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Raad stemt in met voordracht commissie

Franc Weerwind (44)
volgt Cammaert op
Velsen - De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad
heeft Franc Weerwind voorgedragen als nieuwe burgemeester van Velsen. De raad
heeft de voordracht vorige
week met algemene stemmen overgenomen.
Weerwind (44) is van Surinaamse afkomst en lid van D66. Hi
groeide op in Nieuw Vennep. Zijn
vrouw, Ilse Overzier, is geboren
en getogen in IJmuiden, dus helemaal vreemd is onze gemeente
niet voor hem. Zij nam onlangs
de zaak Geels Entourage aan het
Plein 1945 over. Straks kunnen
ze dus vanaf hun werkplek naar
elkaar zwaaien.
Op dit moment is Franc Weerwind burgemeester van Niedorp, in de kop van Noord-Holland. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Wormerland. In
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Uw huis onze zorg...
Kijk op www.planbuilding.nl

Zaterdag 4 juli Beachparty

Wicked Jazz Sounds/DJ Marnix
Bestel nu je kaarten via www.muziekenmeer.nu





Aanhouding

Velsen-Noord - Afgelopen zaterdag omstreeks 01.00 uur bekeurde een politieagent een 31jarige Velsen-Noorder op het
Stratingplantsoen omdat hij aan
het wildplassen was. De verdachte gedroeg zich agressief
en weigerde zijn identiteit bekend te maken. Daarop werd hij
aangehouden waarop hij zich
verzette. De agent spoot pepperspray in zijn gezicht. De aanhouding van de verdachte werd ook
belemmerd door, wat achteraf
bleek, zijn 54-jarige vader. Met
behulp van nog enkele politieagenten zijn de verdachten aangehouden.

Niedorp hield Weerwind zich als
burgemeester onder andere bezig met de herindeling van een
aantal kleine gemeenten naar
een grote gemeente, waar Niedorp onderdeel van wordt.

Volgens de vertrouwenscommissie is hij een krachtig bestuurder
die enthousiast richting kan geven aan bestuur en organisatie,
maar ook iemand die makkelijk
en plezierig in de omgang is. Zelf
zegt Weerwind dat hij van plan
is zich veel te laten zien bij evenementen en dat hij als burgemeester open en transparant in
zijn contacten wil zijn. Eerlijk,
maar ook nee kunnen zeggen
als het moet.
Er hadden zich in totaal 22 kandidaten gemeld om Peter Cammaert op te volgen. De voordracht wordt aangeboden aan
de minister van binnenlandse
zaken, die voor de benoeming
door de koningin moet zorgen.
Hier staat zes weken voor. Als alles volgens plan verloopt, dan zal
Franc Weerwind half september
geïnstalleerd worden als nieuwe
burgemeester van Velsen.

Speciale editie over
250 jaar Kortebaan
Santpoort-Noord - Het eerste
exemplaar van de speciale editie over 250 jaar Kortebaan Santpoort is dinsdagavond door Frits
Raadsheer, directeur van de Jutter en de Hofgeest, uitgereikt
aan het bestuur van de Harddraverij Vereniging Santpoort en
Omstreken. De vereniging kreeg
ook een cadeau van de Jutter
en de Hofgeest: een cheque van
1.100 euro. In de 40 pagina’s tellende krant, die deze week bij

37.000 huizen, winkels en bedrijven op de mat valt, wordt vooruitgeblikt op de evenementen
die tijdens de jubileumeditie van
het Dorpsfeest Santpoort van 1
tot en met 8 augustus worden
georganiseerd.
De historische verhalen zijn geschreven door vrijwilligers van
Stichting Santpoort. Geen Dorpsfeestkrant ontvangen? Bel dan
met Verspreidnet, telefoon 0251674433.
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Zie onze advertentie elders in deze krant

Woonoutlet
Groothandelsprijzen

Halkade 17A
IJmuiden
Open: do t/m zo

13.00 t/m 17.00 uur

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

Nieuw programmaboekje
Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Het programmaboekje 2009/2010 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, gezondheid,

handvaardigheid, kunst en cultuur, muziek, talen, tekenen en
schilderen.
Zaterdag 22 augustus houdt
Santpoorts Belang in ‘t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201 een open dag van
14.00 tot 16.00 uur. Voor vragen
of inlichtingen over de cursussen
kan men daar terecht. Het volledige programma is ook te zien
op www.santpoortsbelang.nl.
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Minister verzet containers

Eerste stap naar
dynamische haven
IJmuiden - Onder luid getoeter en een waterballet van
sleepboten is vorige week
woensdag de aanzet gegeven voor een dynamischer
middenhavengebied in IJmuiden. Minister van der Hoeven
kwam voor een verkenning
van het gebied naar IJmuiden
en verzette daar twee containers, waarna het achterliggende informatiebord kon
worden onthuld.
Niet ondanks maar dankzij de
economische crisis is de ontwikkeling van het middenhavengebied in IJmuiden versneld. Zowel
directeur Peter van de Meerakker van Zeehaven IJmuiden als
minister Maria van der Hoeven
sprak van een positieve wending
voor IJmuiden, die dankzij de samenwerking van overheden tot
stand is gekomen. Minister van
der Hoeven: ,,Het was een voorstel van het CDA om havengebieden, waaronder dit in IJmuiden, een snelle impuls te geven, juist om in te springen op

de crisis en meer werkgelegenheid te creëren. Als de economie straks aantrekt is IJmuiden
er klaar voor.’’
Het Middenhavengebied krijgt
440 meter nieuwe ‘natte kade’,
terwijl tegelijkertijd de wegen en
riolering worden aangepakt. De
provincie Noord-Holland steekt
3 miljoen, het rijk 5 miljoen en de
gemeente 1,5 miljoen euro in het
project.
Minister van der Hoeven stapte woensdagmiddag onbevreesd
naast de 20-jarige IJmuidense
chauffeur Klaas van Beek in de
‘barge handler’ waarmee containers van maximaal 45 ton kunnen worden verplaatst. De ‘barge handler’ van het bedrijf USA
is de enige in zijn soort in de
haven van IJmuiden, waarmee
containers kunnen worden verplaatst en tot drie hoog gestapeld. Deze containers worden in
de haven van IJmuiden op binnenschepen geplaatst. Restaurant IJmond verzorgde woensdag tijdens de feestelijkheden de
catering. (Karin Dekkers)

Straatvoetbal Dorpsfeest
zoekt amateurfilmer
Santpoort-Noord - Dat dit jaar
de 250ste Kortebaan van Harddraverij Santpoort en omgeving
plaatsvindt, daar zal niemand
vanaf deze week meer omheen
kunnen. Zie de uitneembare
special bij deze krant.
Ook het straatvoetbal voor de
jeugd op 3 augustus, de 28ste
editie, krijgt een bijzondere sfeer.
Alle voetballers, vrijwilligers en
natuurlijk organisator Hans Voorting ‘himself’ zullen in nostalgische kleding te zien zijn. Daarom is Hans nog op zoek naar een
amateurfilmer om van deze bijzondere dag een leuke impressie te maken. Wie beschikt over
een videocamera en er voor voelt
deze dag op film vast te leggen
wordt verzocht contact op te nemen met Hans Voorting.
Je opgeven als voetballer kan

ook nog steeds. Als je tussen
de 6 en 14 jaar bent, kun je mee
voetballen. Geef je naam, telefoonnummer en geboortedatum
door aan Hans Voorting, Tulpenstraat 19 in Santpoort-Noord, via
023-5370144 of 06-23334208 of
via e-mail: tulptrofee@quicknet.
nl.
Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen tussen de middag meedoen
met de mini’s. Er is speciale kleding aanwezig voor voetballers. Voor meisjes is er een jurk,
voor jongens een broek. Jongens
worden gevraagd een overhemd
of blouse te dragen, voor de nostalgische uitstraling. Ook wordt
men verzocht aandacht te besteden aan de kapsels. Dus bijvoorbeeld een strakke scheiding voor
jongens. En voor meisjes vlechten en strikken.

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.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste 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 SantpoortNoord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor
spreekuurtijden: 0255-533885.
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
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Donderdag 25 juni
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Kleine
zaal: LOS! 24.00 tot 04.00 uur.
Toegang vanaf 18 jaar, 5,-, gratis voor studenten.

Vrijdag 26 juni
Zomercrossloop Duin- en
Kruidberg in Santpoort-Noord.
Aanvang 19.30 uur.
Swingsteesjun neemt afscheid van station, buffet vanaf
18.30, dansen vanaf 20.00, perron 3 station Haarlem. Informatie: www.swingsteesjun.nl.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: SMACK!. 20.30-01.15 uur.
Toegang 11,-/9,- vanaf van 13
tot 16 jaar. Kleine zaal: Yes! We
Can’t. 23.00-04.00 uur. Toegang
8,- vanaf 18 jaar. Café: Cowboy
Kate met DJ Crazy Crudesjef.
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 27 juni
Braderie met diverse kramen
en live optredens op de Kennemerlaan in IJmuiden
Markt Velsen voor de Derde Wereld, Eenhoornstraat 4
in Ijmuiden. Van 09.30 tot 12.30
uur.
WaDo Open tot en met 5 juli op
de banen van LTC Brederode op
sportpark Groeneveen. Zie ook
www.ltcbrederode.nl.
Awakenings Festival van 10.30
tot 23.00 uur Houtrak in Spaarnwoude.
Gratis taxatiedag voor munten,
postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten in Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16 in IJmuiden.
Van 11.00 tot 15.00 uur.
Draaiorgelmiddag op en rond
het Stratingsplantsoen van 12.00
tot 16.30 uur.
Lunchconcert in de Grote of
St. Bavokerk in Haarlem. Van
13.15 tot 13.45 uur. Optreden
Gemengd Koor Zuid-West.
Optreden Soulbrothers op het
podium bij ‘t Centrum. Aanvang
16.00 uur.
Swingsteesjun neemt afscheid van station, buffet vanaf
18.30, dansen vanaf 20.00, perron 3 station Haarlem. Informatie: www.swingsteesjun.nl.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Café: Dessert
Sun. 21.00 uur. Toegang gratis.
Dommelsch zaal: Electric Trash
‘Official Artqueake After Par-
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ty’. 23.00-04.00 uur. Toegang 12,/9,- (Artquacke korting) vanaf 18
jaar.

Ouderennieuws

Zondag 28 juni
Religieuze bijeenkomst in De
Kapel, Potgieterweg 4 bloemendaal. Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis.
Latin Village van 11.00 tot 23.00
uur Houtrak in Spaarnwoude.
Musicalconcert door The Voice Company in het Soli Muziekcentrum, Hagelingerweg 325 in
Santpoort-Noord. Aanvang 12.00
uur.
Tokkelen bij Strandpaviljoen
Nova Zembla in IJmuiden. Opening om 14.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Leerlingen van Paul
Bakker laten zien wat zij het afgelopen eizoen hebben geleerd.
Aanvang 15.00 uur.
Sponk in Café de halve Maan.
Aanvang 17.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 29 juni
Zwemvierdaagse in zwembad
De Heerenduinen.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Eindmusical voor
groep 8 van het Kompas. Zij spelen de musical ‘Cash’. Aanvang
19.00 uur.

Dinsdag 30 juni
Zwemvierdaagse in zwembad
De Heerenduinen.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Eindmusical voor
groep 8 van het Kompas. Zij spelen de musical ‘Cash’. Aanvang
19.00 uur.
Buitenconcert door Harmonieorkest van Soli bij serviceflat
De Luchte in Driehuis. Aanvang
20.00 uur.

Woensdag 1 juli
Zwemvierdaagse in zwembad
De Heerenduinen.
Kindermiddag bij de Baptisten Gemeente IJmuiden aan de
Eemstraat. Aanvang 14.00 uur.
Openbare vergadering Wijkplatform Velsen in Watervliet, Doelmanstraat 34 Velsen-Noord.
Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 2 juli
Zwemvierdaagse in zwembad
De Heerenduinen.
Inloopochtend voor mannen
en vrouwen met borstkanker
in KG locatie zuid, van 10.00 tot
11.30 uur. Info: 023-5630899, of
info.afdelinghaarlem@borstkankervereniging.nl.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Dommelsch zaal: Mogwai. 20.30 uur.
Toegang 20,-. Kleine zaal: LOS!
met DJ Paullie & Co. Van 24.00
tot 04.00 uur.
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Gratis
voor studenten.

Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden ‘Bon Aparte’. Vrijdag
26 juni om 15.00 uur.

Dorpsfeest Driehuis
weer spetterend festijn
Driehuis - Voor de achtste maal
werd dit weekeinde het Dorpsfeest Driehuis georganiseerd.
Ondanks het feit dat ook deze
regio last heeft van de kredietcrisis, waardoor een aantal sponsors moesten afhaken, is het bestuur er toch weer in geslaagd
om de nodige gelden bijeen te
brengen. Mede dankzij het goede weer werd het wederom een
spetterend weekend. Deze keer
stond het feest in het teken van
de middeleeuwen. In ieder geval
waren de kinderactiviteiten hierop afgestemd en veel kinderen
kwamen dan ook in ridderpak of
bijzonder jurkje naar de georganiseerde spelletjes. Ook de in dit
kader geplande busreizen naar
Oud-Velsen trokken veel belangstelling. Onder leiding van Siebe Rolle, kenner bij uitstek van
deze regio, kregen veel belang-

stellenden een uitgebreide uitleg over de dit oude dorp. Door
de verbreding van het Noordzeekanaal, begin zestiger jaren,
werd een groot gedeelte van de
bestaande huizen van dit oude
dorp opgeofferd, maar ook werden een aantal panden, steen
voor steen, herbouwd op een locatie die op veilige afstand lag
van het verbrede kanaal. Wederom een geslaagd festijn met op
zaterdagmiddag de wedstrijd om
de Cup met de Grote Oren op de
Jeu de Boules-baan. Ook Driehuis aan Tafel op zaterdagavond,
voor maximaal 300 personen,
was binnen de kortste keren uitverkocht. Ook geen wonder want
voor de prijs van slechts 6 euro
voor een vier gangendiner kon
van een uitstekende maaltijd,
met een ijsje toe, worden genoten. (Joop Waijenberg)

Lastenverlichting
voor garagebedrijven
Regio - De Milieudienst IJmond
wil toegroeien naar een organisatie die milieuadviezen geeft,
stimuleert en voorlichting geeft
in plaats van dat het accent ligt
op toezicht en handhaving. Vanuit deze doelstelling en vanuit de
wens om te komen tot lastenverlichting voor bedrijven startte de
Milieudienst IJmond in het eerste kwartaal van 2009 met het
project ‘zelftoezicht bij garagebedrijven’. Ongeveer 50 garagebedrijven in de IJmond konden
via een checklist zelf controleren
of zij voldeden aan de milieuregels. ,,Het project sprak ondernemers aan op hun eigen verantwoordelijkheid.
Daarmee volgt de milieudienst
de lijn om het accent te leggen
op voorlichting en samenwerking met ondernemers, meer dan
handhaving alleen’’, aldus Frank
Frowijn, voorzitter Dagelijks Bestuur Milieudienst IJmond. Het
project is inmiddels succesvol
afgerond.
De belangrijkste doelen van dit
project waren het verlichten van
de lasten en het stimuleren van
de eigen verantwoordelijkheid
van de ondernemer. In het project werd ook stil gestaan bij

energiebesparing. Ondernemers
reageerden positief over het project en in bijna alle gevallen werd
de checklist snel en volledig teruggestuurd. Daar waar nodig
begeleidde de milieudienst ondernemers bij het invullen. Frowijn: ,,Een goed signaal, want dat
de milieudienst door een dergelijk project niet over de vloer
komt, moet niet betekenen dat
het contactmoment wegvalt. Het
blijft belangrijk om met ondernemers in gesprek te blijven en
ze te informeren over mogelijkheden en ontwikkelingen.’’ De
checklist, waarop het hele project ‘zelftoezicht bij garagebedrijven’ is gebaseerd, kwam tot
stand door nauwe samenwerking tussen de BOVAG en de
VNG. In eerste instantie verving
de checklist een reguliere milieucontrole.
De Milieudienst IJmond voerde
wel een beperkt aantal steekproeven uit. Dit project is landelijk één van de eerste projecten
die zich richt op zelfcontrole binnen de milieubranche. Op korte
termijn vindt een evaluatie plaats
van het project. Dan wordt ook
gekeken of deze werkwijze toepasbaar is bij andere branches.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel. In de maanden juni,
juli en augustus is er geen open
tafel. De eerstvolgende open tafel is op woensdag 2 september.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag 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.
Zomerfeest zaterdag 27 juni van
15.00 tot 18.30 uur. Kosten 12,50
incl. barbecue en gratis drankje.
Kaartverkoop start vanaf 2 juni
van 10.00 tot 11.30 uur.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
In de maanden juli en augustus
is er geen open tafel. De eerstvolgende open tafel is op 7 augustus. Expositie schilderijen
van mevrouw Cristel Determan.
Elke werkdag van 09.00 tot 16.00
uur en op zondag van 11.30 tot
14.00 uur. Toegang gratis. Zomerkien vrijdag 17 juli van 13.30
tot 16.30 uur. Kaarten à 3,50 zijn
vanaf heden aan het buffet verkrijgbaar. Koersbal op maandag
zijn nog leden welkom. Restaurant is van 1 juni t/m 31 juli gesloten. Vanaf 3 augustus kan met
weer terrecht. Vrijwilligers voor
de felicitatiedienst, verzorgen en
onderhouden van de volière en
voor de keuken gezocht.

Met 202
kilometer per
uur over de A9

Regio - Tijdens een laserguncontrole op de A9 ter hoogte van de Noorderweg heeft een
motorrijder van de politie een 46jarige automobilist uit Castricum
van de A9 afgehaald, nadat zijn
snelheid werd gemeten op 202
km/uur. Het rijbewijs van deze
bestuurder werd direct door de
politie ingevorderd.

Ingevorderde
rijbewijzen
Velsen-Noord - Afgelopen zondag omstreeks 02.30 uur hielden
politieagenten na een verkeerscontrole op de Velser Traverse
een 25-jarige Alkmaarse automobilist aan. Hij bleek onder invloed van alcohol en kwam aan
een promillage van 1,31. Daarop
is zijn rijbewijs ingevorderd en er
wordt proces-verbaal tegen hem
opgemaakt.
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Toneelgroep
De Veste
zoekt leden

Vakkennis bij HvH
Installatietechniek
IJmuiden – Sinds anderhalf jaar
is het bedrijf HvH Installatietechniek gevestigd aan de Kennemerlaan 52-54. Arjan van der
Veldt en René Huijbens werken al negen jaar samen, maar
toen ze de kans kregen om zich
te vestigen in een pand met een
showroom, aarzelden zij geen
moment. In een showroom kunnen zij de klanten nog beter laten zien wat de talloze mogelijkheden zijn van hun bedrijf.
HvH Installatietechniek verzorgt
alles op het gebied van verwarming, sanitair, dakbedekking en
alle voorkomende loodgieterwerkzaamheden. Op het gebied
van sanitair voeren zij de merken Stocco, Catalano en Sphinx
en er zijn kranen en douchesystemen van het merk Hansgrohe. Voor de verwarming zijn er
CV-ketels van Nefit en Daalderop, radiatoren zijn er van Vasco
en Zehnder.
Naast Arjan en René zijn er vijf
monteurs in dienst. Zij hebben
veel werkervaring en dus een
ruime vakkennis in huis. HvH Installatietechniek verzorgt onder andere onderhoudswerkzaamheden voor Corus en voor
de technische installatie op de
sleepboten van Rijkswaterstaat.
Voor
Woningbouwvereniging

Kennemerhave verzorgde het
bedrijf de volledige gas- en waterinstallatie van 39 nieuwbouwwoningen. Maar ook voor particulieren staat het team graag
klaar. Wie op zoek is naar een
nieuwe badkamer, verwarming
of dakbedekking doet er goed
aan om de showroom eens te
bezoeken. De werknemers snappen dat dit ingrijpende klussen
zijn waarbij mensen niet over
één nacht ijs gaan. Zij nemen de
tijd voor de klanten, die er ook
altijd terecht kunnen voor een
vrijblijvend advies. HvH Installatietechniek werkt bovendien met
een serviceabonnement, welke
de jaarlijkse controle en schoonmaak van CV-ketels verzorgt.
Door goed onderhoud voorkomt
men onveilige situaties.
Tijdens de jaarmarkt op zaterdag 27 juni is er een leuke actie:
mensen mogen het gewicht raden van een wastafel. De eerste
prijs is een thermostaatkraan inclusief glijstangset van Hansgrohe, verder zijn er nog diverse andere leuke prijzen. HvH Installatietechniek is geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00
tot 17.30 uur, op zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur en telefonisch
te bereiken via 0255-541010. Zie
ook www.hvh.nu

Furdjel Narsingh
naar Schoonenberg
IJmuiden - De 21-jarige Furdjel Narsingh is komend seizoen
te bewonderen in het TATA Steel
Stadion. De middenvelder wordt
uitgeleend door AZ aan Telstar.
Afgelopen seizoen tijdens de
winterstop verhuurden de Alkmaarders Narsingh aan FC Volendam. Hier kwam hij tot twaalf
optredens. Daarvoor kwam hij uit

in de jeugd van Zeeburgia, Ajax
en AZ. Pieter de Waard, algemeen directeur Telstar, is lyrisch
over Narsingh: ,,Geweldig dat
Furdjel voor de Witte Leeuwen
kiest. Hij is fysiek sterk, heeft een
ausdauer, is lichtvoetig en technisch bekwaam. Een knaap waar
liefhebbers voor naar het stadion komen.”

