organisatie op rolletjes liep en de sfeer te
omschrijven valt als zeer gezellig en
sportief.’
Berend Jonker mag zich de overtuigende winnaar noemen in de hoogste categorie bij de heren en de
gemengd dubbel samen met Evelien van Mourik. De heren dubbel
drie werd (alweer) gewonnen door
Hans Coesel en Bernard Jonkman.
Verder was dit het toernooi van de
jeugd van LTC Hofgeest, vele jonge
spelers en speelsters wisten door te
dringen tot halve finales, finales en
zelfs de eerste prijs in de wacht te
slepen. Kortom een sportief succes
voor de vereniging die echt aan de
weg timmert. Naast al deze sportieve successen gaat het toernooi de
geschiedenis in als berengezellig,
goed georganiseerd en goed bezocht. De hele week stond in het teken van Hofgeest houdt van Oranje.
Met de successen van ‘onze mannen’ in Oostenrijk en Zwitserland
kon dat natuurlijk niet mooier gekozen zijn. Alle deelnemers werden verwelkomd met een lach, een
oranje polsband en een heuse uitgave van de Hofgeest Courant, een
overzicht van alle activiteiten en wetenswaardigheden die een gemid-

deld programma boekje doen verbleken. Eén van die activiteiten was
de spetterende feestavond op vrijdag. Zo’n tweehonderd bezoekers
gingen, volledig Oranje, uit hun dak
waarna het het hele weekend gezellig druk bleef op het park. Op zondag stond de club bol van de activiteiten. Naast de finales was er een
springkussen en schminken voor de
jongste jeugd en een sneltekenaar
die menig bezoeker komisch vast
wist te leggen. De grootste invloed
op de dag had echter een stortbui
van zo’n vijf kwartier, die de banen
volledig onder water legde. LTC Hofgeest toonde zijn ware gezicht door
met man en macht en op vele (innovatieve) manieren de banen een
paar uur later weer speelklaar te
krijgen, zodat vanaf een uur of vijf
de finales gewoon weer door konden gaan.
Kortom het was goed toeven bij de
Velserbroekse vereniging. De vrijwilligers van L.T.C. Hofgeest hebben
op alle fronten laten zien dat zij hun
mannetje staan, de kantine commissie, de wedstrijdleiding, de accommodatie commissie en de feestcommissie draaiden overuren, maar
door het, voor Hofgeest bekende,
saamhorigheid gevoel was iedereen op het eind moe maar zeker
voldaan. Samen hebben zij iets heel
moois neer gezet en hierdoor kunnen de spelers en het publiek alleen
maar nieuwsgierig zijn naar volgend
jaar, de vijftiende editie van het Bon
& Breed Open van LTC Hofgeest.
Voor meer informatie, alle uitslagen
en foto’s van het toernooi en de vereniging kunt u terecht op www.ltchofgeest.nl
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Formulierenbrigade helpt
ook met extra bijdrage
Velsen - De gemeente Velsen heeft
een regeling vastgesteld op grond
waarvan chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen
een financiële bijdrage kunnen krijgen. Deze is bedoeld als een tegemoetkoming in de verborgen kosten
die een chronische ziekte of handicap met zich mee brengt. Denk bijvoorbeeld aan extra stookkosten,
waskosten of kledingslijtage. Het
kan ook gaan om klusjes in en om
het huis of een lidmaatschap van
een belangenorganisatie. De tegemoetkoming is categoriaal en dat
betekent dat de kosten niet aangetoond hoeven te worden. Als er in
uw huishouden één of meer personen te maken hebben met een chronische ziekte of handicap, u een mi-

nimum inkomen heeft, Nederlander bent of hiermee gelijkgesteld en
u woont in Velsen dan heeft u een
grote kans om voor deze regeling in
aanmerking te komen.
Formulierenbrigade Velsen zal samen met u kijken of u in aanmerking komt voor deze regeling en u
er mee helpen om het aan te vragen.
Maak een afspraak, via de telefoon
of e-mail. Even langskomen kan natuurlijk ook altijd. Lukt dat niet dan
komt de Formulierenbrigade bij u
thuis. U kunt hen bereiken via telefoonnummer: 0255-533885 of email:
formulierenbrigadevelsen@
madi-mk.nl. Als u langs wilt komen
is het adres: Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg aan Rijnstraat
2, 1972 VG IJmuiden.

