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Door de klap tegen de trein belandde het taxibusje in de sloot (foto: Michel 
van Bergen)

IJmuidense taxichauffeuse overlijdt
Tragisch ongeval met trein
Santpoort-Zuid - Een vrouwelijke 
taxichauffeur uit IJmuiden is in de 
nacht van vrijdag op zaterdag, rond 
één uur, na een tragisch ongeval bij 
een onbewaakte spoorwegovergang 
nabij de Van Dalenlaan in Santpoort 
Zuid om het leven gekomen. 
De chauffeuse moest een klant bij 
een boerderij afzetten. Op de terug-
weg werd de taxibus bij het spoor   
geraakt door een passerende trein 
die richting Beverwijk reed en kwam 
daarbij in een droogstaande sloot 
naast het spoor terecht. Vermoede-
lijk heeft de taxichauffeur de trein 
over het hoofdgezien. 
Een van de geschrokken buurtbe-
woners vertelt: ,,We zaten een film te 
kijken toen we treingetoeter hoor-
den en daarna een enorme, doffe 
klap.’’ De trein kwam even verderop 

tot stilstand. De hulpdiensten rukten 
met groot materieel uit maar voor de 
bestuurster van de taxi kwam alle 
hulp te laat. 
Reizigers die in de trein zaten zijn 
na verloop van tijd overgestapt in 
een andere trein. Na het onderzoek 
van de Verkeers Ongevallen Ana-
lysedienst (VOA) is een bergings-
bedrijf aan de slag gegaan om het 
voertuig te bergen en is de NS met 
man en macht gestart om het spoor 
te herstellen. Door het ongeval zijn 
de spoorbomen bij de overgang 
van de Wüstelaan lange tijd geslo-
ten geweest. Later op de avond zijn 
de bomen voor drie kwart omhoog 
gehaald en heeft een NS medewer-
ker erop toegezien dat automobi-
listen en fietsers goed over konden 
steken.

Minister ter Horst bezoekt Velsen
Werkbezoek voor veiligheid
Velsen – Minister Guusje ter Horst, 
van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties bracht maandag een 
werkbezoek aan Corus en daarna 
aan de Wijde Blik, de verkeerscen-
trale in Velsen-Zuid. Aanwezig wa-
ren ook commissaris van de Konin-
gin, de heer Borghouts, en burge-
meester Weterings van de Haarlem-
mermeer en voorzitter van Veilig-
heidsregio Kennemerland. Het the-
ma van het werkbezoek was veilig-
heid. Bij Corus werd onder meer ge-
sproken over de preventieve maat-
regelen die het bedrijf neemt ter 
beheersing van eventuele calami-
teiten en tot hoever de verantwoor-
delijkheid van Corus gaat en waar 
de overheid deze verantwoordelijk-
heid overneemt. De minister gaf aan 
tevreden zijn over het bezoek aan 
Corus.
In De Wijde Blik volgde de minis-
ter met grote interesse de verkeers-
bewegingen op de verschillende 
schermen. In de tijdspanne van zo’n 
twintig minuten maakte zij mee dat 
tot twee keer aan toe het verkeer 
richting Velsertunnel moest wor-
den stil gezet in verband met een 
te hoge vrachtwagen. Op een ander 
scherm was bovendien te zien dat 
een brommobiel op de A4 vlak voor 
de Schipholtunnel aan de kant werd 
gezet. ,,Zeker te laag,’’ was de op-
merking van een van de heren van 
het werkbezoek.
De Verkeerscentrale reguleert een 
aantal belangrijke verkeersknoop-
punten in Noord-Holland. Op mo-
menten dat het mis gaat, kan door 
middel van bewegwijzering boven 
de weg meteen worden ingegrepen. 

Jammer is alleen dat men op de ver-
keerscentrale geen licentie heeft 
voor C2000, het nieuwe communi-
catiesysteem van de hulpdiensten. 
Op die manier zouden zij bij een on-
geval of calamiteit een grotere rol 
kunnen spelen dan nu het geval is. 
De verkeerscentrale heeft inmiddels 
wel de licentie aangevraagd.
Juist over dit soort bevoegdheden 
ging de presentatie in de Wijde Blik. 
Merijn ten Dam van Crisisorganisa-
tie Noord-Holland bedacht de net-
werkkaarten die hij nader uitwerkte 
met verschillende veiligheidsregio’s. 
Onder de noemer ‘Van rampenbe-
strijding naar crisisbeheersing’ leg-
de hij uit dat in geval van een cri-
sis tijd een zeer belangrijke factor 
is. In geval van een crisis moet di-
rect duidelijk zijn welke organisaties 
of personen de bevoegdheden heb-
ben om te handelen. Daarom zijn de 
netwerkkaarten ontworpen: hier-
op zijn voor 22 verschillende soor-
ten crises uitgewerkt welke partijen 
betrokken moeten worden en wie 
welke taken krijgt. Per crisis kan dat 
namelijk enorm verschillen. De be-
trokken Veiligheidsregio’s willen het 
liefst zien dat deze netwerkkaarten 
nauwkeurig worden beheerd, zodat 
de relevante informatie direct op-
vraagbaar is, liefst digitaal, maar zo-
ver is het nog niet. Minister ter Horst 
vond wel dat de provincie Noord-
Holland met deze netwerkkaarten 
een stap in de goede richting heeft 
gezet. Nu zou zij nog graag zien dat 
de samenwerking van de relaties 
waar nodig worden vereenvoudigd. 
Want ook dat komt crisisbeheersing 
ten goede. (Karin Dekkers)

Commissaris van de Koningin Borghouts en minister Guusje Terhorst tijdens 
de overhandiging van de netwerkkaarten

Velsenaren inspireren 
raadsleden tot kunst
Velsen - Kunst en cultuur waren 
onlangs het onderwerp van twee 
buitengewone raadsvergaderta-
fels die de naam ‘Buiten het Raads-
plein’ meekregen. Een aantal raads-
leden bezochten het Raadhuis van 
de Kunst en RC de Ruimte in het 
kader van de kunst. Er werd ge-
discussieerd over brede expositie-
mogelijkheden. De deelnemers aan 
Buiten het Raadsplein waren het 
er over eens dat de kwestie van de 
huur van het Raadhuis van de Kunst 
moet worden geregeld om dit te be-

houden voor ateliers en exposities.

Ook werd in het kader van cultuur-
historisch erfgoed en landschap een 
bezoek gebracht aan Oud Velsen, 
Velserbeek, Santpoort-Zuid en de 
ruïne van Brederode. Dit inspireer-
de tot een gesprek over de waarde 
van het cultuurhistorisch landschap. 
Daarbij kwamen verschillende wen-
sen en ideeën op tafel.

Een van die ideeën was het in het 
leven roepen van een ‘kunstweb’ 

waarop alle actuele informatie en 
adressen van dit kunstplatform te-
rug te vinden zijn. Een tweede idee 
speelde meer in op sociale inspi-
ratie die met behulp van kunst en 
cultuur bereikt kan worden, zoals 
een kunstencentrum samenvoegen 
met naschoolse opvang, een thee- 
of buurthuis, waar mensen kunnen 
komen voor een cursus of workshop 
maar ook om te genieten van het 
kijken naar kunst, als inspirerende 
plek waar mensen graag samenko-
men.

Raadsleden, bewoners en belangstellenden discussiëren over kunst in Velsen-Zuid

Terrasvogels Softbal 50 jaar
Santpoort-Zuid – Zondag werd 
in de Elta het 50-jarig jubileum 
van softbalvereniging Terrasvogels 
op sportieve wijze gevierd. Op een 
prachtige, zonnige, hoewel wat win-
derige dag, was het sportpark niet 
alleen voor de softballers. Want al-
le afdelingen van Terrasvogels, dus 
honkbal, voetbal en softbal, kon-
den ’s middags deelnemen aan de 
onderlinge wedstrijden. Een leuke 
vorm van sport, waarbij het om de 
gezelligheid en het spel zelf gaat.
Voorafgaand aan de aangekondigde 
wedstrijd Terrasvogels 1 tegen het 
Nederlands Olympisch team mocht 
het Aspirantenteam laten zien wat 
zij waard zijn. En ook dat was een 
leuke demonstratie van wat Terras-
vogels aan toekomst in huis heeft. 
Daarna de belangrijkste wedstrijd 
van de dag, die veel publiek trok.
Guus van Dee van Terrasvogels ver-
telde dat maar liefst vier Terrasvogels 

dames in dit Olympische team spe-
len en dus tegenstander waren. Het 
sfeertje was prima, de strijd sportief. 
Genieten was het wel, in het zonne-
tje en met al die fans van Terrasvo-
gels en de softbalsport er omheen.
Die middag werden nog twee soft-
baldames in het zonnetje gezet: Ju-
dith van Kampen en Sandra Gouver-
neur, die beiden deel uitmaken van 
het Olympisch team en alweer lan-
gere tijd geleden voor Terrasvogels 
speelden. Ook waren er bloemen 
voor scheidsrechter Bert Lochem 
die een stapje terug gaat doen, 
maar heel vaak wedstrijden in de El-
ta begeleidde.
Het werd nog een lange feestdag 
in de Elta, want na de wedstrijden 
wachtte een heerlijke barbecue, 
een feestelijk optreden van de band 
Sponk en tenslotte werd gezamen-
lijk naar de finale van het EK voetbal 
in Wenen gekeken.