5 tegen 5 toernooi
IJmuiden aan Zee - Terug van
weggeweest: het leuke en sportieve 5 tegen 5 voetbaltoernooi op het strand bij paviljoen
Beach Inn. Dit wordt gehouden op zondag 19 juli, aanvang
10.00 uur. Teams kunnen zich in-

schrijven bij Beach Inn aan Kennemerstrand 800. Kosten zijn 75
euro, bij de inschrijving te voldoen. Voor het winnende team is
er een vat bier. Meer informatie:
0255-520222, vragen naar Peter
of 06-29254109.

Velserbroek - Toneelgroep de
Veste uit Velserbroek is op zoek
naar nieuwe leden voor de komende productie. Altijd al toneel
willen spelen? Ben je 16 jaar en
enthousiast om met de groep te
weken dan ben je van harte welkom. Ervaring is geen vereiste plezier in het spelen wel. Informatie: Corrie, telefoon 0235393860 of Ivonne, telefoon 0235365905.

Kindermiddag
IJmuiden - Woensdag 1 juli organiseert de Baptisten Gemeente IJmuiden aan de Eemstraat
een kindermiddag. Het thema is
‘Je bent bijzonder’. De kindermiddag begint om 14.00 uur, vanaf
12.45 zijn de kinderen welkom.

Altijd al een
keer willen
tokkelen?

IJmuiden - Zondag 28 juni kan
men een nieuwe activiteit ervaren bij Strandpaviljoen Nova
Zembla aan het kennemermeer
25 in IJmuiden. Vanaf 14.00 uur
is iedereen welkom. Aansluitend
zal om 14.30 de opening van de
spectaculaire tokkelbaan zijn.
Daarna is er de mogelijkheid onder professionele begeleiding
van PBN instructeurs de tokkelbaan te proberen. Heb je genoeg
gehad van het tokkelen? Sla dan
lekker een balletje met de familie op het beachvolleybalveld of
zorg dat je samen met de familie in evenwicht bent op de team
in balance. Tijdens en na al deze
activiteiten is er de mogelijkheid
om op het terras bij te komen
onder het genot van een drankje. Zie ook www.pbn.nl.

Bedrijven
sneller bij
snelweg A208
Velserbroek - Op verzoek van
een aantal bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein Velserbroek, worden plannen gemaakt voor een snellere
verbinding naar de A208. Eerst
moet het bestemmingsplan worden aangepast. In de voorlopige
plannen voorziet men een kruising op de afslag/toerit A208
die al door het bedrijventerrein
loopt. Ter hoogte van de Zeilmakerstraat komt een kruising. Verkeer uit Beverwijk zal gebruik
moeten blijven maken van de
bestaande verbindingen. Verkeer uit en naar Haarlem zal optimaal profiteren van de nieuwe aansluiting. Hierdoor zal de
verkeersintensiteit op de Ambachtsweg vermoedelijk afnemen. De plannen liggen ter inzage in het stadhuis.

20 jaar Blauwe Panda
Santpoort-Noord – Het kinderdagverblijf De Blauwe Panda aan de Wustelaan, in het
Burgemeester Rijkenspark, bestaat twintig jaar. Het begon in
1989 als Panda, in de voormalige Spaarnbergschool. Het was
destijds het 34e kinderdagverblijf van Stichting Kinderopvang
Nederland, dat nu als BV Skon
Kinderopvang meer dan 200 kinderverblijven in heel Nederland
heeft. Twintig jaar geleden werd
het opgezet voor de kinderen van
werknemers van drie provinciale bedrijven: het waterleidingbedrijf (PWN), het elektriciteitsbedrijf (PEN) en het provinciaal ziekenhuis (PZ). Dit was in die tijd
heel vooruitstrevend, de kinderopvang stond nog in de kinderschoenen. Na vijf jaar werd die
indeling losgelaten en was het
kinderdagverblijf voor alle kinderen toegankelijk. Wel was er
in die tijd een particulier en een
bedrijfsgedeelte met verschillende openingstijden en voorwaarden, dit zorgde soms voor verwarring.
Manager Monique van Steijn
werkt al vijftien jaar voor de
Blauwe Panda: ,,Hier werkt een
heel hecht team waardoor mensen lang blijven, het is een gezellig en gemoedelijk maar toch
ook een professioneel dagverblijf en we zitten hier natuurlijk
op een heerlijke plek, zo in het
park.
Zo gauw het weer het toelaat, zijn

we lekker buiten met de kinderen.’’ Vorige week was het de hele week feest bij de Blauwe Panda, alles stond in het teken van
het circus, met als hoogtepunt
een circusvoorstelling op vrijdag,
waarvan de ouders en andere
genodigden genoten. Met strobalen en rode gordijnen was een
heuse piste nagebouwd.
De babygroepen lieten hier als
zeeleeuwen ballen over hun buik
rollen en traden er op als vervaarlijke leeuwen met de leidsters als dompteurs. De peuters waren te zien als de pandaband, de dreumesgroep deed
een lintendans en de genodigden moesten vreselijk lachen om
de volgende dreumesgroep. De
leidsters zeulden een gewicht
van 200 kilo de piste in, maar de
kleintjes tilden het onder tromgeroffel met gemak op. Tenslotte kwamen de peuters als echte amazones op hun stokpaarden de piste in. Daarna was er
nog een echte clown en konden
de kinderen een ritje maken op
een paard.
En na deze feestelijkheden gaat
het team van de Blauwe Panda weer verder met datgene dat
ze al die jaren doen: in een ontspannen sfeer, op een mooie
plek en op een verantwoorde
manier zorgen voor de kindjes
die aan ze zijn toevertrouwd, om
ze zo een leuke tijd bij het kinderdagverblijf te bezorgen. (Carla Zwart)

Nieuws uit de huizen De
buur t

De
Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, telefoon 0255-510652, e-mail info@buurthuisdebrulboei.nl

Nieuws
uit de en
De Dwarsligger,
z
i
u
h
t
buur

Shanty- en Seasongavond, donderdag 25 juni. Naar familiepark
Drievliet woensdag 8 juli. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Kosten
14,-. Inschrijven kan bij het buurtcentrum bij jou in de buurt.
Planetenweg 338 IJmuiden,
telefoon 0255-512725, e-mail info@bcdedwarsligger.nl.
Vrij schilderen op uw eigen niveau op maandag 14 september.
Kosten 66,85 euro voor 12 lessen. Opgeven kan via een inschrijfformulier. Deze is af te halen bij de Dwarsligger.

Geen krant gehad?

Dw
l

Geen

Bel 0
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Dé kunststofkozijnen
van Van der Vlugt
Regio - Je kunt het zo gek
niet verzinnen of Van der Vlugt
heeft hét product voor uw oude of nieuwe woning: natuurlijk
de kunststofkozijnen, maar ook
serres, garagedeuren, dakkapellen, schuifpuien, gevelbekleding,
carports enzovoort vallen onder
het leveringsprogramma. Een
bezoek met de bevlogen IJmuidense ondernemer Kees van der
Vlugt aan zijn productiebedrijven in Hoorn maakt duidelijk wat
er allemaal mogelijk is om producten in kunststof te produceren. Een hoge mate van automatisering zorgt ervoor dat de klant,
vanaf het moment van bestelling

tot het moment van aflevering,
volledig op de hoogte kan blijven
van de stand van zaken van zijn
opdracht. Bij bestelling worden,
ter plekke, alle gegevens rond de
opdracht zoals de afmetingen,
kleur en dergelijke via de laptop
ingevoerd, worden tekeningen
en offerte uitgedraaid en middels een directe verbinding naar
het hoofdkantoor gestuurd.
De centrale computer herkent,
op basis van de postcode, de locatie van de klant hetgeen betekent dat voor een afnemer die
aan de kust woont, automatisch
een andere (zwaardere) uitvoering wordt gekozen dan voor een

klant in het oosten van het land.
Daarna wordt het productieproces in gang gezet waarbij, door
middel van de modernste productiemethoden, de betreffende
opdracht in de, tevens geautomatiseerde, planning wordt opgenomen. Van der Vlugt wordt in
heel Nederland vertegenwoordigd door veertig dealers onder
de naam Select Windows, die allemaal hun opdrachtgegevens
via dit centrale automatiseringssysteem kunnen invoeren. Na de
definitieve opdracht worden de
kunststof profielen besteld bij en
geleverd door één van de grootste leveranciers op dit gebied, de
Duitse fabrikant Schuco.
Na aflevering in Hoorn worden
de profielen, op basis van het
automatiseringssysteem, exact
op maat gemaakt en kunnen in
nagenoeg elke gewenste kleur
worden uitgevoerd door middel
van een kunststof folie die volgens een speciaal proces op het
kunststof wordt aangebracht.
Kees van der Vlugt benadrukt bij
het afscheid nog eens zijn credo:
bij ons is de klant koning vanaf het moment van bestellen tot
de uiteindelijke montage en ver
daarna want we geven 10 jaar
garantie. De prachtige showroom van Van der Vlugt is gevestigd aan Vondelweg 540 in Haarlem-Noord, vlakbij het Kennemer Gasthuis. Open maandag tot
en met vrijdag van 8.00 tot 17.00
uur. Donderdagavond 19.00 tot
21.00 uur en zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur.

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
Na enige jaren meedenkend
vanaf de zijlijn als steunfractielid, ben ik nu als meest recente aanwinst in de gemeenteraad
binnen de VVD-fractie actief.
Momenteel ben ik mij nog volop
aan het inlezen in alle stukken
die er zijn over diverse projecten
waar hard aan gewerkt wordt
in de gemeente. Het valt mij op
dat de tijd die tussen twee gemeenteraadsvergaderingen zit
erg krap is. Om je gedegen op
een onderwerp voor te kunnen
bereiden zou ik het persoonlijk
wenselijk vinden om wat minder
frequent te vergaderen, bijvoorbeeld eens in de drie weken en
ter compensatie de reces periodes in te korten.
Ook als je al meerdere jaren
meedraait en wat dieper in de
materie zit geeft dit een raadslid tijd om zich beter te laten informeren door burgers en andere belanghebbenden en daardoor een meer gedegen standpunt in te kunnen nemen. Dit
temeer als zaken op de korte
termijn spelen. Als ‘echte’ VVDer en ondernemer voel ik mij
nauw betrokken bij de bedrijvigheid en met name in de regio IJmond. Regelmatig bereiken mij berichten dat het, ook in
deze tijden van crisis, moeilijk
is om goed geschoolde werkne-

mers voor de werkvloer te vinden. Ook voor in de hogere segmenten binnen een bedrijf is het
lastig om gekwalificeerde werknemers aan te trekken en te behouden en wijkt men vaak uit
naar het buitenland. In de 21ste
eeuw zullen kennis en creativiteit van mensen in Nederland
bepalend zijn voor de toekomst.
Het ontplooien en benutten van
al het aanwezige talent bepaalt
of Nederland economisch kansen pakt en een antwoord heeft
op ontwikkelingen als globalisering.
Op 1 november 2006 hebben 21
organisaties, waaronder MKBNederland, een kennisinvesterings agenda ondertekend en
toegezegd daaraan, vanuit hun
eigen verantwoordelijkheid, aan
mee te zullen werken. Uiteraard geldt dit ook voor de regio IJmond en naar mijn mening kan je niet vroeg genoeg
beginnen met het nemen van
stappen om het talent in Nederland tot ontplooiing te brengen. Een goed voorbeeld hiervan vind ik het initiatief van een
groep ouders om ook binnen
Velsen een school te realiseren
(Leonardoschool Velsen) voor
kinderen met een hoog leervermogen. Deze vorm van onderwijs biedt de mogelijkheid om al

vanaf de basisschoolleeftijd kinderen in contact te brengen met
het bedrijfsleven en kunnen in
het voortgezet onderwijs mentorships gesloten worden tussen studenten en bedrijven in
de regio.
Op deze manier kunnen we binnen Velsen gekwalificeerd personeel opleiden en aan de regio binden. Zelf ben ik een voorstander van burgerinitiatieven en ben dan ook zeer benieuwd naar de ontwikkelingen
rondom het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
Er wordt een pilot gedraaid met
een groep inwoners van Velsen die in particuliere opdracht
enkele woningen aan de Grote Buitendijk in Velserbroek neer
willen gaan zetten. CPO bestaat
nog niet zo lang, mensen krijgen
de kans om woningen te bouwen die grotendeels aan hun eigen wensen voldoen en ook nog
eens voor een redelijk betaalbare prijs. Tevens biedt het ook
een extra waarborg dat alle huizen ook echt worden verkocht.
Een prima voorbeeld van hoe
burgers zelf het heft in handen
kunnen nemen en actief meewerken aan de opbouw van een
stukje Velsen.
Dennis Beekema, VVD Velsen

Grootse sortering
occasions bij Van der Peijl
Velserbroek - Met een sortering van meer dan 400 auto’s is Van der Peijl BV een
van de grootste occasionbedrijven in de regio. Iedereen
die op zoek is naar een goede
auto zal kunnen slagen aan
Wagenmakersstraat 2 in Velserbroek of Nijverheidsweg
29/33 in Haarlem. De auto’s
staan met veel informatie op
www.vanderpeijl.nl.
Binnen enkele weken zal de
website nog meer service gaan
bieden aan mensen die geïnteresseerd zijn in een van de occasions. Men kan dan via e-mail
informatie krijgen over de geschatte inruilprijs en eventuele
financiering. Ook een afspraak
met de werkplaats maken voor
onderhoud, reparatie of APK kan
dan via e-mail.
Een goede service is heel belangrijk bij Van der Peijl, zowel op het gebied van verkoop
als onderhoud en reparatie. Dat
bewijst de speciale inruilregeling, naast de officiële nationale
sloopregeling, die aan een aan-

tal voorwaarden gebonden is. Bij
Van der Peijl BV krijgt men altijd
minimaal 750 euro terug voor
een inruilauto, voor wie een auto koopt van het bouwjaar 1998
of jonger.
En keus is er volop. Met auto’s
van 1.500 tot 15.000 euro kun je
spreken van een goed assortiment in alle prijsklassen en van
alle leeftijden. Voor alle occasions geldt: drie maanden garantie op motor en versnellingsbak,
altijd een nieuwe APK en standaard geen afleveringskosten.
Het is heel prettig dat Van der
Peijl een eigen professionele
werkplaats heeft, waar niet alleen de hier gekochte auto’s in
onderhoud zijn. Alle merken zijn
welkom. De werkplaats beschikt
over geavanceerde uitleesapparatuur voor alle merken, doet alle
reparaties en onderhoud en navullen van airco. Uiteraard kan
men hier ook terecht voor APKkeuringen.
Wie meer wil weten kan kijken
op www.vanderpeijl.nl of bellen
naar Velserbroek, 023-5393988
of Haarlem, 023-5423906.

Tennissen in zwembroek

IJmuiden - Nu zijn de regels
binnen het van oudsher elitaire tennisspel (gelukkig) een stuk
soepeler dan lang geleden waar
er zeer strenge regels golden
voor de tennisoutfit. Maar tennissen in je zwembroek is nog
steeds vrij ongebruikelijk, maar
toch kan het!
Vanaf 29 juni tot en met 2 juli zal
tennisvereniging LTC De Heerenduinen namelijk aanwezig zijn
tijdens de Zwemvierdaagse.
Maandag 29 juni duikt een groot
aantal Velsenaren het zwembad
in voor het felbegeerde kruisje
dat in ontvangst genomen kan
worden na het voltooien van vier
dagen lang baantjes trekken. Tijdens deze editie van dit evenement is tevens LTC De Heerenduinen, de nabij gelegen tennisvereniging, aanwezig om de
deelnemers en supporters kennis te laten maken met de tennissport.
Tijdens de vierdaagse zal een
aantal vrijwilligers en een aan-

tal professionele tennisleraren
op een leuke speelse manier de
aanwezigen proberen te enthousiasmeren voor de tennissport
en natuurlijk het verenigingsleven! Nu dus de kans om eens
een balletje te slaan in je zwembroek of badpak!
Het tennispark gelegen in de duinen is een van de allermooiste in
z’n soort en beschikt over twaalf
goed onderhouden banen.
Naast de normale mogelijkheden tot het volgen van lessen
wordt er ook gedurende het gehele seizoen verschillende evenementen georganiseerd. Het
sociale karakter van de vereniging is nog steeds duidelijk aanwezig!
Wie eens kennis wilt maken
met de vereniging of de tennissport, kan langskomen tijdens
de zwemvierdaagse of kom eens
kijken op het park aan de Heerenduinweg 12. Zie ook www.ltcdeheerenduinen.nl voor meer informatie.
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Leefruimte
gezocht voor
zwerfkatten

Santpoortse band
Sponk in de Halve Maan
Santpoort-Noord - Ook zo aan
vakantie toe? Laat je dan door de
Santpoortse band Sponk meenemen op een muzikale trip van
de sixties tot nu. Zondag 28 juni
is Sponk terug in het café waar
het allemaal voor ze begon: de
Halve Maan in Santpoort. En
geen aanslag op je vakantiebudget: de toegang is gratis! Eind
2006 vormde gitarist Robin van
Rijswijk een gelegenheidsband
om op zijn verjaardagsfeest in
de Halve Maan te spelen. Vanaf de allereerste noot klikte het
met zowel het publiek als tussen

de bandleden. Dit mocht niet
stoppen bij deze ene gelegenheid. De band Sponk was geboren. Sindsdien is er hard gewerkt
aan de repertoirekeuze. Sponk
blijkt steeds in staat de juweeltjes uit de muziekgeschiedenis
eruit te pikken en deze op passende wijze te vertolken. Sponk
speelt op zondag 28 juni vanaf
17.00 uur in Café de Halve Maan
in Santpoort-Noord en op zondag 2 augustus op het podium
van Bartje/’t Palet op het Dorpsfeest Santpoort. Zie ook www.
sponkband.nl.