The King of Scandinavia

Goede kijkcijfers voor
docusoap ‘IJmuiden–Newcastle’
IJmuiden - De eerste vier uitzendingen op RTV NH van ‘IJmuiden–
Newcastle’ hebben goede kijkcijfers opgeleverd. Zo’n 150.000 tot
200.000 mensen stemden af op de
regionale zender om naar de docusoap te kijken. Soapminnend Nederland volgde de belevenissen van
de passagiers en de bemanning
aan boord van de cruiseferries van
DFDS Seaways. De achtdelige serie
loopt tot eind deze maand. In de komende episode staan geen gewone
passagiers centraal, maar ’n trouwe
viervoeter. Menig hondbezitter gaat
niet zonder zijn huisdier op vakantie. Huisdieren kunnen bij DFDS Seaways in de auto blijven of krijgen
een speciale kennel toegewezen.
Het baasje schrikt in eerste instantie
van het grote dierenhotel. Maar na
verloop van tijd zijn zowel hond als
baas aan de maritieme omgeving
gewend. Ondertussen maken vier

mannen zich op voor het vliegvissen in Schotland. Schotland is ‘het
neusje van de zalm’ als het gaat om
de vissport. Met speciale hengels en
zelfgemaakt aas staan ze klaar om
de eerste zalm en forel te vangen.
Daarnaast volgt de kijker in ‘IJmuiden–Newcastle’ vier rolstoelpassagiers en een groep mountainbikers.
Dagelijks gaan in IJmuiden vele
honderden passagiers aan boord
van een cruiseferry naar Engeland.
In de achtdelige docusoap, getiteld
‘IJmuiden–Newcastle’, wordt duidelijk wie dat zijn en waarom zij op reis
gaan. Van minicruise-passagiers of
vakantiegangers tot zakenreizigers
en beroepchauffeurs onderweg naar
Engeland of Schotland. Wie een aflevering heeft gemist, kan via www.
dfds.nl de uitzending terugkijken.
Elke vrijdag om 17.30 uur op RTV
NH. ‘IJmuiden–Newcastle’ wordt
geproduceerd door Zwaan.TV.

Voedselbank zoekt vrijwilliger
IJmuiden - Voor assistentie bij het
wekelijks uitdelen van de voedselpakketten zoekt Voedselbank Velsen een geschikte vrijwilliger. Het
uitdelen gebeurt iedere vrijdag van
12.00 tot 14.00 uur in de Laurentiuskerk aan het Fidelishof 30 in IJmuiden.
Gezocht wordt naar iemand die het
leuk vindt om met mensen met diverse achtergronden en gezindten
om te gaan en die dit tactisch en
respectvol kan doen.
Ook een sterke rug is belangrijk in

Perthshire Brass at the Beach

Felison Brass haalt Schotse
Brassband naar IJmuiden
IJmuiden aan Zee - Woensdag 2
juli is het dan eindelijk zo ver. De
Schotse Perthshire Brassband (op
tournee door Nederland (in Kilt)
doet badplaats IJmuiden aan. Dirigent Alexander Zwaan van Felison Brass uit Velsen-Noord heeft de
contacten gelegd om deze brassband naar deze regio te krijgen. In
Paviljoen Noordzee op het IJmuider
Strand zullen beide brassbands een
twee uur durend concert geven van
19.30 tot 21.30 uur. De naam ‘Brass
at the Beach’.
Brassmuziek is zeer populair in Engeland en Schotland, maar ook in
Nederland zijn er vele brassbands
ontstaan in de jaren ’50. Maar de
bakermat is toch aan de overkant
van de Noordzee. Hier komt ook de
Perthshire Brass vandaan. Het is alweer hun tiende zomertour. De eerste was in 1987 in Den Helder. Maar
ook de jaren daarna werd Duitsland, Noorwegen, Frankrijk, Tsjechië
en Nieuw-Zeeland aangedaan. De
band is veelgevraagd in alle delen
van Perthshire, het hele jaar door.
Regelmatig nemen zij deel aan de
nationale concoursen, met enkele
opmerkelijke successen. Vorig jaar