Bert Wessels van Terrasvogels soft-
bal vertelt dat de afdeling softbal 
van Terrasvogels momenteel zo’n 
80 leden telt. Terrasvogels 1 werd in 
2007 Nederlands kampioen en ken-
de in haar 50-jarig bestaan tal van 
successen. Op zowel nationaal als 
Europees niveau scoort Terrasvo-
gels goed. De vereniging kent een 
eigen jeugdopleiding en heeft een 
bijzonder goede reputatie. Boven-
dien is het ook nog eens een gezel-
lige en hechte club. Dat vertelt ter-
reinmeester Aard Klein. ,,Ik zie Ter-
rasvogels eigenlijk als mijn achter-
tuin,’’ lacht hij. ,,Ik woon zo dicht 
bij.’’ Naast de zorg voor het terrein 
en het materiaal is hij ook een grote 
fan van de club. Hij gaat binnenkort 
zelfs mee naar het EK in Praag. Dan 
niet voor de velden, maar voor de 
speelsters, waar hij een goede band 
mee heeft. Succes in Praag, dames! 
(Karin Dekkers)

Zeskamp
IJmuiden aan Zee - Woensdag 9 
juli kun je samen met je team op het 
IJmuider strand alvast aan de Olym-
pische Spelen beginnen. Tussen 
14.00 en 15.30 uur kunnen kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar meedoen 
aan deze activiteit van de Strandbi-
bliotheek. In teams van vier kun je 
meedoen met spelletjes als discus-
happen, boeklopen, paardrijden en-
zovoort. Is jullie team het snelst en 
halen jullie de hoogste score, dan 
krijgen jullie de gouden medaille.  
Per team van vier is de aanwezig-
heid van een ouder nodig. Kijk voor 
meer info op www.strandbiblio-
theek.nl Inschrijven is verplicht, dat 
kan bij de centrale bibliotheek, via 
0255-525353.

Vrouw gewond
Velsen-Zuid - Een 46-jarige vrouw 
uit Velserbroek is dinsdag rond 
23.20 uur zwaar gewond geraakt. 
De vrouw was op de kruising Mi-
nister van Houtenlaan/Minister Le-
lylaan met haar snorfiets ten val ge-
komen. Waarschijnlijk heeft zij een 
stoeprand geraakt. De vrouw is met 
zeer ernstig hoofdletsel in kritieke 
toestand opgenomen in een zieken-
huis. De politie onderzoekt de exac-
te oorzaak van dit ongeluk. 

Schatgraven
IJmuiden aan Zee - Zaterdag 5 ju-
li organiseert de strandbibliotheek 
weer een leuke activiteit: schat-
graven. Midden in de nacht heb-
ben piraten hun schat begraven 
op het strand van IJmuiden, vlak 
bij de strandbibliotheek. Kan jij de 
schat vinden met een metaaldetec-
tor? Kijk uit hoor, want er liggen ook 
lege schatkisten tussen. Kom zater-
dag helpen met het zoeken van al-
le schatten. Ben je zes jaar of ouder 
dan kun je meedoen. Schatgraven is 
op het IJmuider strand, tussen 14.00 
en 15.30 uur en start elk half uur. 
Als je wilt meedoen is inschrijven 
verplicht, dat kan bij de centrale bi-
bliotheek, via 0255-525353. 

Terrasvogels 1 speelde ter gelegenheid van het jubileum een wedstrijd tegen het Nederlands Olympisch team

Het is tijd voor de Rabobank.

Zorgeloos op reis?
Informeer naar onze 
reisverzekeringen.
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Eén regionaal brandweer-
korps in Kennemerland
Op 27 juni 2008, een half jaar na de start van 
de Veiligheidsregio Kennemerland, hebben de 
voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland 
en de burgemeesters de bestuursafspraken over 
de regionale Brandweer getekend.
Daarmee is het regionaal Brandweerkorps 
Kennemerland een feit. Het korps telt ruim 850 
medewerkers. De korpsen die meedoen zijn van 
noord naar zuid: Uitgeest, Heemskerk, Velsen,
Haarlem/Bloemendaal, Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, Heemstede, Bennebroek, 
Zandvoort, Haarlemmermeer.
Door het samengaan worden de efficiency en 
slagkracht van de brandweer groter, en daarmee 

de veiligheid van de burger. Voorheen werd 
brandweerhulp geboden binnen de gemeentelijke 
grenzen. In de nieuwe situatie worden de 
brandweereenheden ingezet die het snelst ter 
plaatse kunnen zijn.

De bereikbaarheid van de brandweer Velsen blijft 
hetzelfde: 
- Het algemeen alarmnummer: 112
- Bezoek- en postadres: Kazerne, ’s Gravenlust 
35, 1981 AE  Velsen-Zuid
- Secretariaat: tel. 0255-532324,
fax 0255-511465, mail afd.brandweer@velsen.nl
Geopend: ma t/m vr 8.30 uur t/m 16.30 uur
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Het college heeft 
besloten de 
gemeenteraad voor te 
stellen om medewerking 
te verlenen aan 
het oprichten van 3 
windturbines aan de 
Reyndersweg in
Velsen-noord.

Deze 3 windturbines 
zullen de huidige 5 
windmolens vervangen. 
Dit besluit is genomen 
omdat de gemeente 
iniatieven op het gebied 
van duurzame elektriciteit 
wilt stimuleren.
De plaatsing van de 
windturbines levert een 
belangrijke bijdrage op 
aan het terugdringen van 
de CO²- uitstoot.

Ook kan een groot aantal 
huishoudens gebruik 
maken van de elektriciteit 
die de windturbines 
opwekken.
Het plaatsen van de 
windmolens is in strijd 
met het geldende 
bestemmingsplan. 
Daarom is een 
vrijstellingsprocedure 
nodig.

Na het zomerreces zal 
de gemeenteraad hier 
een besluit over nemen.

Windturbines in Velsen-Noord

Winkelcentrum IJmuiden
Voordat de zomervakantie begint, wil het 
college u graag op de hoogte brengen over de 
laatste stand van zaken met betrekking tot het 
winkelcentrum in IJmuiden.

De westelijke variant
De gemeenteraad heeft ingestemd met 
onderzoek naar de westelijke variant, waarbij het 
toekomstige winkelgebied geconcentreerd wordt 
tussen het marktplein en het Velserduinplein. 
Daarbij wordt ook de mogelijkheid onderzocht 
tweezijdige bewinkeling te realiseren.

Marktconsultatie
Om gebruik te kunnen maken van de creativiteit 
én de kwaliteit van de verschillende marktpartijen, 
zijn zes partijen uitgenodigd om een plan te 
maken voor het winkelcentrum van IJmuiden op 
basis van een bidboek.

Hierin staan onder andere de eisen waaraan het 
toekomstige winkelcentrum moet voldoen. Het 
college streeft ernaar nog dit jaar een plan te 
kiezen én een marktpartij te selecteren met wie 
het plan in 2009 wordt uitgewerkt.

Inspraak en besluitvorming 
Eind oktober 2008 presenteren de marktpartijen 
de plannen voor het winkelcentrum van IJmuiden 
aan de gemeente. Vanaf dat moment zullen 
deze plannen ook tentoongesteld worden in de 
burgerzaal van het Stadhuis. Alle bewoners, 
belanghebbenden en geïnteresseerden zijn van 
harte uitgenodigd deze te komen bezichtigen. 

Daarnaast zal het college de leden van de ronde 
tafelgesprekken -die plaatsvonden in mei en 
juni 2007- uitnodigen voor een extra ronde tafel. 
Doel van deze bijeenkomst is om gezamenlijk 
de plannen te bespreken en de mogelijkheid te 
geven een voorkeur uit te spreken. De leden 
van de ronde tafelgesprekken bestaan uit 
vertegenwoordigers van de politieke partijen 
van Velsen, de belangrijkste eigenaren en 
belanghebbenden uit het plangebied. Deze 
gesprekken zijn openbaar.

Bij de keuze en de besluitvorming voor één 
van de gepresenteerde plannen zal het college 
de uitkomst van de ronde tafelgesprekken 
meewegen.

Prijswinnaars kleurwedstrijd 
Brandweer
tijdens de open dag van de Velsense brandweer op 
zaterdag 24 mei hebben kinderen mee kunnen doen 
met een kleurwedstrijd.