Muziek & Meer Festival
op 4 juli bij Villa Westend
Velserbroek - Het is bijna zover,
de eerste editie van Muziek &
Meer! Een festival op een toplocatie met goede artiesten, lekker
eten & drinken: dé dag om te genieten van een swingend zomerfestival. Een gloednieuw beachfestival dat zaterdag 4 juli plaatsvindt aan de rand van de Westbroekplas in Spaarnwoude. Liefhebbers van lounge, (nu-)jazz en
dance worden op hun wenken
bediend tijdens Muziek & Meer.
Het festival heeft veel te bieden op muzikaal gebied. Naast
de optredens van onder andere
Wicked Jazz Sounds en DJ Marnix werd vorige week bekend dat
Mieke Stemerdink, alias La Giga,
bij het middagoptreden van Adani & Wolf aanwezig zal zijn. Mieke Giga was jarenlang de leading lady van de Gigantjes.
Aan het einde van de middag
wordt het podium vrijgemaakt
voor de DJ’s en muzikanten van
Wicked Jazz Sounds. Na het uitbrengen van hun cd ‘Biggest Sin’
in maart van dit jaar gaat het
hard met de nu-jazzformatie uit
Amsterdam.
De organisatie is dan ook zeer
verheugd dat zij Wicked Jazz
Sounds heeft kunnen strikken
voor het Muziek & Meer Festival. Bereid je voor op een geweldig optreden doorspekt met
funky jazz en soul! ’s Avonds is
het tijd voor knallende dj-optredens van Lady Ace (Exprezz), Il-

le Bitch (Extrema), Jurr (Supperclub), Ben Cullum (Sunhatch, Exprezz) en Marnix. Laatstgenoemde boekt al jaren grote successen met zijn Loveland feesten.
De Westend Stage wordt gehost
door Lex Empress. Deze charmante zangeres scoorde vorig
jaar een hit met ‘Samba Liberdade’, een zomerse track die zij
samen met Saxsymbol opnam.
Geniet ondertussen van heerlijke zomerse salades, fingerfood
van de grill en heerlijke cocktails. Binnen op de Villa Stage
staan voornamelijk local hero’s,
zoals Stefano Richetta, Dauphin,
Georgio Schultz, Bruno Banner
en Ephrem. Ook Eelco van den
Berg zal hier zijn draaikunsten
vertonen. De Rotterdamse kunstenaar, verantwoordelijk voor
het logo van Muziek & Meer,
geeft tevens live action paintingdemonstraties. Host op de Villa Stage is MC Sure. Muziek &
Meer vindt plaats op zaterdag 4
juli van 14.00 tot 00.00 uur. Tickets kosten 25 euro en zijn o.a.
verkrijgbaar bij alle Free records
shops, aan de bar van Villa Westend, bij kledingwinkel Indigo in
IJmuiden en platenzaak North
End in Haarlem-Noord. Online
tickets bestel je eenvoudig via
www.ticketonline.nl. Indien voorradig kun je ook aan de deur terecht voor tickets. Je betaalt dan
32,50 euro. Zie ook www.muziekenmeer.nu

IJmuiden - Een grote groep
zwerfkatten zoekt met spoed
veilige leefruimte in de haven
van IJmuiden. De dieren weten
al jaren in dit gebied te overleven, met behulp van de stichting
Zwerfkatten havengebied IJmuiden. Vrijwilligers van deze organisatie zorgen dat de beestjes
gecastreerd en gezond zijn en
voeren ze dagelijks bij omdat er
te weinig natuurlijke prooien zijn.
Daarnaast zijn de meeste van
de katten ooit gedumpt, en dus
huiskat geweest. Vooral deze
groep heeft het ‘op straat’ moeilijk. Toch verwilderen de katten snel en zijn ze meestal, helaas, niet meer plaatsbaar. Annemarie Effern, vrijwilligster, vertelt
over het huidige probleem dat de
stichting tegenkomt: ,,Er wordt
momenteel veel gesloopt en verbouwt in het havengebied. Daardoor verliezen veel zwerfkatten
hun vertrouwde leefomgeving.
De plek waar ze al jaren veilig
woonden gaat nu op de schop.”
De organisatie is dus met spoed
op zoek naar nieuwe leefruimte voor hun zwervertjes. ,,Een
bedrijventerrein, braakliggend
land, alles met enige rust, ruimte en groen voldoet.” De stichting
zorgt voor voer, een klein hok als
schuilplaats en verder heeft niemand er omkijken naar. ,,De dieren zijn verwilderd en laten zich
nauwelijks zien, laat staan aaien.
Op een enkeling na.”legt Annemarie uit.”Het gaat om ongeveer
20 gezonde en gecastreerde dieren die verder nergens heen
kunnen.” En natuurlijk hoeft de
groep niet bij elkaar te blijven, al
zou dat wel het meest ideaal zijn.
De stichting blijft verantwoordelijk voor de beestjes en blijft ondersteuning bieden. Ook is ze in
overleg met de Dierenbescherming IJmond om de mogelijkheden te bespreken voor meer
permanente opvangplekken. Een
klein pand met erf is hard nodig
voor de ouder wordende groep
zwerfkatten die steeds meer bescherming en zorg nodig heeft.
Maar zo ver is het nog niet en
voor de verjaagde zwerfkatten is
nú met spoed een oplossing nodig. Wie heeft er een (braakliggend) plekje over in of rondom
het havengebied? Bel voor info of aanmelding met stichting
Zwerfkatten havengebied IJmuiden, telefoon 06-20504875 of
mail kattenbabbels@yahoo.com.

Informatie van de

GroenRijk adviseur
Biezenweg 70 Santpoort 023-5376190
Santpoort-Noord - Dahlia’s zijn
er in allerlei vormen, kleuren en
maten. Ze groeien uit een knol
en je kunt ze overal kweken. Er is
veel keuze in middelgrote perken dwergdahlia’s. Ze vragen
maar weinig ruimte en hebben
geen steun nodig. Anders dan bij
de hoge rassen hoef je ook niet
steeds de uitgebloeide bloemen
te verwijderen. De vorm van de
bloemen kan enorm variëren. Er
zijn ook dahlia’s met rood blad.
Van het plantengeslacht dahlia bestaan twaalf wilde soorten die allemaal in Mexico of de
landen daaromheen voorkomen.
De dahlia’s die hier worden gekweekt zijn stuk voor stuk kruisingsproducten die veel mooier zijn dan de wilde soorten. Er
zijn ongeveer 40.000 verschillende rassen bekend. Vanwege dat
enorme aantal worden dahlia’s
in een paar groepen met speciale kenmerken ingedeeld. Er zijn
bijvoorbeeld: anemoonbloemige dahlia’s, met als pijpjes opgerolde bloembladen in het hart
van de bloem; mignon-dahlia’s,
platte bloemen met meestal
tien bloembladen; duplex-dahlia’s, met bolle bloemen; pioenbloemige dahlia’s, gevulde bloemen met een open hart; orchidee-dahlia’s, stervormige bloemen die aan orchideeën of Cle-

matis doen denken; halskraagdahlia’s, met om het open hart
een krans van blaadjes in een
andere kleur; decoratieve dahlia’s, gevulde bloemen, sommige doen aan waterlelies denken;
deco-split, decoratieve dahlia’s
waarbij de bloemblaadjes twee
puntjes vertonen. Cactus en semi-cactus, gevulde bloemen met
deels naar beneden opgekrulde en opgerolde bloemblaadjes;
bol- of balvormige dahlia’s, decoratieve dahlia’s met een soort
kogelronde bloemen.
Bij de lage perksoorten komen
al deze typen ook voor. Ze zijn
bloeiend te koop. Gekweekt in
potten van 17 cm doorsnede. Van
dahlia’s kun je maanden plezier
hebben. Bewaar je de knollen ‘s
winters vorstvrij, dan bloeien ze
volgende jaar opnieuw.
Dahlia’s groeien graag in de zon
in normale tuingrond of standaard potgrond. Geef wekelijks
(vanaf midden zomer) kaliumrijke mest, bijvoorbeeld vloeibare tomatenmest om de bloei extra te bevorderen. Tijdens droog
weer niet vergeten water te geven. Pluk maar raak – de bloemen zijn ook ideaal in een vaas.
Tip: Geef dahlia’s bij het inplanten wat extra compost of gedroogde koemest voor een extra
uitbundige bloei.

Koopvaardij in beeld
Regio - Van Willem H. Moojen,
de Beverwijkse maritiem fotograaf en publicist zijn weer drie
nieuwe boeken verschenen. In
de serie ‘Nederlandse Koopvaardij in beeld’ is het vierde deel
verschenen en dit boek behandelt de periode 1920-1929. Per
decennium zullen er meerdere
delen verschijnen. Hij gaat met
de boeken terug naar het begin
van de twintigste eeuw en volgt
schepen en rederijen tot in de
eenentwintigste eeuw. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de serie uit ongeveer 30 delen zal bestaan.
De periode van de stoomvaart,
de opkomst van de motorschepen, de opbloei en neergang van
de passagiersvaart, en de veranderingen in de koopvaardij staan

in een ander boek beschreven.
De jaren twintig van de vorige
eeuw, ook wel de Roaring Twenties genoemd, waren de jaren
dat alles kon, mede door de economische groei na de Eerste Wereldoorlog. Ook in delen van Europa profiteerde men van de opleving. De zeepbel barstte op
24 oktober 1929 toen de beurs
van Wall Street in elkaar stortte, met een wereldwijde recessie
tot gevolg. Samen met zijn uitgever heeft Moojen ook een nieuw
boek op de markt gebracht in
de serie Koninklijke Marine in
beeld. Dit deel gaat over de jaren 1950-1959, de jaren dat de
marine druk doende was met de
bouw van een nieuwe zeemacht.
De boeken zijn verschenen bij
Lanasta in Emmen.
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Op zoek naar
bittervoorn en
modderkruiper

ReAnO pakt uit met
‘Waar blijft de tijd?’
IJmuiden - Dinsdag was het
witte Theater getuige van een
wervelende reis door de tijd.
Door middel van zang en dans
werd het publiek ver terug gevoerd in de geschiedenis tot aan
een tijdstip in de toekomst waar
geen plaats meer is voor mensen
tussen de robotten. Gelukkig liep
alles nog goed af voor de twee
matrozen Freek en Sjaak, op
meesterlijke wijze vertolkt door
Greg en Jim Houdkamp uit Velserbroek. Al stuntelend komen
ze in aanraking met mammoetjagers, ridders en jonkvrouwen
en duelleren ze om de eer van
een dame in de tijd van pruik en
hoepelrok.
Het geheel werd muzikaal omlijst door muziekarrangementen
van Joop Waaijer uit Lisse. Mede
dankzij de geluidstechnische ondersteuning van de zendapparatuur van musicalgroep Boms, en
de fraaie aankleding, werd de

voorstelling een lust voor oog
en oor. ‘Waar blijft de tijd?’ is na
‘De heks van de hoek’ de tweede, geheel eigen, productie van
het Velserbroekse musicalgezelschap ReAnO, opgericht door
René en Anneke van Oorsouw,
in samenwerking met Dorpsvereniging Velserbroek. Het succes roept dan ook om een opvolger, aangekondigd door René als
‘Eenhoorn in het maanlicht.’
Wie wil nagenieten kan op youtube een impressie zien bij ‘waar
blijft de tijd Reano’.
Reano wil kinderen tussen de zes
en zestien jaar uitnodigen deel te
nemen aan de audities die vanaf nu op afspraak plaats vinden.
Neem voor meer informatie contact op met ReAnO musical via
023-5396344, bij geen gehoor
06-36359154 of e-mail naar rgjvanoorsouw@online.nl. (foto: Erwin Mors)

Velsen-Zuid - Wat zwemt er
rond in sloot en plas? Om deze vraag te beantwoorden werken Landschap Noord-Holland
en Stichting RAVON de komende drie jaar aan een nieuwe verspreidingsatlas van de NoordHollandse vissen. De nieuwe atlas is nodig voor een adequate bescherming van deze dieren.
Wie ook nieuwsgierig is naar het
onderwaterleven, kan meedoen.
Zaterdag 4 juli is in Spaarnwoude de vierde excursie van dit
project. Ervaring is niet nodig.
Tijdens de excursie krijgen deelnemers informatie over het atlasproject, vissen, visherkenning
en inventarisatiemethoden. Met
schepnetten gaan zij zoeken naar
soorten als bittervoorn en kleine
modderkruiper. Ook volgen er de
komende drie jaar nieuwsbrieven en terugkoppelavonden. Een
unieke kans om kennis te maken met een heel nieuwe wereld.
De tocht is op 4 juli van 10.00 tot
ongeveer 14.00 uur. Aanmelden
kan bij Landschap Noord-Holland, Jeanine Hamers of Kees
Dekker, 088-0064441.

Welvaartsmarkt
De Roestige Pot
IJmuiden - Op zaterdag 27 juni is er weer een welvaartsmarkt
in het Solidariteitsgebouw aan
de Eenhoornstraat. Iedereen is
van 09.30 tot 13.00 uur welkom.
Men kan kijken of er iets bij is
van zijn of haar gading, men kan
ook spullen afgeven. Wie geen
eigen vervoer hiervoor heeft kan
bellen met 0255-511674 of 0235378213. De opbrengst staat
stichting De Roestige Pot af aan
de stichting X-Y (www.xminy.nl).
die hiermee projecten in de derde wereld ondersteunt.

25 jaar
Vellesan

Afzwemmen bij de IJRB
IJmuiden - Vrijdag 12 en 19 juni
stonden geheel in het teken het
van het afzwemmen voor de diverse diploma’s en reddingsbrevetten. Het afgelopen seizoen
hebben de leden van de IJmuider Reddingsbrigade hiervoor
geoefend.
De jongste leden moesten afzwemmen voor het ABC zwemmen en lieten zich hierbij van
hun beste kant zien. Alle kin-

deren kregen dan ook aan het
eind van het examen hun diploma voor het ABC zwemmen mee
naar huis. Ook de oudere leden
lieten zich van hun beste kant
zien en zodoende konden de
meeste kandidaten na het examen met een vel begeerde diploma naar huis. Voor meer informatie over zwemlessen bij de
IJmuider Reddingsbrigade zie
www.ijrb.nl.

IJmuiden - Toen het Vellesan
College in 1984 van start ging,
telde de schoolbevolking 820
leerlingen. Sindsdien hebben
zo’n 6000 leerlingen met meer of
minder goed gevolg de verschillende gebouwen bevolkt. Iedereen heeft herinneringen aan zijn
of haar schoolperiode, zowel
leerlingen als (oud)-leerkrachten. Nu het Vellesan College dit
jaar het 25-jarig bestaan gaat
vieren, zou het leuk zijn als enkele van die herinneringen verwerkt kunnen worden in een jubileumboekje. Wil je één voorval uit je Vellesan-carrière met
de samenstellers van het boekje
delen, mail dan naar info@vellesancollege.nl of schrijf naar Vellesan College, Briniostraat 16,
1971 HM IJmuiden onder vermelding van 25 jaar Vellesan
College.

Rondleiding De Biezen
Santpoort-Noord – Wie er niet
persé hoeft te zijn, zal niet zo
snel de algemene begraafplaats
De Biezen bezoeken. En dat is
jammer, want het is een prachtig
stukje natuur, verscholen tussen
landerijen en achter tuincentra.
Voor de vijfde keer gaven Cor
Moolenaar en René de Graaf er
afgelopen zaterdag een rondleiding. Cor weet veel over de geschiedenis van de begraafplaats,
terwijl René alles kan vertellen
over de flora en de fauna.
Burgemeester Enschedé kocht
de grond in 1873, tuinarchitect
Zocher maakte het ontwerp voor
de begraafplaats. Er zijn algemene en eigen graven. Het laatste
eigen graf werd in 1962 uitgegeven, het laatste algemene graf
in 1963. Er kon daarna niet meer
begraven worden op De Biezen.
In 2002 kwam daar verandering in: alle kinder- en algemene graven werden geruimd. De
begraafplaats onderging daarna
een grondige restauratie en is
sindsdien ook een monument.
Er liggen veel bekende mensen
begraven. Zoals Jacob Groen,
de eerste rijksveldwachter van
IJmuiden, die bij de kleine vuurtoren woonde. Ook Pieter Vermeulen vond er zijn laatste rustplaats, de eerste onderwijzer die
de kinderen van de kanaalgravers les gaf op de Heide, net zoals Olga van Götz, die de eerste
school in Santpoort liet bouwen
en veel voor de bevolking deed.
Sinds 1906 worden de graven

geregistreerd. Plesina van den
Heuvel was 103 jaar en is daarmee de oudste persoon die op
De Biezen begraven ligt. Grafstenen van eind 1800 of van het
begin van de vorige eeuw laten
soms wonderlijke teksten lezen.
Zo staat er op een zerk te lezen dat de vrouw, die er begraven ligt, ‘des kinderen een liefdevolle en brave moeder’ was.
Achter veel stenen gaat een verhaal schuil en Cor Moolenaar
kan boeiend vertellen. Hij wijst
op een familiegraf, waar de familie Keesing begraven ligt. Een
Joodse familie uit Amsterdam,
die in Brussel woonde. Zij wilden
in 1940 via IJmuiden naar Engeland varen, om zo aan de Duitsers te ontsnappen.
Nederland had zich echter overgegeven en de familie werd tegengehouden bij de haven. Zij
huurden een kamer aan de Velserduinweg, plakten alle ramen
en deuren dicht en als laatste
wanhoopsdaad werd de gaskraan opengezet.
Op de grafsteen staat als geboortedatum van Susanna Keesing 26 februari 1877 en die van
haar zusje Marianne is 14 oktober 1877. ,,Ik heb me daar suf over
lopen piekeren, want het kan gewoon niet: twee zussen die binnen zes maanden geboren worden’’, vertelt Cor. Totdat iemand
wist te vertellen, dat Marianne in
1883 was geboren was. Een fout
van de steenhouwer, dus. (Carla Zwart)

Feestelijke zomer in
verpleeghuis Velserduin
Driehuis - Omdat het zo goed
in de smaak viel bij de bewoners
van Velserduin, vindt het dit jaar
weer plaats: het Velserduin Zomerfeest. De activiteitenbegeleiding van Velserduin organiseert
zowel in verpleeghuis Velserduin,
Driehuis als in IJmuiden het jaarlijks terugkerende feest.
,,Omdat het feest tijdens zes zomerweken is, van 6 juli tot en
met 14 augustus, zou je het
daarom ook een zomerfestival kunnen noemen,” zo vertelt Mark Metselaar van de activiteitenbegeleiding. ,,Zo zijn er

bijvoorbeeld verschillende muzikale optredens, wordt er gebarbecued, is er een poffertjesmiddag en zijn er nog veel meer activiteiten.” Er wordt door de activiteitenbegeleiding van Velserduin nog gezocht naar artiesten/groepen die belangeloos of
tegen een vriendenprijsje willen
optreden in Velserduin. Wie Velserduin op wat voor manier dan
ook willen helpen, als vrijwilliger
of met een optreden voor het Zomerfeest, kan contact opnemen
met de activiteitenbegeleiding,
telefoon 0255-562177.
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Alle geslaagden op een rij
Technisch
College Velsen

Voertuigentechniek basis • Ruud
Kooren, Paul Reimerink, Etienne
de Roon, Joep van Steeden, Ryan Vlieland. Bouwtechniek basis
• Emre Akkas, Rick Bakker, Rick
Bakker, Dylan Boger, Michael
Bos, Valentijn Hoogendijk, Mitchell Kloes, Mathijs Kwaak, Jeremy Leeflang, Marin Pavic, Mark
van der Sluis, Piet Visser, Kelvin
Waleveld, Niels Tervoort. Elektrotechniek basis • Martijn Boerkoel,
Wesley van Duijn, Kelvin IJlstra,
Dion van Kooten, Bryan van Maren, Rui Moço, Matthijs de Rover,
Nicky Schierbeek, Fabian van Altena. Installatietechniek basis •
Perry Buijsman, Sonny Groen,
Frank Kamp, Denzel Meyer, Nick
Reijns, Donny van Wijnen. Metaaltechniek basis • Matthijs
Buur, Davy Cornelissens, Melvin Glas, Turkay Kutlu, Justin van
Reijen, Ward van Rij, Niels Splinter, Roy Wolterman. Voertuigentechniek kader • Stefan Barner,
Nigel de Bruin, Kevin Janssen,
James Mosch, Mitch van Roon,
Tibor van de Sande, Dave Smit,
Jordy Terol, Dennis Uijtendaal,
Pim Verbrugh. Bouwtechniek kader • Johnny Aardenburg, Robert Bijlsma, Sjarrel Bleeker, Wesley van den Bos, Martijn Drijver,
Mike Lubbers, Raymond Massee, Filip Mulder, Nick Opdam,
Daan Verschuren, Roy de Vries.
Elektrotechniek kader • Wouter van Gelder, Janco Jenema,
Matthijs Korf, Lars Korver, Julian Lastdrager, Sina Rahbarzare,
Falko Tempera-Leal, Robbie Tol,
Matthijs Wessels. Installatietechniek kader • René Agterberg,
Dennis van Broekhuizen, Maarten Eveleens, Michel van Neste,
Thom van Rhee, Jeroen Kok. Metaaltechniek kader • Michael de
Boer, Jordy Doorneveld, Lesley
Engelbarts, Ewout Kok, John Oudendijk, Vincent van der Sluijs,
Kai Swier, Davey Vos, Nick Vosse, Casper ten Hoonte.