is Perthshire Brass gepromoveerd
naar de Schotse tweede afdeling en
nam de band deel aan de Britse finales in Harrogate, Engeland. En
zijn twee keer uitgeroepen tot ‘Scottish Brass Band van het Jaar’. Felison Brass uit Velsen-Noord bestaat
in Brassbandvorm ook al meerdere jaren, en geeft vele optredens in
de regio en ver daar buiten, en doet
ook jaarlijks mee op het Nederlands
Brassband Kampioenschap (NBK).
Deze brassband staat bekend om
hun zeer afwisselend repertoire,
welke wordt uitgevoerd door 35 zeer
enthousiaste koperblazers (Brass)
Dankzij de goede contacten in Engeland zullen zij bij hun 50-jarig bestaan in 2009 de oversteek maken
naar Engeland, en in dat zelfde jaar
een Engelse Brassband terug uitnodigen als het tij meezit.
2 juli is dus de unieke kans voor een
ieder om twee fantastische Brassbands te aanschouwen in het Paviljoen aan het Noordzeestrand in
IJmuiden aan Zee. Dit zomerse evenement is geheel gratis te bezoeken
bij Paviljoen Noordzee. Voor meer
info: www.felisonbrass.nl of www.
paviljoennoorzee.nl.

Binnentuin Toermalijn af

Stadsexcursie gierzwaluwen
Haarlem - Op vrijdag 20 juni organiseert de Vogelwerkgroep ZuidKennemerland een excursie met
als onderwerp: gierzwaluwen in de
stad. Veel mensen kennen deze vogels wel: in de zomermaanden vliegen ze ´s avonds al gierend door de
straten. Gierzwaluwen broeden onder dakpannen en -spanten, vooral
in oude steden. Door dakrenovaties
gaan helaas onnodig veel broedplekken verloren. Eind juli zijn hun
jongen groot, en vertrekken ze alweer naar zuidelijker oorden.
Wilt u meer weten over deze intri-

gerende vliegkunstenaars, kom dan
naar deze excursie! Ook geschikt
voor oudere kinderen vanaf circa
12 jaar.
Aanvang: 21.00 uur. Plaats van verzamelen: op de stoep voor de Heilig
Hart kerk in de bocht van de Kleverparkweg in Haarlem-Noord.
Duur: circa anderhalf uur. Kosten:
geen. Opgeven niet nodig. Bij slecht
weer wordt de excursie één week
uitgesteld, en gehouden op vrijdag
27 juni! Bij twijfel kunt u op 20 juni vanaf 19.00 uur bellen naar: 0235248391.

Nova College zoekt gezinnen
voor stageplaats Helpende
Regio - Het ROC Nova College
zoekt voor het komend cursusjaar
ouders in de regio’s IJmond, Haarlem en Haarlemmermeer die thuis
een stagiair van de opleiding Helpende Zorg/Welzijn willen begeleiden. Het gaat om (gast)gezinnen
met minimaal twee kinderen die nog
niet naar de basisschool gaan.
De stagiair van de opleiding Helpende Zorg/Welzijn leert één tot
drie dagen per week in het gezin te
helpen bij activiteiten met de kinderen, hun persoonlijke zorg, dagelijkse activiteiten en huishoudelijke
taken. Dat kan zijn: spelen met de
kinderen, voorlezen of de maaltijd

voorbereiden. Daarbij ontwikkelt de
stagiair vaardigheden als samenwerken, overleggen, plannen en organiseren. Ouders kunnen bij deze ontwikkeling een belangrijke rol
vervullen door de cursisten te helpen. De ouders krijgen daarbij ondersteuning van deskundige stagedocenten van de opleiding.
Voor meer informatie en aanmelding: Meriam Oud, bpv-coördinator
Gezondheidszorg ROC Nova College, telefoon (023) 530 22 99 en
e-mail moud@novacollege.nl Voor
meer informatie over de opleiding
Helpende Zorg/Welzijn, website
www.novacollege.nl

verband met het tillen van de kratjes
en beheersing van de Nederlandse
taal is handig voor een goede communicatie. Verder moet er bereidheid zijn om samen te werken in
een team.
Belangstellenden kunnen contact
op nemen met Magda van Kuijeren, telefoon 0255-540433 of mailen
naar info@voedselbankvelsen.nl.
Meer informatie over de organisatie
is te vinden op www.voedselbankvelsen.nl of in de folders bij bibliotheken en buurthuizen.