Door de feestcommissie zijn Sara Hageman (in de 
leeftijdcategorie tot 5 jaar) en Niels van der Zijden 
(tot 9 jaar) aangewezen als winnaars. 
Op donderdag 26 juni kregen zij hun prijs 
overhandigd door de plaatsvervangend 
brandweercommandant, de heer Jim de Groot.
Naast een cadeau bestond de prijs ook uit een 

rondleiding door de kazerne en een kennismaking 
met een blusvoertuig en ladderwagen.

met deze prijsuitreiking is een periode afgesloten van 
de zelfstandige brandweer van de gemeente Velsen.
Vanaf 1 juli maakt het korps Velsen deel uit van de 
Veiligheidsregio Kennemerland.
Wat niet veranderd is de brandweerzorg voor de 
gemeente Velsen, die blijft zoals het was en wordt, 
door dit regionale samenwerkingsverband, alleen 
maar beter.

Sara Hageman en Niels van der Zijden vallen in de prijzen

Foto: Ko van Leeuwen

Gemeente en Rabo Bouwfonds
ondertekenen samenwerkings-
overeenkomst Oud-IJmuiden
De gemeente Velsen, Rabo Bouwfonds en de 
woningbouwcorporaties Woningbedrijf Velsen 
en AWV Eigenhaard werken samen aan de 
metamorfose van Oud IJmuiden. De historische 
omgeving, de oude Vissershaven en het uitzicht 
op de sluizen vormen de inspiratiebron voor een 
geheel vernieuwde wijk waarvan het sfeervolle 
karakter behouden blijft. 

Op woensdag 2 juli 2008 ondertekenden wethouder 
AnneMieke Korf (namens de gemeente Velsen) en 
de heer Ben Vos (namens Rabo Bouwfonds) de 
samenwerkingsovereenkomst Oud IJmuiden.
In deze samenwerkingsovereenkomst hebben beide 
partijen alle afspraken vastgelegd, die nodig zijn om 
de herstructurering van Oud IJmuiden te kunnen 
realiseren. 
Het gaat hier met name om verkoop van gronden 

tussen de gemeente Velsen en Rabo Bouwfonds 
onderling en overige afspraken.
nu de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend,  
kan het daadwerkelijk slopen van gebouwen en het 
bouwrijp maken van de gronden starten.
Als alles volgens planning verloopt, vindt de bouw 
van de eerste appartementengebouwen aan de 
Oranjestraat in 2009 plaats. 
Dit, uiteraard nadat de huidige bewoners vertrokken 
zijn en de oude gebouwen van de woningcorporaties 
gesloopt zijn. 

Aansluitend kan de tweede fase starten. Dit is de 
bouw van eengezinswoningen aan onder andere 
de frogerstraat. Vanaf 2010 start de bouw van 
appartementen in de derde en laatste fase. naar 
verwachting kan het project eind 2012 gerealiseerd 
zijn.

Wethouder AnneMieke Korf en Ben Vos (Rabo Bouwfonds) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

Foto: Reinder Weidijk

Wethouder Verkaik onthuld het informatiebord ‘Reach the Beach’

Informatiebord
‘Reach the Beach’ onthuld

Foto: Ko van Leeuwen

Wethouder Arjen Verkaik onthulde afgelopen 
woensdag 2 juli een ‘Reach the Beach’-
informatiebord op het Pontplein in Velsen-Zuid. Dit 
gebeurde in aanwezigheid van vertegenwoordigers 
van Provincie Noord-Holland, Connexxion, OV-
Fiets, VVV IJmond Noord, de Fietsersbond, 
Ondernemersvereniging IJmuiden aan Zee en de 
gemeente Velsen. 
Via het verwijsbord vinden badgasten informatie 
hoe zij het gemakkelijkst naar het strand van Velsen 
kunnen komen. Vooral voor strandbezoekers vanuit 
Amsterdam is het ‘Reach the Beach’-informatiebord 
een aanwinst. Ook vaart vanaf 2 juli de speciale 
fietsferry van Connexxion van en naar Amsterdam. 
Daarmee kunnen maximaal 50 fietsen tegelijk 
worden vervoerd. 
Na de feestelijke onthulling volgde een fietstocht via 
IJmuiderslag naar IJmuiden aan Zee. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van de OV-fiets. De snelle huurfiets 
voor flexibel natransport is te huur op het Pontplein 
in Velsen: voor wie geen eigen fiets meeneemt op 

de fietsferry. Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd de fietstocht afgesloten in Paviljoen 
Zuidpier. 
In het provinciaal project Bereikbaarheid Kust 
worden maatregelen genomen om tijdens warme 
zomerse dagen de bereikbaarheid van de kust te 
verbeteren. De provincie Noord-Holland, betrokken 
gemeenten en PWn doen er alles aan om de 
kust zo goed mogelijk bereikbaar te maken voor 
iedereen die op zomerdagen naar het strand wil. 
Aan dit project is een publiekscampagne verbonden: 
‘Reach the Beach’. Deze is op 1 juni van start 
gegaan. Het belangrijkste middel is de uitgebreide 
website www.reachthebeach.nl Op deze site staat 
niet alleen informatie over vervoermiddelen, routes 
en verwachte reistijden, maar ook informatie over 
evenementen, de weersverwachtingen en allerlei 
andere wetenswaardigheden voor een van de noord-
Hollandse kustplaatsen.

Voor meer informatie: www.reachthebeach.nl



Op diverse plekken in de gemeente is 
de iepziekte weer geconstateerd.
In verband met besmettingsgevaar zijn 
de aangetaste bomen aan de Parkweg 
en de Stationsweg in Velsen-Zuid, 
inmiddels gerooid.

Bestrijding is van groot belang!
De iepziekte die veroorzaakt wordt door 
schimmels, is zeer besmettelijk. Ook 
dood hout (zoals haardhout) kan een 
besmettingshaard zijn. De schimmels 
groeien in de bast van de boom en 
zorgen ervoor dat deze verstopt raken. 
Uiteindelijk gaat de boom hierdoor dood. 
Om deze ziekte onder controle te 
krijgen is het belangrijk dat aangetaste 
bomen gekapt en geschild worden. De 
restanten moeten dan worden afgevoerd 
door een erkend verwerkingsbedrijf en 
dan verbrand. Een iep kunt u herkennen 
aan de scheve bladvoet aan de steel 
van de blaadjes.

Hoe kunt u helpen?
Ziet u gemeentelijke bomen, dus bomen 
in de openbare ruimte, waarvan u 
vermoedt dat die de iepziekte hebben, 
neem dan contact op het Meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, 
tel: 0255-567575 of per mail:  
meldpuntbor@velsen.nl. 

Heeft u zelf een iep in de tuin die 
mogelijk de iepziekte heeft, neem dan 
zo spoedig mogelijk contact op met het 
Meldpunt. Iemand van de gemeente 
komt dan langs om de boom te bekijken 
en u te adviseren over eventuele 
verdere acties.
Sla geen iepenhout op als haardhout. 
Heeft u al haardhout liggen en u weet 
niet zeker of dit iepenhout is, neem 
ook dan contact op met het Meldpunt. 
Iemand van de gemeente komt dan 
langs om het hout te controleren.
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Wegwerkzaamheden
Dokweg 1e fase
Aannemingsbedrijf BAM Wegen b.v. start maandag 
14 juli in opdracht van de gemeente Velsen, met 
asfalteerwerkzaamheden aan de Dokweg tussen 
de rotonde Havenkade en de Halkade. Deze 
werkzaamheden duren tot 9 augustus 2008.
Gedurende deze 1e fase is er alleen uitgaand 
verkeer mogelijk vanaf de rotonde Havenkade 
richting De Geul. 
Voor inkomend verkeer voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen en voor doorgaand verkeer 
richting IJmuiden aan Zee en de havenbedrijven 
is de volgende alternatieve route aangewezen: 
Pontplein - linksaf Minister van Houtenlaan - rechtsaf 
Zeeweg - rechtdoor Heerenduinweg - rechtsaf 
Kruisberglaan - rechtdoor Planetenweg - linksaf 
Pleiadenplantsoen - rechtdoor Raafstraat (alleen in 
deze rijrichting).
De Halkade en DfDS Seaways zijn ook bereikbaar 

via de Geul. 
Verkeer van de Halkade naar de IJmond Haven - 
Kotterkade wordt omgeleid via De Geul – Kanaaldijk 
- Pontplein - rechtsaf Minister van Houtenlaan 
- rechtsaf Zeeweg - rechtdoor Heerenduinweg 
- rechtsaf Kruisberglaan - rechtdoor Planetenweg 
- linksaf Pleiadenplantsoen - rechtdoor Raafstraat. 
De tekening met de omleidingsroute kunt u vinden 
op: www.velsen.nl 

Connexxion
lijn 74 van Connexxion vanuit Beverwijk richting 
de Dennekoplaan gaat rijden via de Kanaaldijk 
– Kerkstraat – Havenkade en vervolgt daarna de 
bestaande route over de Dokweg.
De halte Stationsstraat komt te vervallen en de halte 
Dokweg wordt verplaatst naar de Havenkade hoek 
Dokweg.