Maritiem
College

Rijn-, Binnen- en Kustvaart •
Don Ditmar, Sander Glorie, Mark
Kappelle, Lesley Kooiman, Caroline Welburn, Max van Veldhuizen, Simon Arkenbout, Ramon
Bakker, Simon Balkema, Shirley
Beelen, Ben Bos, Rick Eliëns,
Lennon Halsema, Randy Hoogland, Olaf Jongeneel, Dave van
Lieshout, Beau Wiedeman, Martijn de Wit, Alex ten Wolde, Nick
van Wooning, Nigel Quant.

Vellesan College

VMBO
Basisberoepsgerichte leerweg • Alan Rijbroek, Angela Gabel, Anka Wietsma, Busra Soganci, Collin Smit, Dan-

ny Wijker, Darrin van Dongen,
Dewi Hooghiemstra, Elisa Visser, Jennifer Lagerweij, Job Redeker, Jurion Herrebrugh, Kim
Krokkee, Kirsten de Krou, Larissa Maasland, Lars Jongejans, Liona Thijssen, Luca Koolen, Manon Kool, Mariska Freeze, Maudy Oosterveld, Maxim
Mens, Mitchell Wesseling, Nick
Chuetatong, Nick Sperling, Nicole Wijker, Nienke Marees, Rebecca Been, Roy Penders, Roy
de Wit, Stephanie Schade, Tahnee Lemm, Vienna Plug. VMBO
Kaderberoepsgerichte leerweg
• Anna-Sophie Janus, Anne van
Wetering, Annika van der Vegt,
Ashley Sjoers, Bart Soellaart, Bianca van Tankeren, Bo Massier,
Buddy de Vriend, Camilla Oosterveen, Carine van Vliet, Chantal
Has, Chantal Postma, Christiano
Nzinunu, Daisy Lippus, Daniel
Bijl, Danny Roos, Dave Davidson,
Dave Hardendood, David van der
Kolk, Delijah Deen, Dennis Sieval, Doenja Lokkers, Donny Agterberg, Dylan Sip, Erica Eeltink, Ertugrul Kat, Fleur Naaktgeboren, Frank Meester, Gijs
van Lieshout, Inge Wu, Isabella Mol, Jaimy Kok, Jamie Bruins,
Julia Schaap, Justine Fofana, Kai
van Bruggen, Kelly Poort, Keshia
Kaak, Kimberley Stringer, Laura Scholten, Lisa van Doorn, Lisha de Vlugt, Long Nguyen, Lorraine van Luijn, Maaike Zijl, Marielle Kooper, Marissa Hoogzaad,
Melissa Bankert, Melissa Otte,
Meltem Dur, Mexime Martens,
Michael Gozeling, Michelle Dam,
Mohamed Belghazi, Mohammad
Aziz, Nando Koridon, Nick van
der Flier, Nicky Schreiner, Pedro Veltrop, Ramon Groothengel,
Ramona Vlieland, Rick Hartog,
Roald van der Sluis, Roy Cramer,
Roy Verdoes, Ruben Schoen, Sabine Kramer, Salina de Grooth,
Sander Plokker, Sander Tamarit,
Sarah Verbrugh, Sebastiaan Jansen, Sharon Verhagen, Shirley
Zeegers, Stephanie Bosma,
Stephanie van Wetering, Sumeyra Bahadir, Tamara Strijker, Tamira Ouderland, Tessa Harig, Tim
Post, Tim Zuiderwijk, Twan van
Krieken, Vicky Jongejans, Wesley
Kooiman, Yasmin Verweij. VMBO
Theoretische leerweg (MAVO) •
Andrei Buyevich, Andres Alvarado Rob, Arnoud Hondema, Babette Boonstra, Bas van Deudekom, Boy Kuijpers, Brenda van
der Linde, Britt Grevelink, Chantalle Stottelaar, Charina Denee,
Cheryl Klesser, Claudia van den
Broek, Dave Mello, Dennis Hendriks, Guido Cappelle, Huub Sturkenboom, Jeffrey Lenaers, Jordy Picavet, Justin de Niet, Karima Aynan, Kaylee Pijnakker, Kim
Groot, Koen Christiaans, Lachella Buur, Laura der Meer, Lennox
Vellema, Lindsey Schmits, Maarten van der Boor, Mandy Nijssen,
Marco Best, Marco van Leijenhorst, Mark Keuris, Maryn Scholten, Matthijs Gouda, Max Groo-

tendorst, Max Hummel, Menno
Assendelft, Mick Nijland, Mike
Pressani, Milan Busink, Nicolette
Snoeks, Ninna Post, Noortje Visser, Pascal Snabilie, Patrick Jore,
Rens van Wijngaarden, Rowena
Jongeling, Sabrina Ravenhorst,
Sharon Vlieland, Sharon van der
Zee, Sherill Shepperd, Stefan
Greve, Sven Talsma, Thijs Limmen, Tianmin Cao, Tim Groeneveld, Vincent van Helvoort, Whitney Does, Wiandra Verdonkschot. HAVO • Angela Rijkers,
Berry Post, Colin van der Wiele, Daniella Weber, Dave Braber,

de Kutlu, Priscilla van der Leeden, Gaya van der Linde, Britt
Lukkien, Fabrizio Maione, Charissa Mast, Ingrid Mooij, Chantal Noyen, Myrthe Noordzij, Jessica van Norden, Boyd Oudendijk, Thomas Pedroli, Nick Pletting, Jesper Plug, Jordy Rietveld,
Nikkie Rijs, Elissa van Rixel, Billy Schade, Nick Schellevis, Cathy Schippers, Patty Schippers,
Nick Schoof, Iris van Schooten,
Patrick Schut, Bart Smolenaars,
Wessel Snoek, Ramon Spilker,
Daan van der Stam, Ahmet Can
Taylan, Sanne Tervoort, Niels Tie-

ta Koster, Romée Kruiswijk, Nick
Kruizinga, Ewoud Kuin, Gwydion
Laeyendecker, Daan Lameijer, Lisa Letschert, Tijs Lips, Tara Mackay, Alisa Matsumoto, Nikki van
Monsjou, Oskar ter Mors, Menno van Munster, Lisa Nan, Harm
Nolte, Daan van Poorten, Bernice Reiff, Randy Rietdijk, Marieke de Roo, Axel Roozen, Nick de
Ruijter, Ruben de Ruiter, Wendo
Sabée, Sophie Schijf, Bas Schilder, Ellen Scholten, Nick Schoorl,
Sander Smeets, Annabel Snoeks,
Marloes Tervoort, Tom Tervoort,
Marissa van der Vaart, Matthies Veltkamp, Stijn Vennik, Denia Verhoef, Paul Verhoog, Jorine Vink, Arnout de Vries, Michaël
van Waveren, Marijn Willems, Aida Yazdanpanah, Judith Zeevenhooven, Wanda Zomerdijk, Liselotte Zwager

Ichthus Lyceum

Debby de Bruijn, Dion Glas, Esther Prins, Florian van den Akker,
Jelle Schoo, Joey Kalkman, Kevin
Schram, Michelle Koster, Milan
Plug, Mohammad Habibollah,
Nour-Eddine Abdellaoui, Olga
Kempen, Risma Orie, Rory Post,
Roseanne Dekker, Wesley Heeres, Wybe Tichelaar, Xander Bos,
Yannick Groot, Yassin Kulk. VWO
• Devi van Rookhuizen, Jeremi
Wilbie, Joy Meijer, Lisa Post.

Duin en Kruidberg Mavo

Bas van Aalst, Christian van den
Akker, Wessel Aldenkamp, Haider Altamimi, Melinda Azizi, Denise Bakker, Steve Bakker, Pien
Baneke, Eva Barends, Rick de
Boer, Mandy Brummelkamp, Lieselotte van der Burg, Clifton Deinum, Adwin Demmers, Barry van
Diemen, Soraya van Duijn, Tamara van Duijn, Iris Edeling, Laura
Eken, Michel van Deursen, Lisette Ellens, Samantha van der
End, Joey Engelhart, Kadir Erdik, Desmond van Galen, Anouk
van Geene, Bart Gerrits, Amber Goedhart, Jeffrey Goos, Jim
Groen, Rutger de Haan, Ricardo
de Herder, Melanie Hoogland,
Kevin Hulsbosch, Marijn Jansen, Jip de Jonge, Sharon Kalkman, Leon van Kampen, Nursultan Kantar, Lynn Kentin, Melissa van Ketel, Jessin Khalil, Renée Kok, Tamar Korver, Natasja
Kranendonk, Tessa Küp, Vahi-

man, Roy Tousain, Lucille Uitendaal, Amanda van Urk, Johan van der Vlugt, Dave van der
Wal, Donny de Weers, Marloes
Weimar, Ferry Wichmann, Sonny
Wildeboer, Tristan Winter, Max
von Wintersdorff, Nigel Wubbenhorst, Whitney Wijnnobel, Leon van Zijl, Thomas Zwaan, Tim
Zwarts, Koen van der Zwet Slotenmaker

Gymnasium
Felisenum

Sidney Adelaar, Leonie Akerboom, Jorian Bakker, Rianne Bakker, Bram Baneke, Anne-Loes Barends, Deirdre Beekmans, Rosa Bering, Marijn Berrevoets, Floriaan Bijleveld, Wytske de Boer, Romana Boerhof,
Chris Brantjes, Martijn de Brouwer, Bart de Bruïne, Sanne Carbaat, Julia Cozijnsen, Erik Dansen, Denise van Dijk, Nico Diroë,
Mick Dubelaar, Jamie Duijn, Lennart van Egmond, Saskia van Essen, Siebren Frölich, Soeraja van
Graafeiland, Pim Groffen, Maaike Haak, Liesbeth Hammerstein,
Joeri Handgraaf, Linda Hartman,
Hein-Jan van Hensbergen, Amber Hol Horeman, Julia Hollander, Tim Hoogeveen, Paul Hoogland, Koen Jansen, Victor Jansen,
Lianne Jaspers, Sophia Kaatee,
Lotte
Keesman,
Kimberley
Kleijne, Lisa van der Kolk, Jeroen
Kooij, Wouter Koomen, Jasper
Kors, Charlotte Kortbeek, Dako-

Gymnasium • Pinar Çetin, Daniëlle Glorie, Saskia Jansen, Jos
van der Klein, Malou Lugthart,
Mandy Luiten, Daniëlle Martens,
Ilja Meijer, Sebastiaan Mulders,
Vera Olgers, Anne van Oorsouw,
Marian, Schoorl, Marit Smelter,
Robert Smit, Chelsea van Toombergen, Marcel de Vries, Jennifer Wessel, David Widen. Atheneum • Sara Auwerda, Michelle
Baggerman, Jillian Beck, Sophie
van den Berg, Angela Bijnsdorp,
Daisy Boeré, Martijn Brandsma, Merel Brouwer, Romana Cabri, Barend Cox, Sylvia van Deuren, Martijn van Diemen, Sharon
Dijkstra, Manon Does, Lotte Dolfing, Ruben de Groot, Caspara van Hellenberg Hubar, Linda
Hoek, Jolanda ter Horst, Tessel
Houdijk, Maurice Huisman, Remi Janssens, Celeste Koster, Tim
van Lent, Alex Lenting, Jelle van
Lieshout, Thomas de la Mar, Michel Martens, Martine Ooteman,
Lisanne Overweg, Floor Pennings, Katinka Pennings, Dedy
Plug, Bas van Poorten, Marit Ras,
Margot Rietveld, Nadieh Rijnbergen, Koen van Rooijen, Yvonne Schellekens, Joyce Schreiner,
Angela Spoor, Tim Veldhuijzen,
Tessa Vossen, Sebas Wermenbol,
Dick Wijker, Astrid Zijl, Sebastiaan Zijl. HAVO • Hidde Aldenkamp, Vincent Ausma, Daniëlle
Berholée, Suzanne Bevers, Aswintha Blok, Melissa Blok, Mandy de Boer, Denise de Bokx, Thomas Boots, Willemien Bot, Inge
Braam, Floor Brink, Joyce Broek,
Marvin Brouwer, Niels Bunink,
Iwan Cordia, Max Cornea, Frank
Dam, Remco van Dam, Stefan
Dekker, Marissa Does, Rieneke Dorgelo, Marloes van Duijne, Ellen van Duyn, Coen Eigenhuis, Anita Goossens, Marc de
Graaf, Irene Gravemaker, Deborah Griep, Jelle Groeneveld, Ellis de Haan, Mark de Heer, Clemens Hoekstra, Anna Hoenderdos, Kirsten Hoogstins, Barbara
de Hulster, Sjoerd Jansen, She-
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Alle geslaagden op een rij
ling Kamkes, Shelena Kats, Thomas Knip, Luke Kok, Semiray Kol,
Mindy Koomen, Thassia Koster, Lynn Kouwenoord, Hosanna Kramer, Jiska Labohm, Lisa
Landman, Fang-Fang Lang, Chinouk Liefting, Dennis Loogman,
Sofie van der Marel, Daniëlle
Mooij, Alexander Nijman, Rick
van den Oever, Susanne van den
Oever, Angéla Ooms, Roxanne
Oosterbaan, Chanou Oud, Loes
Passchier, Mariëlle Peters, Ingrid van der Plas, Don Postma,
Timothy Pruis, Maikel Rensen,
Stephan Rijnders, Dorianne Romeyn, Thomas Roolker, Christa
van Roon, Martha Salib, Aysenur Sari, Tara van Schie, Vincent
Stuur, Jeroen Tervoort, Raymond
Tesselaar, Madeleine Timmerman, Jeffrey Toebes, Bryan van
Veenendaal, Daisy Veenhof, Patrice van der Velde, Miranda Voskamp, Bastiaan Vrijhof, Daisy de
Waal Malefijt, Femke Walda, Michel Witteman, Johanna Zigouris, Esther Zuidam.

Schoter Scholengemeenschap

VWO • Eli Ahlers, Soma Ahmad, Rosa van Amerongen, Nilofar Aumaj, Anne Balk, Nick
Bijl, Gina van den Bogaard, Mart
van den Boogaard, Jorne Boterman, Anne van Delden, Marjolein van Esveld, Lisette Gerrits,
Vera Grootveld, Jasper de Hond,
Jasper Hoopman, Niels Hosman,
Gerben Jansen, Melissa Komen,
Jaap Kors, Luuk Listing, Erik Luiten, Gina Matthijsen, Mathijs
Mesman, Michelle Miezenbeek,
Amber Mollee, Karima Osman,
Suzan Oude Weernink, Marloes
Peters, Sarah de Raadt, Thom
Rijs, Els van der Roest, Mitchel
Schildwacht, Richèlle Smit, Casper van Soolingen, Koen Speelman, Sandra Spreeuw, Nevena Tamis, Gwendolyn Uithoven,
Avelyn Vink, Sonja Vogel, Sybren
de Vries, Denise van Wanrooij,
Myrthe Wenning, Ivanka Wientjens. HAVO • Debra van Aanholt, Zekai Aksoy, Denise van
Angeren, Nelson Atema, Melchior Bas, Kelly Blanken, Fianne Bosschaart, Lilian Braam, Tim
van Broekhuizen, Sharina Brouwer, Sylvana Brouwer, Ouarda
Chamlal, Sakina Chamlali, Bram
Crans, Arijana Dedic, Paulien
Dijkstra, Femke Dijkstra, Denise van Dinther, Daisy Duin, Thijs
van Egmond, Nick van Everdingen, Glenn van Geldorp, Daniël
Gillissen, Marwa Al Ginanni, Jamie Heesen, Rosemarie Hesseling, Amanda van den Hoek, Esmée Hoek, Yuri Hoogmoed, Gijs
Jansen, Koen Juffermans, Mark
Kaper, Jerôme Keet, Mohamed
Kichouhi, Paul Kleinenbroich,
Emma van de Klundert, Thijs van
Kouteren, Pim Kramer, Ngan Le,
Nina Louwrier, Melvin Luijten,
Dominique van Maas, Moenira

Madhar, Mohamed Malloul, Nick
Matthew, Bas Meijer, Mohamed
el Mesbahe, Mariska Mesman,
Monica van der Meulen, Koen
Minnema, Maurice Moretti, Laura van Nieuwenhuizen, Floor Otten, Laurens Oud, Bilal Ozbey,
Jorrit Pabst, Tim van der Peet,
Barrie Petter, Gydo van de Pieterman, Samara Portegies, Maarten
Post, Robert Ramakers, Lisanne
Reins, Jordy Riebeek, Esther van
Rijt, Roos Rikumahu, Swen van
Roon, Simon Scholten, Patricia
Snel, Gerben Snoek, Cenk Sönmez, Bryan Spoor, Daan Standaert, Azra Teijen, Robin Tewolde, Sander Tichelaar, Lisa Tijms,
Tom van Veelen, Carmen Vink,
Tjum de Visser, Saskia Voncken,
Bob de Vroome, Sandy Wempe,
Maaike Zwarter. VMBO Theoretische leerweg (MAVO) • Sami
Akat, Mohamed Aouragh, Dylan
Arnold, Dilara Aydogdu, Mesut
Aynaoglu, Wouter van Bakkum,
Bo Balsing, Marisa Barnhoorn,
Ozan Baygül, Caner Bekdur, Layla van den Berg, Cait Boelé, Jamie
Lee Böhm, Tessa Breed, Tony van
den Bronk, Oliver Cassee, Ufuk
Dãgdeviren, Wesley van Dansik,
Sophie van Dijk, Sjors van den
Dries, Tim Drossaers, Michael
van Eerden, Erdi Elmas, Jeffrey
Eshuijs, Reshad Farid, Dave van
Geldorp, Mark Geutskens, Tom
Goedemans, Kimberley Goldhorn, Rafayla Groenewoud, Dik
de Groot, Derk van Gulick, Luisa Hagens, Thom Hilterman, Davey Hoogenboom, Jorden Hoppenbrouwer, Youri Huig, Florian
Huis in ‘t Veld, Kyra Israeli, Denice Jansens, Desirée Kalis, Yunus
Karaca, Bonnie Keuss, Bastiaan
Kirchhoff, Miranda Klooster, Vincent van der Knijff, Brigitte Kremers, Didier van Leen, Jennifer
Leijen, Keanu van Lierop, Denise
ter Maat, Sheila van Mierlo, Basma Musa, Viola Noback, Adam
van Noort, Ivo Pabst, Robin Plato, Sanne Raspoort, Ian Reemer,
Sabine Riet, Mandy Roest, Twan
Roomer, Fajjaaz Sheik Joesoef,
Melanie Siepkes, Ken Simonetti, Daan Smit, Jasper Smit, Bart
Snoek, Sander Terpoorten, Mike
Tervoort, Tijn Tichelaar, Kelly
van Tongeren, Bart Vergers, Merel Visser, Edwin de Waard, Ivan
Walstra, Marlous Weber, Menno Wesseling, Sandra Wiersma,
Sven Wilms Floet, Joost Witte,
Mandy Zwemmer.