Driehuis - Vrijdag 13 juni is voor het
eerst de binnentuin van de toermalijn in gebruik genomen door groep
5-6.
Deze groep had een picknick en
welke plek was hiervoor geschikter
dan de eigen tuin. Na maanden hard
werken is de binnentuin af, en het
resultaat overtreft een ieders verwachting, bijzonder wat je met twee
doortastende dames, een klein budget en wat giften voor elkaar kunt
krijgen. Dagelijks nemen enthousiaste ouders en kinderen een kijkje
in de tuin, die in het kleutergedeelte
van de school ligt.
De picknicktafels staan gezellig
op het terras, er liggen autoban-

den waar de kinderen zelf in kunnen zaaien, en in het kleine vijvertje
heeft groep 4 kikkervisjes uitgezet,
zodat de eerste kikkertjes al rondzwemmen.
Een grote appelboom en paprikaplanten met vruchten hebben een
plekje gevonden en nog elke dag
komen er ouders met een klimplant
of andere bijdrage voor de tuin.
Maandag 16 juni heeft juf ria de tuin
officieel geopend en torteltuin genoemd. Judith en Maaike zijn erg
trots op het eindresultaat, maar ook
erg blij dat het af is, en directeur
joost geniet van het prachtige uitzicht vanuit zijn kantoor. Kortom een
geslaagd project.

Snelle zeilrace voor deelnemers
aan YSY Ronde om Noord-Holland
IJmuiden aan Zee - Bij het weerpalaver van de YSY Ronde om NoordHolland voorspelde weerman Henk
Huizinga buiig en onstuimig weer
voor de race. Veel regen met stevige wind uit het noordwesten, draaiend naar west.
Op vrijdag tussen 10.00 en 13.00
uur startten de 260 zeiljachten in
vijf verschillende klassen, voor een
wedstrijd over het Markermeer naar
Enkhuizen. Vandaar naar Kornwerderzand over het noordelijk IJsselmeer en tenslotte over de Waddenzee en Noordzee naar de finish in
IJmuiden
Het was hard werken voor de zeilers.
Hoog aan de wind richting Enkhuizen. Windsnelheid twintig knopen
met vlagen. Veel zeilers hadden een
rif in het zeil. Het was prachtig om
te zien hoe de schepen bij het naviduct van Enkhuizen steeds dichter
bij elkaar kwamen om vervolgens op
het noordelijk IJsselmeer weer uit te
waaieren. De eerste twee trajecten
naar Enkhuizen en Kornwerderzand
verliepen vlot en de eerste boot finishte daar al om 16.25 uur.
Een snelle sluispassage in Kornwerderzand was daarna van groot belang omdat men dan op de Waddenzee de stroom mee had.
Door de snelle trajecten op het IJsselmeer werd het traject op de Waddenzee dit jaar grotendeels in daglicht gevaren. De wind draaide naar
west en nam iets af. Het wedstrijdreglement verplicht de zeilers op dat
traject tussen de boeien te blijven
en dat vergde concentratie. Helaas
moest één deelnemer met behulp

van de KNRM en een berger van
een zandbank worden getrokken.
Op veel boten stond de radio aan
voor het volgen van de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.
Bij elk doelpunt hoorde men gejuich op schepen en het was leuke
om ouderwets via de radio naar het
verslag van een voetbalwedstrijd te
luisteren.
Tijdens de nacht, terwijl het grootste deel van de boten op de Noordzee voer, nam de wind af tot zo’n
tien knopen richting noord westen
Verder een heldere nacht met bijna
volle maan.
De Noordzee was dus ruim bezeild.
Voor veel vermoeide zeilers een relaxed traject .
Om 02.13 uur meldde de ‘Blues’, een
Dehler 44 van schipper Hassing zich
als eerste bij de finish tussen de kleine pieren bij IJmuiden. Rond 10.00
zaterdagmorgen finishte de laatste
deelnemer, vergeleken met andere
jaren, waar sommige boten pas op
zaterdagavond finishten, een uniek
record. De uitslag staat op www.ysy.
nl Ronde om Noord-Holland.
De organisatie van de YSY Ronde
om Noord-Holland was in handen
van Yachtclub Seaport Ymuiden.
Dankzij sponsoring van de Provincie Noord-Holland, het blad Zeilen, Corus, Seaport Marina, North
Sails Nederland, Hermans Marine,
Rabobank Velsen, VNR-Communicatie Groningen en alle adverteerders van het programmablad was
het weer een succesvol zeilevenement rond de waterrijke Provincie
Noord-Holland.