Dance Valley 12 juli 2008
Havenfestival, Pierloop, Hiswa, Sail, landgoedfair 
Beeckestijn  zijn allemaal activiteiten die in 
Velsen plaatsvinden. Veel activiteiten komen 
jaarlijks terug. Velsen is blijkbaar populair bij de 
organisatoren van evenementen.

Veel energie wordt er in een activiteit gestoken 
om deze succesvol te laten zijn en ook veilig te 
laten verlopen. Ook Dance Valley is één van die 
evenementen die elk jaar terugkeren. Omdat dit 
dansfestival een landelijke uitstraling heeft en veel 
bezoekers trekt is een lange voorbereidingstijd 
nodig. De voorbereiding van Dance Valley 2008 is 
in volle gang. Diverse werkgroepen zijn druk bezig 
om samen met de organisatie het festival tot in 
de puntjes voor te bereiden. In deze werkgroepen 
zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd. 
natuurlijk zijn ook de politie, brandweer en de 
hulpdiensten bij de voorbereiding betrokken. De 
gemeente Velsen vervult de regierol.

Dit jaar vindt Dance Valley plaats op zaterdag 
12 juli. Die dag kan dansminnend nederland (en 
buitenland) in het recreatiegebied Spaarnwoude 
zijn hart ophalen. In 2007 trok het evenement vele 
tienduizenden bezoekers. 

De gemeente Velsen is zich bewust van het feit 
dat een evenement ook een zekere mate van 
overlast kan veroorzaken. Daarom wordt getracht 
een zo breed en goed mogelijke publiciteit te 
voeren met als doel vooraf zoveel als mogelijk 
is in goede banen te leiden. Daarnaast is het 
beperken van de overlast voor bewoners en 
bedrijven een belangrijk uitgangspunt bij de 
voorbereiding van het festival. Voor wat betreft 
de publiciteit trekt de gemeente samen op 
met de organisatoren van Dance Valley en het 
recreatieschap Spaarnwoude. Ieder zal vanuit zijn 

eigen verantwoordelijkheid informatie verschaffen 
over het evenement. Het eindresultaat moet 
zijn dat ieder tijdig op de hoogte is van het 
evenement en de hierbij behorende regels en 
(verkeers)maatregelen.

De gemeente Velsen zal de vergunning verlenen. 
Dit gaat gebeuren op grond van artikel 2.2.2. van 
de Algemene Plaatselijke Verordening van de 
gemeente. In de vergunning staat onder andere 
dat het evenement mag worden georganiseerd op 
het terrein van de uitzichtheuvel en omliggende 
terreinen in deelgebied Oosterbroek van het 
recreatiegebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid.

De voorwaarden zoals die in de vergunning 
zijn opgenomen, moeten er toe leiden dat het 
evenement vloeiend en zonder problemen 
verloopt. Ook moet hiermee de overlast in de 
(woon-)wijken van Velsen zoveel mogelijk beperkt 
worden. Zo zal er dit jaar extra gecontroleerd 
worden op foutparkeren en roept de organisatie 
alle deelnemers op zoveel mogelijk met het 
openbaar vervoer te komen. En wanneer 
men met de auto komt te parkeren op de 
ruimschoots aanwezige en speciaal ingerichte 
parkeergelegenheid. Delen van Velserbroek 
worden afgesloten om parkeeroverlast van 
bezoekers van Dance Valley te voorkomen. De 
verkeersmaatregelen en bijbehorende kaartjes 
worden in de Jutter/de Hofgeest op donderdag 10 
juli op de gemeentelijke infopagina gepubliceerd. 
tevens kunt u deze gegevens vanaf 3 juli inzien 
op www.velsen.nl.
net als voorgaande jaren wordt tijdens het festival 
gecontroleerd dat de doorgang en benodigde 
werkruimte voor nood- en hulpdiensten altijd 
gewaarborgd is.

Kinderen doen mee!
Ook bij een smalle beurs
De gemeente Velsen vindt dat alle kinderen 
gelijke kansen moeten hebben om hun talenten 
te ontplooien. Geldgebrek bij de ouders mag 
daarbij geen hindernis zijn. Om die reden stelt de 
gemeente extra geld beschikbaar voor kinderen 
van ouders met een laag inkomen onder het motto 
Kinderen doen mee!  Dat geld wordt ingezet voor 
twee acties. Het eerste is een mentorenproject om 
kwetsbare kinderen te begeleiden bij de overgang 
van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 
De tweede actie is een geldelijke bijdrage voor 
deelname aan sport en cultuur van € 100,-- per kind.

Onder de noemer School ’s cool zullen 
thuismentoren worden opgeleid die kinderen gaan 
ondersteunen. Het gaat om die kinderen waarvan 
het risico op schooluitval erg groot is. In nauw 
contact met de school en met de ouders wordt het 
kind geleerd hoe het zijn weg kan vinden om de 
schoolopleiding succesvol af te ronden.

Het project wordt op dit moment voorbereid en gaat 
in het najaar van start. 

Kinderen moeten kunnen meedoen met sport. Dat 
is niet alleen gezond maar het is ook een goede 
manier om erbij te horen. te weinig geld mag geen 
belemmering zijn. Verder vindt de gemeente dat ook 
actieve deelname aan culturele activiteiten, zoals 
muziek maken, moet worden gestimuleerd.
Het College van burgemeester en wethouders 
heeft daarom besloten om de al bestaande 
tegemoetkoming voor sociaal-culturele activiteiten 
met € 100,- te verhogen tot € 175,- voor kinderen 
tussen 4 en 18 jaar. Het extra bedrag moet aan 
actieve deelname aan sport of culturele activiteiten 
worden besteed.
In september zullen de ouders die het betreft via een 
uitgebreide campagne worden benaderd. Daarbij 
wordt onder andere aansluiting gezocht bij de 
JeugdSportPas die dan ook wordt gepresenteerd.

Iepziekte steekt de kop 
weer op
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VERKEERSMAATREGEL 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
- een voorrangskruispunt in te stellen op het kruispunt Rijksweg (parallel-

rijbaan ten westen van de A208) - Rijksweg (tussen perceel 343 en 345) 
door middel van het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in 
artikel 80 en het plaatsen van de borden B4, B5 en B6 zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 

in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

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

RUIMTELIJK FUNCTIONEEL KADER WIJDE 
WEIDEVELD, DRIEHUIS

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 24 juni 2008 het 
Ruimtelijk Functioneel Kader voor de locatie Wijde Weideveld in Driehuis 
vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Dit document bevat de 
gemeentelijke kaders en uitgangspunten voor de ontwikkeling van de 
locatie gelegen tussen Serviceflat De Luchte en Woon-Zorgcentrum 
Huis ter Hagen en de spoorlijn.

Wilt u het Ruimtelijk Functioneel Kader inzien? (vooraankondiging)
De inspraak op dit Ruimtelijk Functioneel Kader start na de school-/
zomervakantie, na 17 augustus 2008. De inspraaktermijn betreft zes weken. 
Te zijner tijd wordt dit bekendgemaakt via de mededelingenpagina van 
de gemeente Velsen in dit nieuws-weekblad.

U kunt het Ruimtelijk Functioneel Kader reeds inzien en downloaden 
via de website van de gemeente Velsen, www.velsen.nl.

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

MEDEDELING

In de raadsvergadering van 12 juni 2008 is de volgende belasting-
verordening 2008 vastgesteld:
01.15 Verordening Woonwagenrechten 2008

Bovengenoemde verordening is opgenomen in het register ‘gepu-
bliceerde belastingverordeningen 2008’. De verordening treedt in 
werking op 1 juli 2008.

Alle belastingverordeningen en regelingen liggen 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. De belasting-
verordeningen kunt u ook raadplegen op de website van de gemeente 
Velsen (www.velsen.nl).
Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met Bureau Belastingen, telefoon 
(0255) 56 73 22.

BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben
- met gebruikmaking van de artikelen 4.1.2, lid 6 en 4.1.3, lid 7 van de 

Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen; en
- met inachtneming van artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet 

bestuursrecht;
in hun vergadering van 1 juli 2008 besloten tot vaststelling van nadere 
regels ten aanzien van een collectieve festiviteit, respectievelijk een 
incidentele festiviteit in een (horeca-)inrichting ter voorkoming of 
beperking van geluidhinder. De houder van de inrichting is verplicht 
deze regels na te leven.