Mendel College

Gymnasium • Rosa van den
Boom, Fleur Doornink, Marleen van Gurp, Ruben Hoek,
Sjors Janssen, Aniek Munk, Else Nicolai, Stephan Rokx, Mariska Schabbing, Sander van der
Spree, Gijs Uilenbroek, Anna Terra Verhage, Rachel de Vries, Guido Weltevreden, Hester van Willigenburg, Erwin van der Zwaag.
Atheneum • Leroy Alberts, Wouter Allard, Eelco Anninga, Ka-

rin Bank, Dominique Barnhoorn,
Florian van Bochove, Jochem de
Boer, Jeroen Boersma, Michelle
Breuer, Jesper Broekman, Floortje Burgers, Marlies van Dijk, Lisanne Doevendans, Joery van
Es, Noud van Esseveld, Sabine Gigengack, Michael van der
Graft, Sophie Griffioen, Adriaan
de Groot, Tom Groskamp, Jaline
Haitsma, Marieke Heemskerk,
Bianca van Houten, Bas van
IJzendoorn, Eva van Ingen, Joep
Jägers, Katja Jansen, Eric Jonk,
Marissa Kalkman, Daan Kassing, Brend Kemperman, Marion Koelewijn, Stephanie Koops,
Rogier Kramer, Benjamin Kuijten, Jeroen Kunnen, Louis Lee,
Lotte Leeflang, Stephanie van
Leeuwen, Barnie Lutgerink, Patricia Moeskops, Ans Morren,
Michiel Mudde, Liset Muijsken,
Oda de Nie, Jill van den Nouwland, Naomi van Opstal, Nina Pedroli, Amber Plaatsman, Nadette
Pluis, Koen Prins, Wouter Siebeling, Anniek Silfhout, Joost Sintenie, Maarten Sipman, Jarno
Sluik, Debbie Smit, Anneke Soellaart, Sabine Swaalf, Thom Tillemans, Nicolette Tool, Charlotte
van der Valk, Marco Valk, Viviana
van der Veer, Steff Vieleers, Dennis de Vries, Susan Vromans, Tom
Wiegerinck, Ruby Winkel, Naomi
Winter, Vera Wittebrood. HAVO •
Myrsini Alverti, Charlotte Asberg,
Annabelle Bakker, Remco Bakker, Firdevs Bekir, Thijs van den
Berg, Dax Biesbrouck, Meriël
Blom, Minke Bonfrer, Wouter van
de Bor, Sandy de Brouwer, Paul
Buijsman, Meryem Cakmak, Malou Captijn, Pieter Coesel, Denise Damsteek, Tessa Daverveldt,
Lianne Dhont, Mirjam Dijkstra,
Vincent Dijkstra, Laura Dijkzeul,
Lars Dorjee, Mark Draijer, Laura Drenth, Maxime Drenth, Yeliz Duru, Jasper Ebbinge, Jeroen
Erbrink, Joost Fijn, Brenda Fris,
Thijs Gorter, Jaleesa Greening,
Jessica Groot, Karim El Hasnaoui,
Laura Heiliegers, Mark Hijdra,
Bonita van ’t Hoff, Dyan Jakupovic, Wesley Janmaat, Roy Janssen, Prizillia Joldersma, Niels de
Jong, Steven Jordans, Marleen
van de Kamer, Amber van Kempen, Serena Kersten, Lisette Koehorst, Bart Koek, Maarten Koks,
Dennis Kortekaas, Bernd Krol,
Susanne Kruidenberg, Nienke
van der Laag, Karim Lazâr, Melissa Leeuwe, Jasper Leeuwenstein, Koen van Lent, Marco van
Lieshout, Rosa Ligterink, Leon Maartens, Sacha Mees, Ferry Meinesz, Patrick Moeke, Hilde Molenaar, Olchert Molendijk,
Gustav Nientker, Gert-Jan Nieuwenhuis, Iris Noordzij, Noortje
Paulen, Bo Plantinga, Friso Plevier, Evert Poots, Fons Pulles,
Jelle Puts, Tom Ribbens, Daniël Ribbers, Lisa van Rijt, Ilse Roseboom, Janna Runderkamp, Jochem Rutte, Chananja Santman,
Ruben van Scherpenberg, Roony
van Schie, Lennard Schoemaker,

Melvin Schol, Sandra van Schooten, Daphne Schrijver, Stephan
Seignette, Joanna van Sichem,
Gudo Slotboom, Dennis Smit, Jeremy Smit, Balou Smulders, Dillan Sondervan, Patrick Stange, Rozemarijn Stolvoort, Claire van Teunenbroek, Halime Turan, Warner van der Veen, Guido Veldhuijzen, Niels Vervaat,
Wesley Vetter, Remco Vink, Bonno Vlas, Bas de Vries, Lisa de
Vries, Marc van der Wal, Sabien
Wedman, Solange Wickham, Lianda Wiegerinck, Anne Wolter, Bahadir Yüksel, Sem Zijlstra. VMBO Theoretische leerweg (MAVO) • Floris Achterberg, Walter Adrichem, Marnick
Akersloot, Christiaan Baars, Kenny van Balen, Remco van Batenburg, Nathan van Bellen, Djoeke
Beute, Marc de Boer, Thijs van
den Brand, Jim ten Brink, Amy
Brouwer, Britt Bruinsma, Danique Cobelens, Brenda Croon,
Michelle Delemarre, Nikita van
Dijk, Sven Duijff, Maxime Emanuels, Sophie van Es, April Exalto, Denise Franken, Lisa Galenkamp, Thobias Galenkamp, Mustafa Göksen, Zekiye Gören, Cyrilla Haaijer, Marjolijn Haitsma,
Bart Heijink, Jolien Heijmeijer,
Kim Hendriks, Jill Hendrix, Floyd

Hoolwerf, Ellen Hooreman, Philip
Hougee, Kirsten Huij, Kelly Jans,
Zakaria Khalfi, Jorinda Kooij,
Laura Koppejan, Natasja Koster,
Thalita Krabshuis, Quincy Lagerweij, Naomi Lether, Tabe Mars,
Elena Merks, Elise de Mon, Rudy Nicola, Jasper van Oeffel, Debora Pérukel, Etienne Piers, Jesper Pouw, Martin Raat, Jaap Rijke, Kim van Ruiten, Maruschka Sahiboe, Wouter Scheenaard,
Quincy Sepers, Esra Sikier, Inci
Sivacioglu, Verne Smit, Saar de
Soete, Dominique Soomer, Boudewijn Terstegen, Lisa Teske,
Erik Veenings, Monique Visser,
Lennart de Vries, Laura van Wakeren, Renz van der Wal, Remco
van der Weijden, Patrick de Wit,
Rianne Witteman, Tristan Wouterlood, Xieyin Xie.

Tender College

VMBO
Basisberoepsgerichte
leerweg • Berkant Yildirim, Coen
van Oosterom, Fieke de Boer,
Kelly Klooster, Lamyaa Darrari, Marco Deen, Marco Wellinga,
Natascha Scheffer, Tom Noordzij. VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg • Chantal Memerda,
Danny Blijleven, Dave Martens,
Linda Uijtendaal, Nick Haster,
Rody Otte.

‘Spandoekje’ op de Klipper

Leiden, here I come
Velserbroek - Een professioneel, metersbreed spandoek
met de tekst ‘Leiden, here I
come’ laat alle bezoekers op
eiland de Klipper weten dat
Balou Smulders geslaagd is
voor haar Havo examen en
volgend jaar Leiden op zijn
kop gaat zetten.
Toch is Balou een hele leuke
meid, die straks net zo hard aan
de studie communicatie aan de
Hogeschool van Leiden zal werken als afgelopen jaren op het
Mendel College. Het was op het
laatst nog erg spannend, want
Balou werd donderdagmiddag
pas om vijf uur gebeld dat ze was

geslaagd. De meeste vriendinnen hadden hun felicitaties toen
al binnen. Maar meteen vielen
alle stress en zenuwen van Balou af. Ze kreeg van haar ouders
een enorm cadeau, het genoemde spandoek. Dat de champagne
in huis was, wist Balou wel, hoewel ze het wel een beetje voortvarend vond. ,,Maar gelukkig
ben ik geslaagd,’’ zegt Balou. ,,Ik
had echt geen idee.’’ En zaterdag is het feest. Balou weet nog
niet precies wat ze met haar opleiding communicatie gaat doen.
Vorige zomer werkte ze bij TMF
achter de schermen en dat beviel haar bijzonder goed. Succes,
Balou. (Karin Dekkers)
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Gesprek SP Zorgbalans
eindigt met weigering

Dokter
komt zo

IJmuiden - De opbrengst van de
markt van Velsen voor de Derde
Wereld zal gebruikt worden ter
financiering van een medisch
kamp door Stichting Hulp aan
Nubra. De markt is zaterdag 27
juni van 9.30 tot 12.30 uur in het
Solidariteitsgebouw aan Eenhoornstraat 4 in IJmuiden. Nubra is een geïsoleerd en afgelegen district in India, dat vanwege hevige sneeuwval zes tot zeven maanden per jaar afgesloten is van de buitenwereld. Nubra heeft 57 dorpen en gehuchten met een totale bevolking van
25.000 mensen. De bevolking
leeft van het bewerken van het
land. Via irrigatiekanalen worden
de akkertjes bevloeid waar op
deze hoogte alleen gerst evenals
fruitbomen en populieren willen groeien. Ieder huis heeft een
groentetuin waar ’s zomers uien,
wortelen, bloemkool en aardappelen worden verbouwd voor eigen gebruik. Belangrijk voor de
bevolking is het vee. Er worden
veel geiten en schapen gehouden voor de melk, vlees en wol.
Mest is een belangrijke brandstof voor de lange winter. Een
andere belangrijke brandstof is
de struik van de jeneverbes, die
op grote hoogte nog groeit. Het
hout is schaars want er groeien
weinig bomen in de Nubra vallei. Gras wordt op de daken gedroogd als veevoer voor de winter. Omdat de mensen verspreid
wonen over grote gebieden die
afgelegen en moeilijk bereikbaar
zijn, ontbreekt soms de gezondheidszorg in zijn geheel. Daarom
worden er in samenwerking met
specialisten regelmatig medische kampen georganiseerd. De
dokter komt dan twee keer per
maand met de jeep langs om de
patiënten hulp te bieden. Deze
hulp aan de plaatselijke bevolking wordt gegeven zonder onderscheid in geloof, ras, arm of
rijk.

Flinke stijging
‘Mik de spin’

IJmuiden - Na de publicatie in
deze krant is de verkoop van het
jeugdboek ‘Mik de Spin’ flink
gestegen. De vele positieve reacties hebben tot gevolg gehad
dat de boekjes snel waren uitverkocht bij Bruna op de Lange Nieuwstraat en bij Erasmus
op het Marktplein. Veel mensen
moesten daarom worden teleurgesteld. Voor deze mensen is
er nu goed nieuws en wel dat
de voorraad in beide winkels is
aangevuld. Ook de schrijver zelf
heeft weer een aantal in voorraad zodat opnieuw kan worden gekocht of besteld. De opbrengst is nog steeds bedoeld
voor een kindertehuis in Bolivia. Het boekje kost 7,50 euro
en is dus te koop bij Bruna en
Erasmus in IJmuiden. Ook bij de
schrijver zelf, die het graag bij u
komt brengen. Telefoon 0255515338.

Strandbieb IJmuiden
gaat derde seizoen in
IJmuiden aan Zee - Dankzij een subsidie van gemeente Velsen gaat de strandbieb
in IJmuiden dit jaar haar derde seizoen in. Uniek, want
op alle andere locaties langs
de Nederlandse kust, is de
strandbieb verdwenen omdat
de subsidie van de provincie
stopt. Alleen gemeente Velsen heeft ervoor gekozen de
strandbieb voort te zetten. De
strandbieb wordt zaterdag 4
juli tussen elf en drie uur geopend. De strandkar staat
voor paviljoen Noordzee,
vlakbij een nieuwe speelplek
op het strand.
,,Dat komt ook, omdat wij onze mooie, opgepimpte strandkar natuurlijk al hebben,’’ vertelt Maaike Kortlever van bibliotheek Velsen. ,,Zoals iedereen
weet heeft ook de bibliotheek
te maken met bezuinigingen. De
kosten vallen echter mee, er zijn
alleen wat extra personeelskosten. Dit seizoen zijn we geen zeven dagen, maar vijf dagen open
op het strand, van dinsdag tot en
met zondag.’’
In de strandbibliotheek zijn voor
alle badgasten de tijdschriften,
kranten en boeken een dag gratis te leen. Men hoeft zich alleen
in te schrijven. De bewoners van
de strandhuisjes zijn ook ferven-

te bezoekers van de strandbieb,
die tot 23 augustus op het strand
staat.
Naast het uitlenen van leesmateriaal, verzorgt de strandbieb
ook veel leuke activiteiten voor
de jeugd en soms voor volwassenen. In samenwerking met Yogastudio IJmuiden zijn er yogalessen. Er zijn leuke creatieve
middagen, zoals Pimp je teenslippers en Pimp je strandmat.
En natuurlijk komen het populaire schatgraven en de piratendag
ook weer terug.
De strandbieb wordt gerund door
studenten, die ook de meeste
activiteiten organiseren.
,,De bibliotheek wordt steeds
meer een ontmoetingsplek,’’
zegt Maaike Kortlever. ,,We zien
de strandbieb als een verlengde
service voor het strandtoerisme.’’
Niet alleen de gemeente, maar
ook paviljoen Noordzee helpt
mee aan het voortbestaan van
de strandbieb. ,,Bij slecht weer
doen we activiteiten bij Paviljoen
Noordzee binnen. En we krijgen
stroom en water van ze. Firma
Schelling zet onze strandbieb elk
jaar zo mooi neer.’’
In de strandbieb vindt men huurboeken van Pro Blibio en bijna
afgeschreven boeken. Het assortiment boeken is afgestemd
op strandgasten. Niet te dik en
lekker luchtig. (Karin Dekkers)

Salasiwa blijft bij Telstar
IJmuiden - De 20-jarige Gaston
Salasiwa speelt ook komend seizoen in het shirt van Telstar. Vorig seizoen kwam de middenvelder tijdens de winterstop op
huurbasis over van AZ. Op 16
januari 2009 maakte hij zijn debuut met twee doelpunten tijdens FC Eindhoven-Telstar. Een
beter debuut had hij niet kunnen
wensen.
Salasiwa doorliep de jeugdopleidingen van WFC, KFC, Ajax en
AZ. Hij kan op alle posities op
de linkerflank uit de voeten. Pieter de Waard, algemeen directeur van Telstar: ,,Gaston heeft

sinds de winter bewezen dat hij
een vaste waarde voor de Witte
Leeuwen is. Metgod wilde Salasiwa héél graag behouden.”
Raymond Fafiani is de volgende speler die met zekerheid kan
worden toegevoegd aan de selectie van Edward Metgod. Hij is
met de clubleiding een 1-jarig
contract overeengekomen. De
26-jarige middenvelder kwam
vorig seizoen dertig keer in actie voor de Witte Leeuwen. In seizoen 2006-2007 kwam Raymond
op huurbasis over van FC Twente
en sindsdien heeft hij Telstar niet
meer verlaten.

Velsen – Wat bedoeld was als
een openhartig gesprek tussen
de SP fractie en de Raad van Bestuur van zorgaanbieder Zorgbalans eindigde in een voortijdige afbreking van het gesprek.
De weigering van Zorgbalans
om te komen tot een open en
constructief gesprek over verbetering van de zorg in Velsen
deed de SP besluiten voorzitter
Jonkers en lid van de Raad van
Bestuur Van Bockel de deur te
wijzen.
Een handtekeningenactie van de
Velsense SP voor het behoud van
een taxibusje waar zo’n 50 ouderen in Velsen gebruik van maken,
was de aanleiding voor de Raad
van Bestuur (RvB) van Zorgbalans om een gesprek aan te vragen met de SP. Volgens de RvB
zou de actie ‘onrust veroorzaken
onder het management en medewerkers van Zorgbalans’.
Volgens SP-raadslid Jan Müter
liggen de zaken echter wat genuanceerder: ,,Het zijn juist vrijwilligers en personeelsleden van
Zorgbalans verzorgingstehuizen
geweest die zich bij óns meldden met misstanden. Het is dus
niet de SP die onrust veroorzaakt, maar juist de RvB die meer
oog heeft voor een bedrijfsmatige aanpak van de kosten van de
zorg dan voor de zorgbehoeften
van ouderen.”
De afgelopen weken meldden
verschillende vrijwilligers en medewerkers zich, zelfs onafhankelijk van elkaar, bij de Velsense SP.

Müter: ,,We kregen schrijnende verhalen te horen over personele problemen, slechte hygiëne,
gebrekkige communicatie en afwezige leiding. Hoge werkdruk
die ervoor zorgt dat de ouderen
niet de aandacht krijgen die zij
nodig hebben. Dat bleek ook uit
gesprekken die wij hielden met
diverse ouderen in twee verzorgingstehuizen in IJmuiden en
Driehuis. En toen ook nog bleek
dat Zorgbalans het taxibusje wilde wegbezuinigen, besloten we
tot de handtekeningenactie.”
Voor de RvB van Zorgbalans was
dit de aanleiding om een gesprek aan te gaan met de SP.
Müter: ,,We hoopten in het gesprek aan te kunnen geven waar
het qua zorg aan schort in de
verzorgingstehuizen en dat we
wellicht tot een oplossing konden komen. Eén van de vrijwilligers die aan de bel trokken bij
de SP had een 10-puntenlijst gemaakt voor goede zorg in Velsen.
Die lijst wilden wij graag bespreken. Maar al snel bleek dat de
RvB daar helemaal niet over wilde praten. Er werd ons in feite
te verstaan gegeven dat wij een
bedreiging waren voor de bedrijfsvoering. En dat dat afgelopen moest zijn. Ook mochten wij
geen verslaggeving doen van het
gesprek, want zo zei Jonkers, ze
‘zaten niet te wachten op weer
een stukje in de krant’. Dat was
voor ons het moment om het gesprek te beëindigen en de heren
de deur te wijzen.”