Orionweg in de inspraak
IJmuiden - De Orionweg tussen
Dennekoplaan en Pleiadenplantsoen wordt binnenkort heringericht.
Nu het Duinpark klaar is kan de Orionweg worden aangepakt. Herinrichting is belangrijk omdat het asfalt aan vervanging toe is. Ook wordt
tegelijkertijd het riool vervangen. Ter
hoogte van de Bellatrixstraat komt
een bergbezinkbassin. Door de aanleg van dit bassin wordt minder
vaak rioolwater overgestort op oppervlaktewater, zodat de kwaliteit
van het oppervlaktewater verbetert.
De plannen voor de herinrichting
van de Orionweg liggen van 12 juni tot en met 21 augustus ter inzage. In die periode wordt een inspraakavond georganiseerd. Na de
inspraak verwacht men in januari 2009 met de werkzaamheden te
kunnen beginnen.
De Orionweg blijft 50 km gebied, in
verband met de bussen. Volgens de
nieuwste normen zal het fiets- en
autoverkeer worden gescheiden. Er
komt in verband met de beperkte
ruimte geen middenscheiding tussen het autoverkeer. Alleen bij oversteekplaatsen komt een talud, om
de oversteek te vergemakkelijken.
Bij scholen komen bovendien zebrapaden. De kruising Orionweg, Pleiadenplantsoen/Raafstraat wordt een
voorrangskruising. Aan weerszijden
komt een oversteekplaats met middenberm.

De nieuwe richtlijnen voor busvervoer maken verhoogde bushaltes
nodig. Deze worden niet in havens,
maar langs de rijweg gesitueerd. De
bushalte aan de westzijde van de
Orionweg, halverweg het plantsoen
wordt verplaatst naar de Raafstraat.
Het aantal parkeerplaatsen langs de
Orionweg zal worden uitgebreid van
85 naar circa 110, in parkeervakken met klinkers. De meeste nieuwe
parkeerplaatsen komen bij de Orionweg noord, aan de westzijde van
de weg. Aan de zuidzijde komen
ook nieuwe parkeerplaatsen aan de
westzijde.
Groen zal zoveel mogelijk worden
behouden. Bomen komen in zogenaamde ‘oortjes’ tussen de parkeervakken. Op gezette afstanden komen hier ook de ondergrondse afvalcontainers. De beplanting voor
de Klipper zal worden uitgebreid.
In overleg met het woningbedrijf zal
worden bekeken of de laanbeplanting (iepen) kan worden doorgezet.
Ter hoogte van het duinpark zal het
asfalt een speciale print krijgen, met
het uiterlijk van klinkers. De trottoirs
krijgen hier klinkers, zodat de verbinding tussen Duinpark en achterliggende buurten wordt verduidelijkt. Dit hele gebied wordt aan
weerszijden begrensd door flauwe
verkeersdrempels. In het verlengde
van het hoofdpad van het Duinpark
komt een breed zebrapad.

Elke Bervoets-Leewens

Velsen een kinderboekenschrijfster rijker

Elke Bervoets-Leewens: ‘Ik heb
schrijven altijd leuk gevonden’
Regio - Als 9-jarige wilde ze al kindertijdschriften maken. Ze schreef
en tekende samen met haar zusje
en vriendinnetjes boekjes. Kinderen
zijn al sinds haar vroege jeugd haar
passie. Vanaf haar elfde jaar paste
ze op en toen ze achtien was had ze
vijfendertig oppaskinderen.
Nu is Elke op basisschool De Vliegende Hollander juf van groep 4.
Bovendien is ze moeder van twee
zoontjes. Zij weet als geen ander
wat er in de koppies van kinderen
omgaat.
Haar boek ‘Hulp gezocht’ gaat dan
ook over kinderen. Sofie, een meisje van ongeveer elf jaar oud, woont

samen met haar twee broertjes
bij haar gescheiden moeder. Sofie krijgt problemen met haar moeder. Haar vriendje, Patrick, merkt
dat er iets aan de hand is. Hij schakelt meester Geert in. Zijn meester
Geert en Patrick nog op tijd voor Sofie? Het verhaal is vanuit Sofie, Patrick en meester Geert geschreven.
Daardoor is het pakkend en spannend van het begin tot het eind. Het
is geschikt voor kinderen van 10 tot
14 jaar.
Het boek is te koop bij Bruna in
IJmuiden en Velserbroek, bij Brederode boekenhuis Santpoort-N00rd
en Erasmus in IJmuiden.