De beleidsregel treedt op 4 juli 2008 in werking.
De beleidsregel ligt gedurende vier weken ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de 
volgen de kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer aantal en soort  dagtekening

kapvergunning
Zeeweg 268 6 eiken, 1 juli 2008
 1 esdoorn, 1 iep
Willem de Zwijgerlaan 36 1 kastanjeboom, 1 juli 2008
  2 eiken,

2 naaldbomen
Willem de Zwijgerlaan 40 1 zeeden 24 juni 2008

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

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

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-163-2008 J.P. Coenstraat ong. te IJmuiden; het plaatsen van een 

zuiveringsinstallatie t.b.v. grondwatersanering (t.o. 
nrs. 113-115)

BP-164-2008 Hagelingerweg 88 te Santpoort-Noord; het vernieuwen 
van een balkonhek

BP-165-2008 Vlietweg 12 te Santpoort-Noord; het vernieuwen van een 
berging

BP-166-2008 Vlugthovenstraat 5 te Santpoort-Noord; het veranderen 
(zijgevel) en vergroten (1e verdieping) van een woning

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-212-2008 De Vliet 15 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel 

(achterzijde)
BL-213-2008 Geleenstraat 4 te IJmuiden; het oprichten van een berging
BL-214-2008 Zeeweg 262 te IJmuiden; het legaliseren van een erf-

afscheiding (groendrager)
BL-215-2008 Brederoodseweg 71 te Santpoort-Zuid; het veranderen 

van de achtergevel van een woning
BL-216-2008 Kerkerinklaan 40 te Santpoort-Noord; het oprichten van 

een berging
BL-217-2008 P.C. Hooftlaan 2 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw
BL-218-2008 Driehuizerkerkweg 21 te Driehuis; het plaatsen van een 

dakkapel (achtergevel)
BL-219-2008 Bosboom-Toussaintlaan 40 te Driehuis; het veranderen 

en vergroten van een woning met een erker

BL-220-2008 Liniepad 41 te Velserbroek; het legaliseren van een fietsen-
berging en plantenkas

BL-221-2008 Brederoodseweg 67 te Santpoort-Zuid; het veranderen 
en vergroten van een woning

BL-222-2008 Stelling 15 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een berging
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de Commissie 
Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot 
13.00 uur) van 10 juli 2008.
BL-213-2008 Geleenstraat 4 te IJmuiden; het oprichten van een berging
BL-215-2008 Brederoodseweg 71 te Santpoort-Zuid; het veranderen 

van de achtergevel van een woning
BL-217-2008 P.C. Hooftlaan 2 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw
BL-218-2008 Driehuizerkerkweg 21 te Driehuis; het plaatsen van een 

dakkapel (achtergevel)
BL-219-2008 Bosboom-Toussaintlaan 40 te Driehuis; het veranderen 

en vergroten van een woning met een erker
BL-221-2008 Brederoodseweg 67 te Santpoort-Zuid; het veranderen 

en vergroten van een woning
BP-163-2008 J.P. Coenstraat ong. te IJmuiden; het plaatsen van een 

zuiveringsinstallatie t.b.v. grondwatersanering (t.o. 
nrs. 113-115)

BP-164-2008 Hagelingerweg 88 te Santpoort-Noord; het vernieuwen 
van een balkonhek

BP-165-2008 Vlietweg 12 te Santpoort-Noord; het vernieuwen van een 
berging

BP-166-2008 Vlugthovenstraat 5 te Santpoort-Noord; het veranderen 
(zijgevel) en vergroten (1e verdieping) van een woning

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente 
Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop 
alle recente informatie wordt bijgewerkt.

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-47-2008 Jagtlustlaan 15 te Santpoort-Zuid; het plaatsen van een 

erfafscheiding (groendrager)
BL-124-2008 Andromedastraat 10 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een berging
BL-131-2008 Dammersboog 2 te Velserbroek; het veranderen en ver-

groten van een woning met een uitbouw (achterzijde)
BL-132-2008 Dammersboog 4 te Velserbroek; het veranderen en ver-

groten van een woning met een uitbouw (achterzijde)
BL-135-2008 Linie 28 te Velserbroek; het legaliseren van een porta-

kabin (berging)
BL-144-2008 Langevlak 8 te IJmuiden; het plaatsen van een erf-

afscheiding
BL-150-2008 Oosterduinweg 43 te IJmuiden; het vernieuwen van een 

dakkapel (voorzijde)
BL-151-2008 Krommeweid 25 te Velserbroek; het plaatsen van een 

dakkapel (voorgevel)
BL-157-2008 De Papemuslaan 1 te IJmuiden; het legaliseren van een 

erfafscheiding
BL-163-2008 Stelling 47 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen
BL-169-2008 De Uitkijklaan 1 te IJmuiden; het veranderen van een 

erfafscheiding
BL-172-2008 De Merkis 15 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een dak-

kapel (voorgevel)
BL-175-2008 Andromedastraat 13 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een woning met een erker
BL-181-2008 Westerhoevelaan 13 te Santpoort-Noord; het oprichten 

van een berging
BL-183-2008 Badweg 40 te IJmuiden; het plaatsen van een terrein-

afscheiding
BL-186-2008 Orionweg 209 t/m 327 te IJmuiden; het vernieuwen van 

de luifels boven de portieken van 2 flatgebouwen
BP-16-2008 Overbildtweg ong. te Santpoort-Noord; het oprichten 

van 2 woningen (2- onder-1-kap)
BP-30-2008 Wijk aan Zeeërweg 192 te IJmuiden; het veranderen en 

vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-69-2008 Ruysdaelstraat 29 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een woning met een dakopbouw
BP-98-2008 Alexander Bellstraat 40 te IJmuiden; het veranderen en 

vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-109-2008 Canopusplein 3A, 5, 6 en 7, Betelgeuzestraat 1 en 

Steenbokstraat 2 te IJmuiden; het gewijzigd uitvoeren 
van BP-45-2006 (het veranderen en vergroten van een 
winkelcentrum en het oprichten van een kiosk)

BP-112-2008 Jacob Catslaan 10 te Driehuis; het veranderen en ver-
groten van een badkamer

BP-125-2008 De Weid 32 en 34 te Velserbroek; het veranderen en ver-
groten van 2 woningen

BP-127-2008 Kanaalstraat 257 te IJmuiden; het veranderen van een trap
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).

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-66-2008 Rondweg 30 en 32 te IJmuiden; het slopen van bedrijfs-

panden en het  verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

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).

AANLEGVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft aanleg-
vergunning verleend voor:
AL-3-2008 Velserenderlaan 2 te Santpoort-Zuid; het plaatsen van 

een beukenhaag, een erfafscheiding en het opstapelen 
van haardhout

AL-6-2008 Velserenderlaan 2 te Santpoort-Zuid; het plaatsen van 
stapels haardhout

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).

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

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

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

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

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00-12.00 uur: vrije inloop

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
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur 

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

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering 
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 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 identiteits-
kaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 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

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 bestuurs-
secretariaat , telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl.

Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, brandweer en 

rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester 
mr. P.A.G. Cammaert

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

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid, 
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid,  UMTS-
masten en projecten KG-terrein, Groot Helmduin kunt u zich wenden 
tot wethouder Margo Bokking

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

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, coördinatie 
integraal vergunningenbeleid, openbare werken (incl. reiniging), ver-
keer 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, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en 
project Kustvisie kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

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

Gevraagd:
Wie heeft er nog gyppys over. 
Ik haal zegraag bij u op. Het 
liefst gratis. Tel: 0251-228052
Te koop:
Omafiets 60,-, d. fiets, 3 versn. 
60,-, h. fiets 3 versn. 60,-, m. 
fiets 8/12 jr. 50,-, j. fiets 8/12 
jr. 50,-. Tel: 0255-538021

Te koop:
1 Pers. bed, grenen, antiek ge-
beitst + lattenbodem, ma-
tras en nachtkastjes als nw. 
Ikea 75,-. Tel: 0255-520764
Te koop:
29 Nieuwe dvd-films, ac-
tie, horror, thriller, 30,-
. Tel: 0255-500490

Te koop:
Racefiets Koga 53 cm 50,-
, racefiets Gazelle, 58 cm 
50,-, herenfiets Gazel-
le 100,-. Tel: 0251-249900
Vermist:
Heeft iemand ons tuin-
hekje gevonden? Met let-
ters AHP. Tel: 023-5376803

Gevraagd:
Grammofoonplatenverz. zoekt 
lp’s, singles en 78 toerenpla-
ten uit de jaren 50/60/70. Betaal 
goede prijs. Tel: 0255-534249
Te koop:
Hardhouten binnendeur met 
glas in loodramen, 1.99 x 82 
cm 35,-. Tel: 0255-518992

Te koop:
Elektr. fiets, trapondersteu-
ning. Is bijna niet op gere-
den. In nw. staat, merk Easy 
Bike 325,-. Tel: 0255-541244
Te koop:
Kristal kast 35,-, kersen-
hout strak model, h. 200 c b. 
60 x d 50. Tel: 023-5713645

Te koop:
KTV beeld 38 cm, Sharp met 
afstandsbed. voor slaap-
kamer of kinderkamer 
20,-. Tel: 023-5382427
Te koop:
Golfballen gesorteerd 100 st. 
30,-, ongesorteerd 25,-, wor-
den bezorgd. Tel: 023-5386575

Te koop:
Eethoek, beuken, nw. + 4 stoe-
len el. rood 200,-, droger en 
wasmach. 4 kg. Bosch apart of 
1 koop 200,-. Tel: 0255-510673
Te koop:
Kapston, staand model, ro-
tan 10,-, bijpassend 3-laden-
kastje 15,-. Tel: 0255-532240