The Voice Company
geeft musicalconcert
Santpoort-Noord - De zomer
is begonnen en dat wil het koor
vanThe Voice Company graag
samen met iedereen vieren door
middel van een feestelijk en vrolijk concert. Iedereen wordt uitgenodigd om op zondag 28 juni
dit optreden mee te maken vanaf
12.00 uur in het Soli Muziekcentrum aan de Hagelingerweg 325
in Santpoort-Noord, vlakbij NSstation Driehuis. Het zal circa vijf
kwartier duren, zonder pauze.
Vooraf is koffie of thee te koop.
Dit keer heeft het inmiddels bekende projectenkoor als thema
‘Musical’ gekozen. Een dwarsdoorsnede van recente en wat
oudere musicals. Er wordt aandacht besteed aan Les Miserables, Oliver, The Wizzard of Oz en
Starlight Express. Maar ook komen iconen als Westside Story
en The Sound of Music aan de
orde. En nog veel meer.
Tijdens het concert kunt u kennismaken met het enthousiaste koor dat vooral ook op verstaanbare uitspraak is getraind,
iets dat bij bijvoorbeeld Joop van
den Ende vaak wordt overgeslagen. Verder wordt u voorgesteld
aan één van de hoofdrolspeel-

sters uit de laatste Les Miserables, Marjolein Algera. Zij zingt
o.a. één van de duetten uit deze musical, toen samen met Carlo Boszhard, nu samen met de
andere musicalsolist Olaf Wijnants Labree. Olaf speelde mee
in alle oudere musicals uit de jaren ‘70 en werkte intensief samen met sterren als Willem Nijholt. Ook speelde hij een hoofdrol in de musical Sweeney Todd,
samen met onder andere Simone Kleinsma, Ernst Daniël Smid
en Rolf Koster.
Alle ingrediënten zijn verzameld
om dit musicalconcert een geweldig karakter te geven: Vrolijk,
meeslepend, emotioneel enz.
Ondanks het feit dat het hier
niet om een goedkope productie
gaat, is het The Voice Company
voor de derde keer op rij gelukt
om op alle kaartjes 50 procent
korting te kunnen geven. Dit om
de concerten voor iedereen toegankelijk te maken.
Normaal kost dit concert 10 euro, maar de prijs is slechts 5 euro. Kaartjes kunnen op de dag
van het concert aan de zaal worden gekocht. Reservern kan ook
via 0320–244202.

pagina 24

25 juni 2009

Barcelona wint
straatvoetbaltoernooi

Nieuwe sponsor voor
zaalvolleybaltoernooi
Velserbroek - Het zesde 123
Makelaar dames straten zaalvolleybaltoernooi in Velserbroek
wordt zaterdag 10 oktober gehouden en is ongekend populair.
Het gonst nu al weer in de Velserbroek. Bij de tennisvereniging
bij de fitnessclub, in het winkelcentrum en gewoon op straat.
Buren van aangrenzende straten beginnen langzaam maar zeker met het psychologische spelletje van elkaar met een glimlach
lopen uitdagen. Precies één van
de doelstellingen waarvoor de
organisatie dit toernooi bedacht
heeft.
De organisatie hoopt dat de zesde editie van het 123 Makelaar
dames straten zaalvolleybaltoer-

nooi Velserbroek zich ook dit
jaar in deze geest van uitdagen
met een knipoog een strijd met
een glimlach afspelen zodat er
nog veel edities zullen volgen.
Het gaat heel goed met de sponsoring van het 123 Makelaar dames straten zaal volleybal toernooi. Sponsoren willen het toernooi graag ondersteunen.
Diverse onderhandelingen en
gesprekken hebben tot resultaat
gehad dat Rob Basjes zeer enthousiast werd om het zesde 123
Makelaar dames straten zaalvolleybaltoernooi in 2009 te sponsoren.
Voor alle info over het zesde 123
Makelaar dames straten zaalvolleybaltoernooi zie www.straatvolley.nl

Velsen-Noord - Onder grote belangstelling is het straatvoetbaltoernooi in Velsen-Noord
, gehouden tijdens het dorpsfeest, gewonnen door Barcelona. Het toernooi werd uitstekend
verzorgd door FC Velsenoord, de
vele vrijwilligers verdienen dan
ook een pluim voor de organisatie. Het team Barcelona, bestaande uit spelertjes van SV Beverwijk, maar bijna allemaal wonend in Velsen-Noord waren tijdens hun wedstrijden een klasse
apart. De kleine mannetjes wisten alles te winnen en ze kregen geen doelpunt tegen. Na afloop kregen Rey, Juan, Dave, Toby, Max en Cok een mooie medaille van de voorzitter van FC
Velsenoord.

Kachelmonteur
steelt geld

Kleurrijk afscheid
Bosbeek groepen 8
Santpoort-Noord - Stoeptegels
beschilderd met hun eigen voetafdruk in verschillende vrolijke
kleuren. Dat is het afscheidscadeau voor de leerlingen van de
groepen 8A en 8B van de Bosbeekschool.
Voor het realiseren van dit leuke afscheidscadeau heeft de vader van Job Muller, die bij De Bie
Wegenbouw werkt, de 48 stoeptegels gratis beschikbaar gesteld. De vader van Has Heeremans, van Heeremans Schilder-

werken heeft de mooie verf gratis verstrekt.
Woensdag heeft Jan, samen met
conciërge Najib, de stoeptegels
een plek op het schoolplein gegeven. Donderdag 18 juni, na de
opvoering van de zeer succesvolle eindmusical, zijn twee tegels aangeboden aan de school.
Vrijdag 20 juni vond de officiële onthulling van het tegelpad
op het schoolplein plaats. Hierbij was de hele school aanwezig.
Het schoolplein ziet er zeer leuk
uit met de nieuwe aanwinst.

Haarlem - Een ‘kachelmonteur’
heeft vorige week dinsdag geld
gestolen uit de woning van een
77-jarige Haarlemmer. De monteur was aan de deur gekomen en de bejaarde man had
hem binnengelaten. Het slachtoffer had zijn portemonnee op
tafel laten liggen en de kamer
even verlaten. De monteur vertelde zijn gereedschap te gaan
halen maar kwam niet meer terug. Toen bleek dat er geld uit de
portemonnee was weggenomen.
De politie stelt een onderzoek in
en waarschuwt met name ouderen voor dit soort praktijken. Het
advies is om monteurs en andere aanbieders van diensten alleen na een gemaakte afspraak
met een erkend bedrijf binnen te
laten.

Alcoholcontrole
Haarlem - In de nacht van 19 op
20 juni zijn er alcoholcontroles
gehouden op de Waarderweg in
Haarlem. Twee bestuurders werden bekeurd. Een van hen was
de bestuurder van een snorfiets
met een ongeldig verklaard rijbewijs.

Overkapping terras
speeltuin de Speelhoek
IJmuiden – Vorig jaar waren Susan en Bert Kurpershoek
12,5 jaar beheerders van speeltuin de Speelhoek in Zeewijk. Tijdens dat jubileum werd aan Tante Suus, zoals ze door iedereen
genoemd wordt, gevraagd of
ze nog wensen had. Tante Suus
bleek een grote wens te hebben,
niet voor zichzelf, maar voor de
bezoekers van de speeltuin: een
overkapping voor het terras. Dan
zouden de schoolreisjes van de
peuterspeelzalen bijvoorbeeld
niet meer in het water vallen en
zou iedereen een beschut plekje hebben. De overkapping biedt
verkoeling bij warm weer en beschutting als het wat kouder is.
Firma BonLite installeerde de
grote overkapping, die sinds de
opening van de Speeltuin dit seizoen in gebruik is genomen en
prima bevalt. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het coöperatiefonds van Rabobank Velsen
en Omstreken. Directiemanager

Franca van Winkel en haar collega Irene Kan kwamen woensdag naar de Speelhoek voor de
officiële opening van de overkapping, want die had nog niet
plaatsgevonden. Zij hadden de
dames Nel Willenbroek en Virry van den Noort meegenomen.
Zij zijn lid van de commissie van
aanbeveling, die alle verzoeken
om een geldelijke bijdrage beoordeelt. Over het verzoek van
de Speelhoek waren ze het snel
eens. ,,Dit past bij onze doelstelling: zoveel mogelijk mensen laten profiteren van de bijdrage’’,
vertelt Franca van Winkel. ,,Hier
hoefden we niet lang over na
te denken, eigenlijk konden we
geen nee zeggen. Veel bezoekers
zullen profijt hebben van deze
overkapping.’’ Nadat de dames
de overkapping uitgebreid hadden bewonderd, volgde de officiële handeling: het doorknippen
van een grote strik. Daarna bleef
het nog lang gezellig in de speeltuin. (Carla Zwart)

Zwembad Heerenduinen
laat vaders zweven
IJmuiden - Vaders die op vaderdag met minstens een van
hun kinderen gingen zwemmen
in Zwembad de Heerenduinen
mochten zondag, vaderdag, gratis zwemmen. En of dat nog niet
genoeg is, maakten drie vaders
kans op een gratis zweefvlucht.
Elke vader ontving bij zijn kaartje
een lotnummer. Op de nummers
14, 57 en 25 viel een prijs. Twee
winnaars hebben zich al gemeld
en gaan binnenkort een zweefvlucht maken bij de vereniging
op Langevelderslag. De derde
vader mag zijn prijs nog op komen halen.
Om de actie onder de aandacht te
brengen, stond zondag een echt
zweefvliegtuig bij het zwembad.
Liefhebbers mochten plaatsnemen in de cabine en zich even
in de lucht wanen. Voor belangstellenden was informatie over
zweefvliegen als sport.
,,Zweefvliegen is heel betaalbaar,’’ zegt zwembadmanager

Cor Speelman, die de sport onlangs oppikte. ,,Het leuke is dat
je al vanaf je veertiende mag
zweefvliegen. Je mag dus eerder in een vliegtuig dan op een
brommer.’’
Wie nieuwsgierig is naar deze
sport kan tijdens de zwemvierdaagse op dinsdagavond 30 juni
meer informatie krijgen. Ook dan
staat het zweefvliegtuig er weer.
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IJmuiden - Met de zomer voor
de deur en op de helft van de
festiviteiten rond het 100-jarig bestaan gaat het Harmonieorkest van Soli nog één maal
naar buiten. Dinsdagavond 30
juni is iedereen welkom tijdens
een buitenconcert van het Harmonieorkest bij service flat De
Luchte in Driehuis. Hier zal voor
de zevende achtereenvolgende keer op verzoek van de bewoners het Harmonieorkest concerteren in de achtertuin van de
flat en voor deze gelegenheid
hebben wij alvast mooi weer besteld. Aanvang van dit concert
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is 20.00 uur en de muzikale leiding is in handen van Vincent
van den Bijlaard. De Harmonie
maakt van deze gelegenheid gebruik om dit concert als try-out
te gebruiken voor het jubileumconcert wat gegeven zal worden
in het prachtige Openluchttheater Caprera in Bloemendaal op
zondagmiddag 6 september om
14.30 uur. De kaartverkoop voor
dit speciale ‘Soli 100’ concert is
gestart en kaarten zijn vanaf nu
verkrijgbaar bij Muziekhandel
Molenaar aan de Hagelingerweg
98 in Santpoort-Noord en bij Nico Welagen in de Kompasstraat

Geen krant gehad?

Nieuws voor
de schoter?
Talenten
Smashing Velsen

info@deschoter.nl

Bel 0255-533900

naar selecties NVS
Velsen - Zondag mochten de
volleybaltalenten
Catharina,
Martijn, Danny, Aron en Imara
van Smashing Velsen voor de selectie van de Nederlandse Volleybal School showen hoe goed
ze wel niet zijn.
De Nevobo jeugdopleiding onderscheidt buiten de trainingen
van de clubs twee gescheiden
opleidingstrajecten: de Nederlandse Volleybalschool (kortweg
NVS) en de rayontrainingen. De
talenten doen naast de reguliere clubtrainingen deze rayontrainingen.
De trainingen van de Nederlandse Volleybalschool worden nationaal georganiseerd en zijn be-

doeld voor de beste jeugdvolleyballers in de verschillende jeugdcategorieën. Het doel van de
NVS trainingen is om het aanwezige talent maximaal tot ontplooiing te brengen. De NVS is
uiteindelijk gericht op topvolleybal.
Volgens de deelnemers waren de twee uur durende trainingen best wel zwaar en van
hoog niveau. In de eerste groepen mochten Aron en Catharina aantreden. Aron redde het
net niet en kwam gewoon wat
ervaring te kort om door te mogen. Catharina werd geselecteerd voor de volgende selecties
in september. Bij de wat oudere
jongens waren Martijn en Danny van de partij. Ze deden goed
mee en qua techniek deden ze
niet onder. Het zat een beetje in
de lengte waar door ze net niet
werden geselecteerd. Ook Imara
had een zware training achter de
rug waar ze goed liet zien wat ze
allemaal kon met een volleybal.
Helaas ook voor haar geen verdere selectie.
Voor een ieder was het ook een
ervaring rijker en wie weet de
volgende keer. Voor Catharina is
het heel veel succes in september. Dan kan ze zich in de selecteren om te trainen bij de beste
jeugd van Nederland.
Meer informatie over volleybal in
de IJmond, in de zaal of op het
strand? Zie ook www.smashingvelsen.nl.

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

24 in IJmuiden. Nico is telefonisch bereikbaar onder 0255520216 of nicowelagen@quicknet.nl. Hoofdsponsor van dit
concert is ABN AMRO en Van
Waalwijk Van Doorn MakelaarsTaxateurs en De Kiewit Buijsman
Wientjes Notariskantoor zijn medesponsors. Dit unieke concert
mag u niet missen, want Soli wil
graag iets terug doen voor 100
jaar trouwe steun aan deze vereniging. Zonder de hulp van de
vele donateurs en andere sympathisanten van Soli was deze
vereniging misschien allang uit
de geschiedenisboeken verdwenen. De toegangsprijs is daarom
laagdrempelig gehouden en bedraagt 7,50 euro per persoon inclusief een kopje koffie of thee.
Tijdens de komende evenementen in de gemeente Velsen zult
u ze weer tegenkomen, de leden van Soli die loten verkopen
van de Jubileumloterij die Soli samen met de Harddraverijvereniging Santpoort & Omstreken organiseert. Beide verenigingen vieren dit jaar hun jubileum. De Harddraverijvereniging
viert de 250ste editie van de kortebaandraverij Santpoort en Muziekvereniging Soli bestaat zoals gezegd 100 jaar. Loten zullen
worden aangeboden voor 5 euro. Er zijn vele mooie prijzen te
winnen, waaronder de hoofdprijs
van 10.000 euro. Voor uitgebreide informatie zie www.soli.nl onder het kopje 100 jaar Soli.
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De Spil Buurmeisjes
D
Velserbroek - Afgelopen zaterdag was het zover voor de buurmeisjes Tessa Koster en Britney
Steenbergen. Na drie plaatsingswedstrijden en een halve finale,
hadden zij zich geplaatst voor
het Nederlands Kampioenschap
Synchroon Trampolinespringen
in Ahoy. Er hadden zich twaalf
koppels geplaatst en de meiden – die springen bij trampolinevereniging TVY in Velserbroek
– moesten zich plaatsen bij de
eerste acht. Dat haalden ze net.
Als zevende geplaatst gingen zij
de finale in. Maar de jonge dames in nieuwe gouden pakjes
sprongen de sterren van de hemel. Zij hadden bewust gekozen
voor hun standaard oefening
maar deze juist extra netjes en
extra gelijk te doen. Een goede
keuze want met een fantastisch
puntentotaal van 35.40 lieten zij
de concurrentie achter zich. Al-
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
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Bel 0255-533900
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Kom voetballen
bij IJVV Stormvogels
IJmuiden - Een seizoen na de
ontvlechting is er bij IJVV Stormvogels op sportpark Zeewijk veel
gebeurd. Er is een zeer actief beleid gevoerd door jeugdcommissie,
nevenactiviteitencommissie en bestuur om de vereniging
Stormvogels weer haar eigen gezicht te geven.
Het afgelopen seizoen heeft laten zien dat de vereniging veel te
bieden heeft. Een prachtige accommodatie op sportpark Zeewijk. Schitterende kleedkamers
en kunstgrasvelden waardoor er
op elk moment in het seizoen ge-

voetbald kon worden. Naast de
wedstrijden en trainingen zijn er
veel andere activiteiten geweest,
zoals feestavonden voor medewerkers en vrijwilligers, toernooien voor jeugd en senioren (zowel selectie als recreatieteams),
een heuse zeskamp, zaalvoetballen, keepersdag, talentendag, het altijd gezellige 7 tegen
7 toernooi voor leden familie en
vrienden , vuurwerkshow, sponsoravonden, kerstbingo, sinterklaasfeest, nieuwjaarswedstrijden voor jeugd en senioren, veteranentoernooi, klaverjassen el-

le supporters maar ook trainsters
waren blij verrast dat dit jonge
duo de gouden medailles mee
naar huis mochten nemen. Zowel Britney als Tessa zijn allebei
negen jaar en zijn de trotste bezitsters van een gouden medaille. De meisjes die nu nog drie
uur per week trainen gaan volgend jaar zes uur trainen onder
leiding van Babette van de Wetering en Milco Riepma. Ze moeten dan afscheid nemen van de
trainster Rosanne Hardebelt die
ze zoals ze zelf zegt; ,,Zijn ontgroeid.”
TVY heeft trouwens nog meer
medailles mee kunnen nemen
op dit NK. Jimmy Demmers
haalde in de A-Klasse de zilveren medaille en Madeleine Graaman nam met haar partner bij
synchroon de bronzen medaille
mee. Kortom, een grootse prestatie voor een kleine club.

ke vrijdagavond en buitenlandse tripjes voor de jeugd! Kortom een vereniging die plezier en
prestatie hand in hand laat gaan!
Een vereniging voor jong en oud,
voor de recreatieve voetballers
en ook voor diegene die presteren hoog in het vaandel hebben.
Ook dames en meiden voetballen bij Stormvogels.
De vereniging bruist van de activiteiten en beschikt over fantastische faciliteiten en mogelijkheden. Inmiddels is ook al een jubileumcommissie aan de slag met
de voorbereidingen voor het 100jarig bestaan in 2012. Een mooie
leeftijd en ook nog springlevend!
Stormvogels denkt ook mee met
de portemonnee van de leden en
hun ouders.
Gegeven de financiële crisis is
besloten door het bestuur dit
jaar geen contributieverhoging
in te stellen. En nieuwe jeugdleden tot 12 jaar betalen het eerste seizoen slecht 50 procent
van hun contributie! Guppen betalen al jaren het eerste seizoen
slechts 15 euro voor een heel
seizoen.
Aanmelden kan bij de jeugdcommissie, jeugdcommissie@stormvogels.nl, bij de jeugdvoorzitter
Cor Zeegers, cj.zeegers@quicknet.nl of bij de technische jeugdcoördinator Marcel van Marsbergen, m.marsbergen@chello.
nl of zijn assistente bij de onderbouw Marijke Bulham, Marijkebm@live.nl.
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Carrouselwedstrijd
groot succes

Afscheidsfeest groep
8a van de Molenweid
Velserbroek - Nog even en alle
groepen 8 van de basisscholen
in Velsen nemen afscheid. Een
nieuwe school is in zicht. Natuurlijk is dit leuk en spannend maar
het afscheid nemen van elkaar
is toch iets minder leuk. Daarom
bedachten de ouders van groep
8a van de Molenweid in Velserbroek dat er een spetterend afscheidsfeest moest komen.
Al maanden zijn zij in het geheim
aan het vergaderen. Want ideeën waren er genoeg. Zaterdag
was het dan zover. Groep 8a vertrok op de fiets naar Spaarnwoude. Daar stonden alle ouders,
broertjes en zusjes de klas op
te wachten met champagne. Bij
de peddelpoule stonden tenten,
een lounge gedeelte en spelletjes al klaar. Er werd gestart met
een high limonade (in plaats van
high tea). Elke ouder had zelf iets
lekkers daarvoor gemaakt. Tafels
vol hapjes die aan het eind van
de dag toch bijna leeg waren.
In de bomen hingen allemaal
babyfoto’s van groep 8a die zij
moesten raden. Dat was natuurlijk hilariteit alom. Zelfs de ouders hadden daar moeite mee.

Vervolgens ging de hele groep
richting peddelpoel. Daar lagen bootjes klaar maar het vlotje
naar de overkant was het meest
intrek. Hoeveel kinderen kunnen
daar nu eigenlijk tegelijk op?
Ook het buik glijden was een
groot succes. Alle ouders zaten
er met stoelen omheen en de
kinderen maar glijden.
Wat hebben ze gelachen en wat
werden sommige nat van het
water met zeepsop. Terwijl de
kinderen spelletjes deden pakten enkele vaders de skottelbraai en maakten de knakworsten en hamburgers gaar. Gezamenlijk werd de middag al etende afgesloten. Daarna was het
tijd om zich te verkleden en reden de kinderen naar de Koe in
Velserbroek voor een spetterend
Hawaï feest. Er werd de hele
avond gedanst en gehost. In een
grote kring met de armen om elkaar heen werd er nog één keer
gezongen en een traantje weggepinkt.
Vandaag is als afscheid de musical en dan is er toch echt een
eind gekomen aan acht fantastische jaren met elkaar.