Te koop:
Nieuw in doos, hometrai-
ner mer donnay, 8 levels, an-
tislipped. Afst. tijd calorie 
enz. 125,-. Tel: 0251-211113
Te koop:
Vrieskast, tafelmod. Bosch 
in prima staat, vr. pr. 50,-
. Tel: 0255-523436
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M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-57-2008 Grahamstraat 101 t/m 193 te IJmuiden; het plaatsen van 

een terreinafscheiding
BL-148-2008 Stelling 54 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een terrein-

afscheiding
BL-155-2008 Torenstraat 15 te Velsen-Zuid; het oprichten van een bij-

gebouw
BL-158-2008 Liniepad 50 te Velserbroek; het legaliseren van een berging
BL-159-2008 Stelling 40 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een berging
BL-173-2008 Stelling 49 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een berging
BL-174-2008 Liniepad 42 te Velserbroek; het legaliseren van 2 bergingen
BL-176-2008 Linie 30 te Velserbroek; het legaliseren van een berging 

en het oprichten van een overkapping
BL-177-2008 Linie 29 te Velserbroek; het legaliseren van 2 bergingen
BL-179-2008 Stelling 19 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een berging
BL-184-2008 Liniepad 43 te Velserbroek; het vernieuwen van een berging
BL-193-2008 Liniepad 44 te Velserbroek; het legaliseren van een berging 

en opslagruimte
BP-78-2008 Biallosterskilaan 31 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning

BP-81-2008 Sluisplein 33 t/m 50 te IJmuiden; het veranderen en ver-
groten van de entree van een kantoorgebouw

BP-95-2008 Wijkerstraatweg 142 te Velsen-Noord; het veranderen en 
vergroten van een woning met een dakopbouw

BP-132-2008 Kruidbergerweg 10 te Santpoort-Noord; het veranderen 
en vergroten van de 1e en 2e verdieping van een woning

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 4 juli t/m 14 augustus 2008.
 Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 17

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 17 WRO te verlenen voor:
BP-138-2008 Biezenweg 70 te Santpoort-Noord; het plaatsen van een 

tentaccommodatie t.b.v. jaarlijkse kerstshow (tijdelijk)
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 4 juli t/m 14 augustus 2008.

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmings-
planregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van 
een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau Vergun-
ningen en Uitvoering van 4 t/m 17 juli 2008 ter inzage.
BL-166-2008 Stelling 24 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een berging
BL-182-2008 Hoofdstraat 42 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van een woning met een uitbouw en het 
oprichten van een berging

BP-52-2008 Acaciastraat 5 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van de 2e verdieping van een woning

BP-106-2008 Acaciastraat 17 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een dakopbouw

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publi-
catie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Bekendmaking Wet milieubeheer 
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks bestuur 
van de Milieudienst IJmond het volgende bekend:

Ontwerpbesluit
1. Op 23 november 2007 is een aanvraag om een veranderingsvergunning 

binnengekomen van Metaalhandel Broersen B.V. voor een metaalhandel, 
gelegen aan de Vlaardingenstraat 10 en Urkstraat 14 en 19 te IJmuiden.

2. Op 14 februari 2008 is een aanvraag om een oprichtingsvergunning bin-
nengekomen van Techno Plast Marine B.V. voor de assemblage van 
beroeps- en pleziervaartuigen, gelegen aan de Monnickendamkade 32 te 
IJmuiden.

De directeur van de Milieudienst IJmond is van plan de gevraagde vergunnin-
gen te verlenen.

Zienswijzen
Tot 16 augustus 2008 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar 
voren brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond.

Beschikkingen maatwerkbepaling
De Milieudienst IJmond legt op grond van het Activiteitenbesluit maatwerk-
voorschriften op voor:
1. Hollandse Visveiling IJmuiden B.V., Halkade 80 te IJmuiden 
2. MNO Vervat-Wegen, Wijkermeerweg 7 te Velsen-Noord

De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op geluidnormen. Deze voor-
schriften zijn voor onbepaalde tijd van toepassing op de inrichting en zijn 
strenger dan de geluidnormen in artikel 2.17 tweede lid van het 
Activiteitenbesluit.
Voor MNO Vervat-Wegen, genoemd onder 2., is tevens een maatwerkvoor-
schrift opgenomen met betrekking tot de mogelijkheid binnen de inrichting 
maximaal 10 schepen met grind per jaar te lossen.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 16 augustus 2008 kan tegen de verklaringen door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van 
de Milieudienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aan-
gevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inzage
De ontwerpbesluiten met de daarop betrekking hebbende stukken en de 
beschikkingen maatwerkbepaling liggen van 4 juli tot 16 augustus 2008 
tijdens werkuren ter inzage bij de Milieudienst IJmond en bij de receptie van 
het stadhuis.

Algemene informatie
Voor inzage in stukken en het indienen van mondelinge zienswijzen kan men 
op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij 
de Milieudienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdag-
avond tussen 18.00 en 20.00 uur. Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. 
Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Beverwijk, 3 juli 2008.

 

KEURSLAGERKoopjE
 4 Stroganoffburg. + 500 gr. hamlappen samen

TIp VAN UW KEURSLAGER
 Gehaktballetjes in Italiaanse saus    

TIp VAN UW KEURSLAGER
 Waldorfsalade 100 gram

SpEcIAL
 Pizzette 100 gram

VLEESWARENKoopjE
 Bij 150 gram rauwe ham GRATIS 100 gram gebraden gehakt

Vers t and  Van  Lekker  V lees  -  www.keurs l ager .n l

van Haaster, keurslager
Ster Bastion 42, 1991 pN VELSERBRoEK, tel. 023-538 39 00, 
fax 023-5492629 http://www.vanhaaster.keurslager.nl
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€ 1.30

€ 1.39

€ 5.50

Eindeloos rauw te combineren

per portie € 3.75

Bij aankoop van 150 gram 
rauwe ham krijgt u deze week 
100 gram gebraden gehakt 
helemaal gratis. Heerlijke 
rauwe ham voor op een hard 
broodje of als bijgerecht in 
combinatie met meloen. 

Dan heeft u het gebraden gehakt nog voor op de boterham. 
Dat valt altijd in de smaak!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Eindeloos rauw te combineren
Bij aankoop van 150 gram 
rauwe ham krijgt u deze week 
100 gram gebraden gehakt 
helemaal gratis. Heerlijke 
rauwe ham voor op een hard 
broodje of als bijgerecht in 
combinatie met meloen. 

Dan heeft u het gebraden gehakt nog voor op de boterham. 
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4 Stroganoffburg. +
500 gr. hamlappen

samen5
Pizzette

100 gram 1
Bij 150 gram rauwe ham

GRATIS 100 gram gebraden gehakt

Waldorfsalade

100 gram 1
Gehaktballetjes in Italiaanse
saus

per portie 3
van Haaster, keurslager
Sterbastion 42, 1991 PN  Velserbroek
tel. 023-5383900, fax. 023-5492629
www.vanhaaster.keurslager.nl

E. Visbeen Transport BV
te Velserbroek
is op zoek naar een

Chauffeur 
i.b.v. C/E + CCVB voor werkzaamheden 

op een tankauto met aanhanger

Geen ADR-vervoer

Voor inlichtingen bel 023 5383367

Voor al uw
stucadoorswerken
Bel Serge Akkerman

06-14809334

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om veiligheid
                            gaat
Tel. (0251) 245454

* Gratis:
Halen wij al uw oud ijzer op, o.a. 
wasmachines, fietsen, vaat-
wassers, drogers, gasfor-
nuizen, magnetrons en luxa-
flexen. Geen koelkasten of 
vriezers. Tel: 06-26102686
Te koop:
Wit baby/kleuter ledikant 
met hemel, in hoogte ver-
stelbaar + commode 60,-
. I.z.g.st. Tel: 0251-241347
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges 
voor mijn verzameling. Geen 
in - en verkoop. Mijn dank 
is groot. Tel: 0255-535400
Te koop:
Ledikantje 25,-, eiken schom-
melstoel 35,-. Tel; 0255-518751
Te koop:
1 Pers. bed, grenen, antiek ge-
beitst + lattenbodem, ma-
tras en nachtkastjes als nw. 
Ikea 75,-. Tel: 0255-520764

A.A.S.

Ab Duijneveld
Tel.: 06 - 17159249
E-mail:appies@live.nl

Ook voor verhuizingen.  
Vraag naar de uitgebreide 

mogelijkheden.