Velsen-Zuid - Zondag stond het
bij het Hippisch Centrum Velsen
in het teken van carrouselrijden.
Op muziek werd er door vijftien verschillende teams gestreden om de HCV wisselbeker. Dit
werd beoordeeld door een deskundige jury. De teams waren
onderverdeeld in een A- en Bpoule. Bij de stallen was het ‘s
morgens al een drukte van belang, want alle pony’s en paarden werden netjes gepoetst en
getoiletteerd. En ook de deelnemers hadden veel werk gemaakt
van de kleding, om zoveel mogelijk uniformiteit te krijgen. Vanaf
13.00 uur stond de Verloren van
Themaatlaan tot aan het Telster
voetbalstadion vol met auto’s en
werd in de binnenmanege het
startsein gegeven voor de eerste
carrouselproef. Aan het eind van
de dag was de prijsuitreiking in
de binnenmanege. Het in groten getale aanwezige publiek
stond vanwege de grote drukte
in de foyer zelfs buiten. De eerste
prijs bestaande uit een gouden
medaille was in de A-poule voor
de ponyles van vrijdag 16.00 uur
(de Hawaï Girls). In de B-poule werd de eerste prijs gewonnen door de ponyles van zaterdag 16.15 uur (verkleed als biggetjes). Tevens mochten de dames verkleed als Hawai girls de
wisselbeker in ontvangst nemen.
De carrouseldag was een groot
succes. Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl, hier staan ook
de uitgebreidere uitslagen.

Stop inzameling
oud papier

Santpoort-Noord - Vrijdag 3
juli sluiten de basisscholen hun
deuren in verband met de zomervakantie. Ook het inzamelen
van oud papier bij de Bosbeekschool in Santpoort-Noord stopt.
De school wil graag alle mensen
bedanken die hun oud papier in
de Molenstraat hebben afgeleverd. Na de vakantie kan iedereen weer terecht met kranten
en ander oud papier bij de Bosbeekschool.

Huiselijk geweld

Show ‘Vroeger en nu’
succesvol verlopen
Velserbroek
Afgelopen
woensdag was het zover, 164
meisjes van dansschool Oyama
stonden klaar om die dag in de
Stadsschouwburg Velsen twee
wervelende shows te geven.
Het thema ‘vroeger’ bevatte natuurlijk muziek van de musicals
Saterday Night Fever, Footlose en

Hair, maar ook werd er gedanst
op muziek van Elvis Presley.
Na de pauze kwam het thema
‘nu’ aan de beurt met prachtige
dans shows op allerlei moderne
muziek.
De show werd geregisseerd door
Michelle Gerlofsma en Sandra
Swiers.

Haarlem - Politiemensen hebben zondag in een woning aan
de Leidsevaart een 36-jarige
Haarlemmer aangehouden voor
het bedreigen van zijn vriendin.
De man had vanwege eerdere
problemen een huisverbod gekregen maar was nu toch weer
naar de woning gegaan. De man
had kort daarvoor al verteld dat
hij voor problemen ging zorgen.
Hij bedreigde zijn vriendin voor
de ogen van buren met de dood.
De man is meegenomen naar
het bureau en heeft opnieuw
een huisverbod gekregen. Verder is proces-verbaal opgemaakt
tegen hem.

Afscheid van juf
Anneke Raadschelders
Santpoort-Zuid - Donderdag
2 juli neemt Anneke Raadschelders op de Brederode
Daltonschool na 43 jaar onderwijs afscheid van haar
werk. Anneke werkte onder
meer op de Adelbertusschool
in Spaarndam, op de Zebra
en de Regenboog in IJmuiden
en de laatste acht jaar op de
Brederode Daltonschool.

Anneke werd juf omdat haar
moeder zei dat zij ‘goed met kinderen kon opschieten’. Op haar
vijftiende ging ze naar de kweekschool. Op haar twintigste stond
ze, in bezit van haar hoofdakte,
voor de klas. Dat was in Oude
Wetering, want Anneke woonde toen nog in Leiden. Sinds
1977 woont ze in Spaarndam.
Ze is, behalve moeder van twee
zoons, ook oma van vijf kleinkinderen. Met uitzondering van korte perioden dat ze haar kinderen
kreeg en een dat ze verhuisde,
heeft ze al die 43 jaar gewerkt.
Nadat haar jongste naar school
ging begon Anneke met invalwerk op de Adelbertusschool en
op een school in Haarlemmerliede. Op haar 63ste stopt Anneke
met haar werk, om het iets kalmer aan te kunnen doen. Maar
er ligt al wel een hele lijst met
klusjes op haar te wachten. Lekker vakantie vieren staat echter
bovenaan.
Anneke is echt een juf van de
bovenbouw. Zij werkt het liefst
met de wat oudere kinderen op
de basisschool. Tijdens haar carrière heeft zij het begin van de
basisschool nog meegemaakt.

Op de school waar zij toen werkte, was de opening van de tussendeur naar de kleuterschool
meer dan symbolisch.
,,Het leuke van het onderwijs is
de veelzijdigheid,’’ vindt Anneke. ,,Elke groep heeft zijn eigenheid en eigenaardigheden. Het is
altijd de kunst ze te boeien, dat
doe ik door het wat persoonlijker te maken. Zowel mijn eigen
belevenissen als die van de kinderen zelf maken daar onderdeel van uit. En ik maak graag
een verhaal van de lesstof, ja,
ook van sommen, om ze begrijpelijker te maken.’’
Anneke heeft in de loop der jaren veel bijgeleerd. Zo doet zij nu
ook ‘remedial teaching’ en deed
zij op scholen in IJmuiden ‘tweede taalverwerving’. ,,Kinderen
die via de zijstroom binnenkwamen spraken soms geen woord
Nederlands, of waren compleet
analfabeet. Die moet je dan alles
leren. Een hele uitdaging. Maarkinderen leren zo snel.’’
In 43 jaar is het onderwijs erg
veranderd. ,,Er is vooral veel bijgekomen,’’ zegt Anneke. ,,De
zaakvakken zijn uitgebreider. En
dan zijn er nu vakken als verkeer,
zelfredzaamheid en natuuronderwijs, computeronderwijs en
gespreksvaardigheden. Kinderen
komen nu met veel meer ‘voorkennis’ op school.’’ Zelf werkt
Anneke sinds 1984 met de computer: ,,Toen nog met een Philips
P2000 met bandjes. In de loop
der jaren kwam er ook steeds
meer luistermateriaal en werd
het gebruik van de computer geïntegreerd.’’ (Karin Dekkers)

Straatrovers aangehouden
Haarlem - De politie heeft twee
Haarlemmers van 15 en 17 jaar
aangehouden voor een gewelddadige straatroof op 14 april op
het Houtplein. Daar werd een
68-jarige vrouw uit Vogelenzang beroofd van haar handtas. De vrouw kwam hierbij ten
val en raakte gewond aan haar
hoofd, heup en vinger. Uit het
door de politie ingestelde onderzoek kwam geen verdachte
naar voren. In juni meldden de
ouders van één van de verdach-

ten zich aan het bureau. Zij waren er achter gekomen dat hun
zoon zich mogelijk schuldig hadden gemaakt aan een beroving
en wilden dit laten uitzoeken.
Toen bleek dat hij met een vriend
verantwoordelijk waren voor de
straatroof op het Houtplein. De
beide verdachten zijn aangehouden en hebben bekend de
straatroof te hebben gepleegd.
Tegen de verdachten is procesverbaal opgemaakt.
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Centrum voor
Jeugd en Gezin
De gemeente Velsen werkt samen
met de organisaties voor jeugdgezondheid, maatschappelijke zorg,
welzijn en onderwijs aan de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd
en Gezin. Daar kunnen (aanstaande)
ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht voor vragen over alles wat met opgroeien en opvoeden
te maken heeft. Bovendien heeft het
Centrum voor Jeugd en Gezin een belangrijke taak bij het vroegtijdig signaleren en onderkennen van problemen bij kinderen, jongeren en gezinnen.

Overlast door vandalisme

Pierenbadje Burg. Rijkenspark
Jaarlijks wordt in het voorjaar, wanneer de temperatuur weer boven de
20° komt, het pierenbadje in het Burgemeester Rijkenspark met water
gevuld. Hier kunnen de kleine kinderen, voor wie het openluchtzwembad
nog te groot en te gevaarlijk is, heerlijk met water spelen en daarmee
vertrouwd raken.
De medewerkers van de wijkpost Santpoort zijn ook dit voorjaar weer enthousiast begonnen met het schoonmaken
van het badje en de naaste omgeving. U
denkt nu misschien: mooi, water erin en
spelen maar! Helaas... de jeugd van Vel-

sen denkt hier anders over. Iedere dag
ligt er glas in het badje, worden banken
vernield en in brand gestoken en moeten de prullenbakken het ontgelden. Zolang het badje vol ligt met glas en andere troep is het niet verantwoord het badje te vullen. Want iedere keer 15.000 liter water weg laten lopen om het badje
weer ‘glasvrij’ te maken, is ook geen optie. Laten we hopen dat de jongeren beseffen dat ze een hoop plezier voor de
kleintjes vergallen met hun gedrag en
dat de vernielingen stoppen. Alleen dan
kan het badje gevuld worden en hopen
we op een lange warme zomer met veel
waterplezier.

Start ‘Zwervend langs zee’
achterblijft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Op zaterdag 27 juni 2009 om
12.00 uur geeft wethouder Karel Ockeloen, voorzitter van KIMO
Nederland en België, het officiële
startschot van het project ‘Zwervend langs Zee’ op het strand van
IJmuiden.
Voor kinderen tot 12 jaar is ter plekke
een schilderwedstrijd georganiseerd.
Aan deze wedstrijd is een mooie prijs
verbonden. Ook wordt er op een groot
zeil het van het strand verwijderde afval getoond. Voor het raden van de
juiste hoeveelheid van dit afval is ook
een prijs beschikbaar gesteld. Tevens
wordt informatie gegeven over welk
afval op het strand wordt aangetroffen, hoe lang dit afval in het milieu

In het project ‘Zwervend langs Zee’
werken negen kustgemeenten samen om het afval dat achterblijft op
de stranden terug te dringen. Afval
op het strand is een doorn in het oog
van menig strandbezoeker. Gedurende twee zomerseizoenen wordt in negen kustgemeenten met acties aandacht gevraagd voor afvalproblemen
op stranden. Met dit project willen de
initiatiefnemers in twee jaar tijd minder afval op het strand en dus ook in
de Noordzee bereiken. Strandbezoekers en recreanten worden geïnformeerd op de gevolgen van zwerfafval
voor het milieu.
De deelnemende kustgemeenten zijn:
Ameland, Bergen, Den Haag, Den
Helder, Katwijk, Noordwijk, Velsen,
Zandvoort en Zijpe. De initiatiefnemers zijn: Rijkswaterstaat Noordzee,
Stichting Noordzee en KIMO Nederland en België.

Lokale en regionale ontwikkelingen
De uitgangspunten voor het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) in Velsen zijn
vastgelegd in een startnotitie. Daarnaast
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
een regionaal Centrum voor Jeugd en Gezin in de regio Midden Kennemerland.
Samenwerking met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest vindt plaats
als het gaat om de uitvoering van zorg die
gemeente-overstijgend is (jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, zorgstructuren in het onderwijs) en als het
gaat om de provinciale jeugdzorg. Af-

stemming tussen het lokale en regionale Centrum voor Jeugd en Gezin is noodzakelijk.
De ‘lichte functies’ van het Centrum voor
Jeugd en Gezin zoals het geven van informatie en advies, signaleren, toeleiden naar hulp en lichtpedagogische hulp
kunnen daarbij plaatsvinden in het lokale
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Zwaardere problematiek (beoordelen
complexe problematiek, indiceren, het
opstellen van één plan en het coördineren van de zorg) kunnen in regionaal verband worden vormgegeven. De beoogde
startdatum voor het Centrum voor Jeugd
en Gezin in Velsen is 2010.
Verwante onderwerpen
Verschillende onderwerpen hangen nauw
samen met de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zo werkt de
gemeente Velsen samen met de bovengenoemde gemeenten aan het invoeren van Triple P, een programma voor opvoedingsondersteuning, het elektronisch
kinddossier in de jeugdgezondheidszorg,
en de Verwijsindex Risicojongeren, een
belangrijk signaleringssysteem voor het
Centrum voor Jeugd en Gezin.

Sport- en speldag valt in de prijzen

Hang Around Award voor
jongerenproject Velserbroek
Zaterdag 20 juni zijn de Hang Around Awards uitgereikt aan jongeren uit
velserbroek voor het organiseren van een sport- en speldag waarbij teams met
een gemengde samenstelling aan meededen. Hang Around is een landelijke
wedstrijd voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar oud. velserbroek won de award
voor samenwerking en de grootst opgezette actie.
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Beleidslijn BIBOB
bouwvergunningen
Het College heeft op 23 juni 2009 de ‘Beleidslijn BIBOB voor bouwvergunningen’
vastgesteld. Kern van het beleid is dat de
Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) wordt toegepast op aanvragen voor
een reguliere bouwvergunning voor:
• Bouwactiviteiten in het havengebied
met een bouwsom van E 100.000,- en hoger en/of gericht op het splitsen van panden;
• Bouwactiviteiten t.b.v. de branches horeca, prostitutie en speelautomatenhallen (voor zover vallend onder de BIBOB
beleidslijn voor horeca, prostitutie en
speelautomatenhallen) en smartshops en
growshops;
• Bouwactiviteiten met een bouwsom van
E 100.000,- en hoger.

De beleidslijn treedt op 1 januari 2010
in werking. Vanaf die datum dient bij de
aanvraag van een bouwvergunning die
valt binnen het toepassingsbereik van de
beleidslijn, de vragenlijst BIBOB ingevuld
te worden.
Deze vragenlijst bevat vragen over onder andere de financiering van het bouwwerk, de organisatiestructuur van de aanvragende onderneming en zakelijke relaties van de aanvrager. Indien de antwoorden daar aanleiding toe geven kan de gemeente een advies aanvragen bij het landelijke Bureau BIBOB. Wanneer er ernstig
gevaar is dat de aanvrager de vergunning
misbruikt voor criminele doeleinden, kan
de vergunning geweigerd worden. Hier
gaat een positief effect op het leef- en ondernemingsklimaat in Velsen van uit.

Wethouder reikt prijzen uit

Valley vernoemd naar Velsen Ronde om Noord-Holland
Naast het realiseren van het ministrand IJmuiden aan Zee op het
evenemententerrein heeft The
Valley van Spaarnwoude nu ook
officieel de naam Velsen Valley
gekregen.
Bezoekers aan het evenement Dance
Valley hebben nu vaak geen idee dat
het evenement in de gemeente Velsen plaats vindt. In overleg met het
recreatieschap heeft het college besloten het evenemententerrein in
Spaarnwoude de naam Velsen Valley
te geven. Hierdoor kan de naam Vel-

sen in veel promotionele uitingen automatisch meegenomen worden en
komt Velsen landelijk op de kaart te
staan.
Ook is het dan voor de bezoekers
duidelijk dat het evenement in de gemeente Velsen plaats vindt. Het college heeft immers in het evenementenbeleid van 2007 aangegeven trots
te zijn op de evenementen in Velsen
en deze graag te willen benutten voor
de promotie van de gemeente. Deze
officiele naamgeving kan daar goed
een bijdrage aan leveren.

Strand Noordpier wordt vaste locatie

Pilot camperlocaties afgerond
Op 2 juni heeft het College naar aanleiding van een evaluatie besloten om
de camperlocatie bij Strand Noordpier te continueren en de camperlocatie bij IJmuiderslag op te heffen.
De camperlocatie bij Strand Noordpier
voorziet in een grote behoefte, ook omdat er geen regulier aanbod in de nabije omgeving is. Voor deze locatie worden wel een aantal extra maatregelen getroffen om de voorzieningen te verbeteren en meer duidelijkheid te scheppen
over de regelgeving e.d. De aangewezen locatie wordt duidelijk aangegeven
per camperplek. In totaal worden 6 locaties voor campers aangeduid met een afmeting van 3,2 bij 8,5 meter per locatie.
Het College vindt het van belang om ook
de handhaving in te gaan zetten, zodat er
niet meer campers dan toegestaan op de
locatie gaan staan.
De locatie bij IJmuiderslag wordt opgehe-

ven omdat de locatie alleen beschikbaar
is in de zomermaanden en het op dat moment ook mogelijk is met de camper bij
de camping in IJmuiden aan Zee te staan.
In de besluitvorming heeft ook meegespeeld dat deze camperlocatie erg afgelegen ligt.
De bevordering van toerisme in Velsen is
één van de speerpunten uit de economische agenda die is vastgesteld door het
College en de raad. De gemeente heeft
een veelzijdig aanbod voor dagtoeristen.
Op het gebied van verblijfsaccommodaties is het aanbod momenteel echter nog
behoorlijk eenzijdig. Er zijn nu 3 campings
en 8 hotels (vooral in de middenklasse en
het hogere segment) en weinig vakantiehuisjes en chalets. In 2008 zijn daarom
als pilot twee locaties aangewezen waar
campers voor maximaal drie nachten mogen blijven staan en overnachten. Er is
toen afgesproken dat de pilot in 2009 geevalueerd zou worden.