Inkoop van inboedels,  
antiek en verzamelingen

Te koop:
Bokshandschoenen mer 
Ronin, mt. 14 + beenbesch. 
schoon en als nieuw, sa-
men 40,-. Tel: 0255-526355
Te koop:
Twijvelaar ++ matras 50,-
, mahonie eetk. stoel, hang-
lamp, 5 glazen kelek 75,-
, gevr. graveerapp. voor 
glas. Tel: 0255-532708
Te koop:
Kleine ubbink vijver, 25,-, grote 
RVS koel/vriescombinatie, Aris-
ton 180 x 70 x 60 225,-, z.g.a.n. 
Tel: 0255-530735 na 18.00
Te koop:
Grote doos met onafge-
weekte internationale post-
zegels, 25 jr. gespaard. 25,-
. Tel: 0255-512311
Te koop:
20 Meter tuinslang op has-
pel 20,-. Tel: 0255-511663
Gevraagd:
Hometrainer i.g.st. 
Tel: 0255-541332
Te koop:
Origineel Kreidler motor-
blok 50,-. Tel: 203-5382092

Te koop:
Sould amadine’s 12,50 p.st, 
grasduinen, jr. gangen 1,- 
p.st. Tel: 0251-221892
Aangeboden:
Gratis af te halen, ± 80 stop-
etegels. Tel: 0255-534215

Te koop:
Dikke map met Kathe Kru-
se poppenbladen, veel jr. gan-
gen 5,-, Sigikidbalden, ‘93 tot 
Sommer ‘00 5,-, r. sal. tafel, 
oud eiken, 40 cm 7,50, nw. Ef-
telingspel m. beeldjes 20,-, 
nw. Suske en Wiskespel com-
pl. 30,-. Tel: 023-5245761
Te koop:
Mass. eiken vitr. kast, ge-
sl. glas in deurtjes 250,-
. Tel: 023-5393830
Te koop:
Koppeling aanhanger 10,-
, caravan afval watertank 
7,50, tv mast disselklem 5m-
, 2 kriksteunen voor au-
to 5,-. Tel: 0251-223367
Te koop:
Herenfiets Gazelle, 7 versn. 
z.g.a.n. 300,-. Tel: 0255-518217
Verloren: 
Bril, rood montuur in zwart 
etui. Tel: 0255-511023
Gevraagd:
Electrice kettingzaag, zaag-
blad 30 cm ±. Tel: 0255-531368
Te koop:
Hondenbench 75 x 55 x 
60 i.g.st., vaste prijs 20,-
. Tel: 023-5389365
Te koop:
Ledikantmatras incl. molton/
hoes 10,-, antiall dekbed win-
ter, kind 10,-. Tel: 023-7070173
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO 
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus 
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.

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

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. De eerstvolgende open 
tafel is vrijdag 29 augustus. Kook-
enthousiastelingen gevraagd voor 
de open tafels.
U kunt contact opnemen met Ge-
rard Schol van het wijksteunpunt.
Restaurant is er op maandag, 
woensdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 uur 
aanwezig zijn). 
U kunt genieten van een 3-gangen 
a la carte menu inclusief drankje 
voor 5,50.
Het wijksteunpunt zoekt nieu-
we leden voor de stoelgymnastiek, 
Country Line Dance en de internet-
cursus. 
Voor informatie en kunt u contact 
opnemen met het wijksteunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. 
Verder op alle middagen en ook in 
het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor 
opgeven. 
Kosten 15,- per seizoen. Internet-
cursus voor senioren op 3 maan-
dagmiddag. Kosten 10,- voor 3 mid-
dagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). 
De allochtone medemens kan op 
donderdagochtend van 09.00 tot 
10.30 uur terecht.
Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om de 
gehele week (ook zon- en feestda-
gen) te komen ontbijten.
Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. De kosten 
bedragen 2,40 euro per keer. 
Gaarne wel even vooraf aan melden 
bij de receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 
Een driegangenmaaltijd met verse 
ingrediënten kost 6 euro maandag 
t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaal-
tijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel: Aanvang 12.30 uur. 
Kosten 4,50.
Expostitie van mevrouw A. Mei-
nema. Dagelijks te bezichtigen van 
09.00 tot 16.30 uur.
Internetcursus zit nog steeds vol. 
Deelname kan weer vanaf septem-
ber.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt is 
ten behoeve van de open tafel naar-
stig op zoek naar vrijwillige mede-
werkers die het leuk vinden een keer 
per week voor een grote groep seni-
oren te koken, te helpen bij voorbe-
reiding, uitserveren van de maaltijd 
en/of te helpen bij de afwas. 
Tevens zijn zij op zoek naar een yo-
gadocent voor het komende activi-
teitenseizoen. Eén middag per week 
op donderdag.
Internetcursus zit nog altijd vol. 
Deelname aan deze cursus kan 
weer vanaf september.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.

Kienen, dinsdag 8 juli om 14.30 
uur.
Menu van de dag stampot preip-
rol met spekjes. Woensdag 9 juli om 
12.30 uur. Om 14.30 uur spelmid-
dag.
Menu van de dag Gyros met aard-
appelschijfjes en rauwkost. Donder-
dag 17 juli om 12.30 uur.
Smartlappenkoor zondag 20 juli. 
Aanvang 14.30 uur. 
Menu van de dag Bruine bonen 
met spekjes en rauwkost. Woens-
dag 23 juli. Aanvang 12.30 uur.
Wandelen in Spaarnwoude met 
koffie drinken. Donderdag 24 juli. 
Vertrek 13.30 uur.
Menu van de dag donderdag 31 
juli snackdag. Aanvang 12.30 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Klaverjassen donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot 
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255-
520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, iedere woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. 
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent u 
welkom. 
Opgeven maandagmorgen tussen 
9.00 en 10.00 uur. 
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
Dagje uit naar Moeke Mooren - 
Beneden Leeuwen - Breierij. Dins-
dag 29 juli. Kosten 35,50 euro.
5-Daagse vakantie naar Hotel de 
Uitkijk in Zeddam. Van 8 tot 12 sep-
tember. 
Geheel verzorgd 350 euro, excl. reis- 
en annuleringsverzekering. Alleen 
nog 2 persoonskamers.

Ouderennieuws

Editie 8. Verschijnt iedere donderdag 
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Velsen-Zuid, Santpoort-Noord 
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Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 5 juli wordt 
op het Kennemerplein, tegenover 
de Vomar in IJmuiden, een rom-
melmarkt gehouden van 09.00 tot 
16.00 uur. Wilt u een kraam bestel-
len? Dan kunt u bellen naar: 0255-
524491 of 0-23-5328585.

Atletiek voor het goede doel
Sponsoractie De Pleiaden
levert 1123,50 euro op
IJmuiden - De sponsoractie van 
OBS De Pleiaden heeft dit jaar 
1123,50 euro opgebracht.
Dit bedrag, bestemd voor een wees-
huis in Sri Lanka, zal door ‘De Wilde 
Ganzen’ nog eens verdubbeld wor-
den.

Het geld werd donderdag 26 juni tij-
dens de traditionele playbackshow 
overhandigd aan een vertegenwoor-
digster van de Stichting Ayubowan.

Het geld is bijeengebracht door al-
le leerlingen van De Pleiaden tijdens 
de sponsordag op 20 mei.

Op sportpark Groeneveen van Suo-
mi werkten de leerlingen onder zo-
merse omstandigheden vijf atle-
tiekonderdelen af, waarmee per 
sponsor 1,25 euro te verdienen was.
Dat de leerlingen veel sponsors ge-
vonden hebben blijkt wel uit de op-
brengst van deze actie.

Wat is
er te 
doen

Wereld Wijn Tour. Start tussen 
12.00 en 13.30 uur en eindigt uiter-
lijk om 19.00 uur.
Expositie kunstenaar Ad van Luijk 
uit Haarlem in de Stompe Toren, 
Kerkweg Spaarnwoude. Van 12.00 
tot 16.30 uur. Om 14.00 uur vindt er 
een concert plaats van Zuid-Amer-
kaanse muziek, geïnspireerd op ou-
de volksliederen. Toegang gratis.
Oproep figuranten Sinterklaas-
film. De opnames ‘Sinterklaasin-
tocht scene’ vinden plaats bij Open-
luchttheater Caprera, Hoge Duin en 
Daalseweg in Bloemendaal. Tussen 
12.00 en 18.00 uur.
Spirituele beurs van 12.00 tot 
18.00 uur Nicky’s Place, van Oos-
ten de Bruynstraat 60 Haarlem. Toe-
gang 5,-.
Rondleiding over Landgoed Els-
wout. Verzamelen 14.00 uur bij de 
witte bank, meteen achter het poort-
gebouw. Kosten 2,50, kinderen/65+ 
1,50. Aanmelden niet nodig. Excur-
sie gaat altijd door.
Haarlems Koor Lokaal laten een 
stukje horen en zien uit de ope-
ra L’Elisir d’Amor in de Lichtfabriek, 
Minckelersweg 2 Haarlem. Aanvang 
14.15 uur.
Bloemen, vlinders en onbeken-
de duinvalleien op het Kraansvlak. 
Vertrek 18.00 uur vanaf spoor-fiets-
tunneltje in Zandvoort-Noord. deel-
name gratis. Verrekijker, drinken en 
iets te eten meenemen.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialo-
gue avec mon Jardinier. 19.15: Le 
Voyage du ballon Rouge. 21.15: La 
graine et le Mulet. 21.30: No Coun-
try For Old Men.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Kleine zaal: The Real McKenzies. 
Aanvang 20.30 uur. Toegang 10,-. 
Café: Jean Parlette. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Maandag 7 juli

Film- en diamiddag in Steun-
punt voor Ouderen, Van Oosten de 
Bruynstraat 60 Haarlem.
Diamiddag met prachtige diapre-
sentatie over de Westelijke Hoog-
landen van Schotland. Aanvang 
14.00 uur. Toegang 2,-.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialo-
gue avec mon Jardinier. 19.15: Le 
Voyage du ballon Rouge. 21.15: La 
graine et le Mulet. 21.30: No Coun-
try For Old Men.