Op zaterdag 20 juni reikte wethouder Annette Baerveldt (Sport) de prijzen uit van de
YSY Ronde om Noord-Holland. Dit is de jaarlijkse zeilwedstrijd over het Markermeer,
IJsselmeer, Westelijke Wadden en de Noordzee. Gestart wordt vanuit Muiden en de
route loopt via Enkhuizen, Kornwerderzand en Den Helder waarna in IJmuiden wordt
gefinisht. (foto: Ko van Leeuwen)

Op de kaart gezet

Fietstocht langs
‘beeldbepalende’ punten
Jaarlijks worden in de maand september de landelijke Open Monumentendagen georganiseerd. Met het oog op
de Open Monumentendag die in de
gemeente Velsen op zondag 13 september plaatsvindt, hebben de medewerkers van Monumentenzorg en Archeologie een aantrekkelijke fietsroute door onze gemeente samengesteld. Het centrale thema van dit jaar
is ‘Op de kaart’.
Bijna iedereen buigt zich wel eens
nieuwsgierig over oude ansichtkaarten
met zwart-wit beelden van historische

straatjes, dorpsgezichten en andere nostalgische taferelen. Veel van deze ansichtkaarten zijn vervaardigd door J.P. Nauta, die in Velsen-Zuid woonde en werkte.
Zijn prentbriefkaarten tonen fraaie beelden uit Velsen en omgeving uit lang vervlogen tijden. Een toepasselijker voorbeeld van ‘op de kaart gezet’ is dan ook
nauwelijks denkbaar.
Daarnaast komen specifieke onderwerpen aan bod, zoals de loop van het Noordzeekanaal, de unieke verzameling die de
buitenplaats Spaarnberg ooit herbergde
of het opmerkelijke hoogteverschil tussen begraafplaats De Biezen en het omringende landschap.
Stuk voor stuk onderwerpen waarop deze
fietsroute een interessant of verrassend
antwoord biedt. Het doel van deze fietsroute, met de titel Op de kaart gezet, is
dan ook het brede publiek op onderhoudende wijze te laten kennismaken met de
rijke geschiedenis van Velsen.
De fietsroute met bijbehorende kaart is
voor E 3,95 verkrijgbaar bij Boekhandel
Bredero in Santpoort-Noord, in IJmuiden
bij Boekhandel Erasmus, de Centrale Bibliotheek en tijdens de gebruikelijke openingsuren aan de balie van afd. Vergunningen en Uitvoering in het stadhuis van
Velsen.
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Perspresentatie Cultuurweekend Oud IJmuiden
Afgelopen dinsdag presenteerde de
Schouwburg van Velsen, samen met
Bouwfonds, de gemeente Velsen en
de corporaties, aan de pers het programma voor het cultuurweekend
in Oud IJmuiden. Dit ter ere van het
slaan van de eerste paal van het project ‘Moderne wonen op historische
grond’in Oud IJmuiden.
Op 16 september wordt de eerste paal
geslagen van het ‘Nieuwe Oud-IJmuiden’.
Dit grote moment wordt gevierd met een
klinkend Cultuurweekend in Oud-IJmuiden op zaterdag 19 en zondag 20 september a.s. En dat betekent een weekend
lang gratis genieten van allerlei activiteiten voor jong én oud. De kleintjes kunnen o.a. poffertjes bakken, muziek maken
of zich verkleden in de speciale Glamourstudio. En wat denkt u van een theatrale rondwandeling langs de mooiste plekjes van Oud-IJmuiden, een nostalgisch
buurtdiner in Thalia of een avondje heerlijk swingen bij de soulshow van MotownHead? Het prachtige Thalia Theater is
het middelpunt van het Cultuurweekend
waar oude en nieuwe bewoners van de
havenwijk en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en genieten van
een gevarieerd en verrassend programma. Het Cultuurweekend wordt aangeboden door Bouwfonds, Woningbedrijf Velsen en AWV Eigen Haard. Samen met de
gemeente Velsen geven zij hiermee een
prachtig theatraal startschot voor de wederopbouw van IJmuidens oudste havenwijk.
Op zaterdag 19 september wordt het Thalia Theater voor één dag omgebouwd tot
een waar kinderparadijs. Bij binnenkomst
is al het lekkers al te ruiken. Iedereen kan
vandaag de chef zijn en de heerlijkste
poffertjes bakken en versieren. Kinderen
met sterallures kunnen in de Glamourstudio kiezen uit fantastische jurken en pakken van superhelden en mogen in hun tenue op de foto. En dat is nog maar een
greep uit een dag vol leuke dingen!
De twaalf ‘soulbrothers and -sisters’ van

MotownHead staan op zaterdagavond
garant voor een swingende funky soulshow van formaat. Vanaf 21.30 uur nemen zij het publiek voor één avond mee
op een ‘sentimental journey’ naar de gouden jaren van Motown Records. Een feest
der herkenning, waar met legendarische
hits van o.a. The Supremes, The Temptations, Four Tops, Aretha Franklin, Otis Redding en Marvin Gaye de hoogtijdagen van
de soul herleven.
Op de zondag van het Cultuurweekend
wordt de klok teruggedraaid en staat er
een heerlijke nostalgische dag op het
programma. Om 13.30 en 15.30 uur start
er bij Augusta een theatrale rondwandeling langs de meest markante plekken
van IJmuiden. Deelnemers worden tijdens
het ‘Rondje Oud-IJmuiden’ getrakteerd
op bijzondere, speciaal voor Oud-IJmuiden geschreven, teksten van lofdichter Bo
Baden. Vanaf 16.30 uur staat er, speciaal
voor de oude buurtbewoners, een nostalgisch buurtdiner op het programma in het
prachtige Thalia dat ooit als kerk en later
als bioscoop heeft gediend. Zittend aan
lange tafels kunnen de buurtbewoners
genieten van filmklassiekers van Laurel &
Hardy en, rond de klok van zessen, smullen van een ouderwets lekkere maaltijd.
Als vrolijk ‘bijgerecht’ zorgen de Speciale
Gasten voor heerlijke ‘muziek met zeebenen’. Op woensdag 16 én zondag 20 september om 19.30 uur wordt in Thalia deel
1 en 2 van de film ‘Tussen Haven en Sluis’
gedraaid. Een documentaire over de geschiedenis van Oud-IJmuiden tot en met
de sloop van nu.
Alle evenementen tijdens het Cultuurweekend zijn gratis toegankelijk. Voor de
soulshow van MotownHead én de theatrale rondwandelingen op de zondagmiddag kunnen gratis kaarten worden afgehaald bij de kassa van de Stadsschouwburg Velsen. De bewoners van OudIJmuiden ontvangen in de zomer een uitnodiging voor het nostalgische buurtdiner. Meer informatie over het Cultuurweekend treft u in de regionale kranten
of op www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Verantwoordelijk projectwethouder AnneMieke Korf (tweede van links) samen met cultuurwethouder Ineke Edzes-Altena (rechts) en partners Bouwfonds en wooncorporaties
op de bouwlocatie die als eerste van start gaat (foto: Ko van Leeuwen)

Woonwensen in beeld gebracht

Winnende codes verloting
In mei van dit jaar hebben de gemeente en de 4 Velsense woningcorporaties
AWV Eigen Haard, Woningbedrijf Velsen, Woningbouwvereniging Brederode en Wooncorporatie Kennemerhave
onderzoek laten doen naar de tevredenheid van mensen over hun huurof koopwoning en hun woonomgeving.
Voor dit onderzoek zijn, via een willekeurige steekproef, ruim 10.000 inwoners van de gemeente benaderd.
Onder de ingezonden vragenlijsten
(per post of via internet) zijn vijf Irischeques ter waarde van vijftig euro
verloot.

Receptie
U kunt op 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.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop

De prijswinnaars kunnen de Irischeque
tot 1 september 2009 afhalen bij de receptie van het stadhuis Velsen (Dudokplein 1, IJmuiden) op vertoon van
de brief die met de vragenlijst is meegestuurd. Deze brief is uw deelnamebewijs en bevat het unieke codenummer. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.
De uitkomsten van het Woningmarkten woonwensenonderzoek worden na
de zomer verwacht.
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MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
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

De winnende codes zijn: 11316,
13466, 19625, 21155 en 21233.

Vergunning en Uitvoering (Bouw- en
Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop
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.
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken
aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)
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MEDEDELINGEN
ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huis- en
grofvuil.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
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
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat,
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu,
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot
wethouder Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder
strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie,
Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn,
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

RAADSPLEIN 2 JULI 2009
Donderdag 2 juli 2009 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:

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 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 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur
en van 14.00 - 16.00 uur.
Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uur

Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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.

Spelen en ontmoeten in de
buitenruimte

Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor: WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het huishouden)
Informatie over schuldhulpverlening
Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties

Fietsbeleidsplan

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

Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.00 - 20.00 uur

Jaarplan Politieteam Velsen 2010

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle agendapunten kan worden ingesproken.
Hiervoor kunt u kunt zich tot uiterlijk woensdag
1 juli 2009 16.00 uur aanmelden 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 20.30 uur
Raadzaal
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
13R
14R

Opening
Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 11 juni 2009
Afhandelen lijst van aan de raad gerichte
brieven
Debat, gevolgd door besluitvorming
Ruimtelijk Functioneel Kader Keetberglaan
Ruimtelijk Functioneel Kader Blekersduin
Begrotingswijzigingen 2009
Verdeling ReinUnie gelden
Voorjaarsnota
Besluitvorming
Jaarrekening 2008 en begroting 2010 gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond
Zaanstreek
Jaarrekening 2008 Noord-Hollands Archief
Jaarstukken Veiligheidsregio Kennemerland
(onder voorbehoud)
Jaarstukken Recreatieschap Spaarnwoude
Beleidsvisie Openbare verlichting
Advies commissie Bezwaarschriften m.b.t.
bezwaar tegen weigering art. 19 WRO-procedure
te voeren voor perceel aan de Amsterdamseweg
Sluiting

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven.

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.
Op de website en bij de receptie treft u een greep uit
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen
worden toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl
De raad heeft in zijn vergadering van 11 juni 2009 een
besluit genomen over de volgende onderwerpen:
- Verordening op de heffing en invordering woonwagenrechten 2009
- Groenbeleidsplan 2009
- Jaarrekening en Jaarverslag 2008 en Begroting 2010
Milieudienst IJmond
- Het Ruimtelijk Functioneel Kader en de nieuwe WRO
- Ruimtelijke Functioneel Kader Zuidoostrand Driehuis
- Komgrens Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid
- Kadernota Handhaven in Velsen 2009
- Jaarverslag en jaarrekening 2008 gemeente Velsen
- Opname budgetten in begroting 2009 t.l.v. bij de
jaarrekening 2008 gevormde bestemmingsreserves
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website
www.velsen.nl

MEDEDELING
In de raadsvergadering van 11 juni 2009 is de volgende
belastingverordening 2009 vastgesteld:
verordening Woonwagenrechten 2009
Bovengenoemde verordening is opgenomen in het
register ‘gepubliceerde belastingverordeningen 2009’.
De verordening treedt in werking op 1 juli 2009.
De belastingverordening ligt kosteloos ter inzage bij de
receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen,
Dudokplein 1 te IJmuiden. Eenieder kan op verzoek
tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift
verkrijgen van bovengenoemd besluit.
Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling
Belastingen en Invordering, telefoon (0255) 56 73 22.
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MEDEDELINGEN
ONTWERPUITWERKINGSPLAN
VELSERBROEK 35e UITWERKING
Burgemeester en Wethouders brengen ter openbare
kennis dat zij voornemens zijn om met toepassing van
artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vast
te stellen het uitwerkingsplan ‘Velserbroek 35e
uitwerking’.
Het uitwerkingsplan heeft betrekking op de aansluiting
van de bedrijventerreinen Broekerwerf en Broekerdreef
op de A208. Krachtens het huidige bestemmingsplan
‘Velserbroek’ rust op de op- en afrit van de A208 en de
naastgelegen gronden de bestemming ‘uit te werken
woondoeleinden’. Hierin is opgenomen dat de
gronden onder andere mogen worden uitgewerkt in
verkeersfuncties.
In het bestemmingsplan ‘Velserbroek’ is bepaald dat
dit gedeelte van het bestemmingsplan afzonderlijk
door het college van Burgemeester en Wethouders
dient te worden uitgewerkt op het moment dat er
concrete plannen bestaan voor de invulling van het
gebied. Thans bestaan er concrete plannen om een
aansluiting te realiseren van de bedrijventerreinen
Broekerwerf en Broekerdreef op de A208. Het uitwerkingsplan is zo opgesteld dat het voornemen bestaat
om ter plaatse de bestemming uit te werken in ‘groenvoorzieningen’, ‘verkeersdoeleinden’ en ‘water’.
Het uitwerkingsplan en de daarbij behorende stukken
liggen met ingang van 26 juni 2009 gedurende twee
weken voor eenieder ter visie bij de receptie van het
stadhuis aan het Dudokplein 1 te IJmuiden. Tijdens
werkdagen kunnen belangstellenden het plan inzien
van 09.00 tot 16.00 uur. Op donderdagavond van 18.00
tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar in te zien bij
de bibliotheek te Velserbroek, tijdens de gebruikelijke
openingstijden. Gedurende de termijn dat het uitwerkingsplan ter visie ligt, kunnen belanghebbenden
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. De zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden, onder vermelding van ‘Velserbroek
35e uitwerking’.

INFORMATIE-/INSPRAAKAVOND
AANSLUITING BEDRIJVENTERREINEN OP
A208
Op donderdag 2 juli 2009 organiseert de gemeente
Velsen een informatie-/inspraakavond over de aansluiting van de bedrijventerreinen Broekerdreef en
Broekerwerf op de op- en afritten van de A208 en het
aanleggen van een nieuw kruispunt. Deze avond wordt
gehouden in het kerkcentrum Het Kruispunt, Zon
Bastion 3 in Velserbroek. De bijeenkomst begint om
19.30 uur met een informeel gedeelte waarin een toelichting wordt gegeven op de voorgenomen plannen.
Er is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen.
Na de pauze volgt het formele gedeelte, waarin gelegenheid is formeel te reageren. Ook bestaat de mogelijkheid schriftelijk te reageren.
De gemeente wil het nieuwe kruispunt gelijktijdig met
de herinrichting van de A208 naar de N208 aanleggen.
Dit gebeurt in het najaar van 2009. Hierdoor kan de
overlast voor bedrijven en omwonenden zoveel mogelijk worden beperkt.
Informatie over het voorstel staat in het inspraakdocument en de ontwerptekening, die tijdens de inspraakperiode van 25 juni tot en met 6 augustus 2009 te
vinden zijn op www.velsen.nl onder het kopje: nieuws werk aan de weg. Deze documenten liggen ook ter
inzage bij de volgende adressen:
- de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden,
geopend op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot

16.00 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur;
- de vestiging van de openbare bibliotheek,
Vestingplein 58 in Velserbroek, tijdens de gebruikelijke openingstijden.
Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.
Mondelinge reacties kunnen worden gegeven tijdens
de informatie-/inspraakavond op 2 juli 2009. Zowel van
de mondelinge als van de schriftelijke reacties wordt
verslag gedaan. Daarna vindt nadere besluitvorming
plaats.

BESLISSINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 48
EN 83 WET GBA
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen
niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij in de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van
de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden:
verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor
formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Adomako Wadieh, S.
Sijtveld van, W.D.
Belabbes, A.
Verzijlenberg, R.C.
Brighton, R.M.
Ward, M.L.
Buutkamp, A.M.H.
Wellinga, A.
Farry, C.
Joosten, G.J.
Kardouh, A.
Martin, T.
Nat, J.W.B.
Rubaiy Al, A.

Geb. 15-07-1960
Geb. 25-02-1966
Geb. 02-10-1979
Geb. 02-06-1968
Geb. 10-01-1988
Geb. 27-12-1970
Geb. 04-12-1950
Geb. 29-09-1959
Geb. 12-06-1986
Geb. 15-09-1987
Geb. 07-07-1980
Geb. 03-01-1954
Geb. 05-09-1980
Geb. 13-03-1984

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, afdeling Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 40.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is 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.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
Staalhavenweg ong.
1 boom
(boom mag direct worden gekapt vanwege zwaar
transport naar Corus)
Rijksweg t.o. no. 238
1 treurwilg
(boom is dood)
Moerbergplantsoen ong.
1 iep
(boom mag worden gekapt vanwege de ontwikkeling
van Stadspark IJmuiden)
Hagelingerweg 152
1 sierappel
(boom is dood)
Joke Smitkade 84
1 conifeer en 1 fruitboom
Louise de Colignylaan 12
1 grove den
Vinkenbaan 26
10 esdoorns
Dagtekening van deze kapvergunningen is 23 juni 2009

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

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-107-2009 Velserenderlaan ong. te Santpoort-Zuid;
het oprichten van 3 appartementengebouwen
BP-108-2009 Blauwe Zeedistel 58 te IJmuiden; het
oprichten van een balkon met trap
BP-109-2009 Bloemendaalsestraatweg 23 te SantpoortZuid; het veranderen en vergroten van
een woning
BP-110-2009 Olieweg 6 te Velsen-Noord; het veranderen
en vergroten van een distributiecentrum
BP-111-2009 Westerduinweg ong. te IJmuiden; het
oprichten van een kantoorpand met
opslag
BP-112-2009 Marktplein 27 te IJmuiden; het veranderen
van de voorgevel van een winkelpand
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
BOUWAANVRAAG FASE 1
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-9-2009 Dokweg ong. te IJmuiden; het oprichten
van een kantoorverzamelgebouw
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-118-2009 Bosboom-Toussaintlaan 9 te Driehuis NH;
het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-119-2009 Hogemaad 79 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
BL-120-2009 Badweg 38A te IJmuiden; het toegankelijk
maken van bunkers
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-79-2009 Concordiastraat ong. te Velsen-Noord; het
plaatsen van een zuil met diverse
bedrijfsnamen
BP-53-2009 Geelvinckstraat 55 te Velsen-Noord; het
veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
BP-54-2009 Geelvinckstraat 57 te Velsen-Noord; het
veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
BP-79-2009 Wijkerstraatweg 160 te Velsen-Noord; het
veranderen van de begane grond t.b.v.
een te huisvesten dialysecentrum
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MEDEDELINGEN
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 26 juni t/m 6 augustus 2009.
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.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 26 juni
t/m 9 juli 2009 ter inzage.
BL-100-2009 De Kamp 19 te Velserbroek; het plaatsen
van een dakkapel (voorgevel)
BL-101-2009 Goeman Borgesiuslaan 1 te Velsen-Zuid;
het veranderen en vergroten van een berging
BP-72-2009 Duin- en Kruidbergerweg 72 te SantpoortNoord; het veranderen en vergroten van
een woning
BP-75-2009 Bakkerstraat 33 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met een
dakopbouw
BP-78-2009 De Ruyterstraat 144 en 146 te IJmuiden;
het veranderen en vergroten van 2 dakopbouwen
BP-86-2009 IJmuiderstraatweg 76 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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-24-2009 Driehuizerkerkweg 41 te Driehuis NH; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BL-89-2009 Langemaad 37 te Velserbroek; het legaliseren van een dakkapel (achtergevel)
BL-102-2009 Grote Boterbloem 44 te Velserbroek; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-108-2009 Wüstelaan 16 en 18 te Santpoort-Zuid;
het oprichten van 2 bergingen
BL-110-2009 Hoofdstraat 150 RD te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een dakkapel (zijgevel)
BP-38-2009 Staalstraat 150 te Velsen-Noord; het
plaatsen van een overdekte flessenopslag
BP-89-2009 Eendrachtsstraat 5 te Velsen-Noord; het
plaatsen van een vloeistofdichte vloer en
een opslagruimte

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-32-2009 Duin- en Kruidbergerweg 72 te SantpoortNoord; het gedeeltelijk slopen van een
woning
SL-45-2009 Pleiadenplantsoen 71 te IJmuiden; het
verwijderen van een bitumen lijmlaag
SL-48-2009 S.P. Kuijperplantsoen 31 t/m 71 te
IJmuiden; het verwijderen van asbesthoudende materialen in het ketelhuis
SL-49-2009 Bik- en Arnoldkade 36 t/m 108 te IJmuiden;
het verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal
SL-50-2009 Kruisberglaan 7 t/m 293 te IJmuiden; het
verwijderen van asbesthoudende
beplating in het ketelhuis
SL-51-2009 Radarstraat 1 en 3 te IJmuiden; het
verwijderen van asbesthoudend leidingmateriaal in 2 scholen

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).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend
voor:
BL-42-2009 Elzenstraat 13 te IJmuiden; het veranderen en
vergroten van een woning met een uitbouw
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

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).

DANCE VALLEY 2009
Met inachtneming van artikel 3:42 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) maakt de burgemeester van
Velsen bekend dat hij op grond van artikel 2.17 van de
Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen
onder voorwaarden de vergunning heeft verleend aan
Dance Valley B.V. voor het houden van een dancefestival op zaterdag 11 juli 2009 in het Recreatiegebied
Spaarnwoude te Velsen-Zuid.
De vergunning ligt ter inzage van 26 juni tot en met
9 juli 2009 bij de receptie van het stadhuis.
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1, lid
1, sub d Awb gedurende drie weken na deze publicatie
beroep instellen bij de rechtbank Haarlem,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Zoekt u vakantiewerkers?
Combineer krant en internet voor een groot bereik en krijg in de maanden juli en
augustus 50% korting op uw personeelsadvertentie voor vakantiewerkers.
Uw bedrijf staat in 137.000 kranten, waaronder deze, van Castricum t/m Heemstede
én een vermelding op de site www.kennemerjob.nl
Absoluut nergens zoveel aandacht voor uw bedrijf tegen zo’n lage prijs!!!
Bel of mail ons voor informatie: 0255 - 533 900 - verkoop@jutter.nl