Dinsdag 8 juli

Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialo-
gue avec mon Jardinier. 19.15: Le 
Voyage du ballon Rouge. 21.15: La 
graine et le Mulet. 21.30: No Coun-
try For Old Men.
Schaaktoernooi bij Schaakclub 
Santpoort in de kantine van Turn-
vereniging Santpoort, De Weid 22 
Velserbroek. Aanvang 20.00 uur.
Stadsorgelconcert met Zuzanna 
Ferjencíková (Oostenrijk) in de Gro-
te of St. Bavokerk, Oude Groenmarkt 
Haarlem. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 9 juli 

Wandelen vanuit het Steun-
punt voor Ouderen, van Oosten de 
Bruynstraat 60 Haarlem om 10.00 
uur. Kosten 2,-.
Kijken-met-je-neus-tocht. Ver-
trek 11.00 uur bij de balie van duin-
centrum De Zandwaaier in Over-
veen. Kosten 2,50, kinderen/65+ 
1,50. Aanmelden verplicht via 023-
5411129 of www.npzk.nl.
Rondleiding langs de bunkers van 
kustbatterij Heerenduin. Aanvang 
19.00 uur. Kosten 6,-.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialo-
gue avec mon Jardinier. 19.15: Le 
Voyage du ballon Rouge. 21.15: La 
graine et le Mulet. 21.30: No Coun-
try For Old Men.

Donderdag 10 juli

Stadsorgelconcert met Jos van 
der Kooy in de Grote of St. Bavo-
kerk, Oude Groenmarkt Haarlem. 
Aanvang 15.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialo-
gue avec mon Jardinier. 19.15: La 
noche de los Girasoles première. 
21.15: La graine et le Mulet. 21.30: 
No Country For Old Men.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Café: Propeller Collectief: Opening 
de Hanger ft. Tv Buddha’s. Aanvang 
20.30 uur.

Donderdag 3 juli

Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialo-
gue avec mon Jardinier. 19.15: Le 
Voyage du ballon Rouge. 21.15: La 
graine et le Mulet. 21.30: No Coun-
try For Old Men.
Stadsorgelconcert met Masato 
Suzuki (Japan). Grote of St. Bavo-
kerk, Oude Groenmarkt Haarlem. 
Aanvang 20.15 uur.
Flairck met ‘Stoomwals’ in Capre-
ra, Hoge Duin en Daalseweg in 
Bloemendaal.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Kleine zaal: Death Angel. Aanvang 
20.30 uur. Toegang 14,-. Café: Sole. 
Aanvang 21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 4 juli

Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialo-
gue avec mon Jardinier. 19.15: Le 
Voyage du ballon Rouge. 21.15: La 
graine et le Mulet. 21.30: No Coun-
try For Old Men.
New Cool Collective en Jules 
Deelder in het Openluchttheater 
Caprera, Hoge Duin en Daalseweg 
in Bloemendaal.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Café: The Manikins. 22.30 uur. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: Rocketfuel! 
23.00 tot 04.00 uur. Toegang 5,- van-
af 18 jaar.

Zaterdag 5 juli

Rommelmarkt op het Kennemer-
plein in IJmuiden. Van 09.00 tot 
16.00 uur.
Golfsurfevenement ‘Ride On’ op 
het strand van Wijk aan Zee/Velsen-
Noord. Aanvang 10.00 uur, afslui-
tend barbecue rond 17.30 uur.
Gezonder worden door wande-
len. Wandeling start om 11.00 uur 
bij ingang Midden Herenduin, Duin 
en Kruidbergerweg t.h.v. nr. 18. Kos-
ten 10,- p.p. Aanmelden www.npzk.
nl of 023-5411129.
Spirituele beurs van 12.00 tot 
18.00 uur Nicky’s Place, van Oos-
ten de Bruynstraat 60 Haarlem. Toe-
gang 5,-.
Expositie kunstenaar Ad van Luijk 
uit Haarlem in de Stompe Toren, 
Kerkweg Spaarnwoude. Aanvang 
14.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialo-
gue avec mon Jardinier. 19.15: Le 
Voyage du ballon Rouge. 21.15: La 
graine et le Mulet. 21.30: No Coun-
try For Old Men.
Optreden Cock Zwanenburg, Tino 
(bekend van Idols Rene Froger) in 
de Griffioen. Aanvang 20.00 uur. 
toegang gratis.
Haarlems Koor Lokaal laten een 
stukje horen en zien uit de ope-
ra L’Elisir d’Amor in de Lichtfabriek, 
Minckelersweg 2 Haarlem. Aanvang 
20.00 uur.
Hans Teeuwen in Openlucht thea-
ter Caprera, Hoge Duin en Daalse-
weg in Bloemendaal. Er zijn nog en-
kele kaarten verkrijgbaar.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Kleine zaal: 90’s Now. 23.00 tot 04.00 
uur. Toegang 9,- vanaf 18 jaar.

Zondag 6 juli
 

Golfsurfevenement ‘Ride On’ op 
het strand van Wijk aan Zee/Velsen-
Noord. Aanvang 10.00 uur, afslui-
tend barbecue rond 17.30 uur.
Sportevenement Sonrise op het 
Johan Cruyff Court aan het Pleia-
denplantsoen. Tot en met 13 juli.
Wisselexpositie in het Bunker-
museum, Heerenduinweg/Ampè-
restraat, langs het oude betonpad 
(wandelpad). Geopend tussen 11.00 
en 16.00 uur.
Libellenexcursie. Aanvang 11.00 
uur vanaf ingang Middenduin, Duin-
lustweg in Overveen. 

De leden van de Commissie van Aanbeveling van het Coöperatiefonds.

Rabobank Velsen en Omstreken
Coöperatiefonds deelt 
voor tweede keer uit
Velsen - Het Coöperatiefonds sti-
muleert maatschappelijke activitei-
ten in het werkgebied van Rabo-
bank Velsen en Omstreken. Op deze 
manier werkt de Rabobank samen 
met u aan een betere maatschappij. 
De Commissie van Aanbeveling, be-
staande uit een afvaardiging van de 
Ledenraad en vertegenwoordigers 
van de klankbordgroepen, heeft on-
langs de binnengekomen verzoe-
ken van het tweede kwartaal beoor-
deeld. 
De volgende gelukkigen ontvangen 
een bijdrage om hun maatschappe-
lijke activiteit te kunnen realiseren:
 Stichting Jeugdkoor De Jonge Stem 
voor een geluidinstallatie en mu-
ziekbladen om optredens te kunnen 
verzorgen in verpleeg- en verzor-
gingstehuizen. De commissie heeft 
besloten dat de geluidsinstallatie in 
beheer van de Velser Gemeenschap 
komt, zodat meerdere stichtingen 
en verenigingen die hierbij aange-
sloten zijn, hiervan gebruik kunnen 
maken.
Stichting Werkgroep IJmuider 
Spoorlijn (WIJS) ontvangt een bij-
drage om een oude goederenwa-
gon in ere te herstellen om zo een 
stuk industriële geschiedenis te be-
houden.
Stichting Witte Theater ontvangt een 
bijdrage om de Cultuurnacht uit te 
breiden naar een Cultuurweekend 
dat plaats gaat vinden op 20 en 21 
september. Er wordt naar gestreefd 
om de verschillende kunstvormen 
voor een zo’n breed mogelijk pu-
bliek toegankelijk te maken. 
Kunstenaars Collectief Velsen (KCV) 
voor de realisatie van een oplage 
kunstansichtkaarten met werk van 
de leden om de inwoners in contact 
te brengen met beeldende kunst. 
Gehandicapten Beraad Velsen om 
door een nieuwe huisstijl meer aan-
sluiting te krijgen bij de mensen 
wiens belangen zij behartigen.
Stichting Speeltuin Zeewijk voor een 

overkapping, zodat bij minder mooi 
weer de ouders beschut kunnen zit-
ten en hun spelende kinderen in de 
gaten kunnen blijven houden.  
Stichting Kolksluis Spaarndam om 
het mogelijk te maken dat vrijwil-
ligers tijdens het vaarseizoen in de 
weekeinden van de zomermaan-
den de scheepvaart kunnen schut-
ten van en naar Haarlem, comple-
mentair aan de schuttingen van de 
grote sluis. Het dorp Spaarndam zal 
hierdoor levendiger worden en als 
de sluiskolk eenmaal in bedrijf is, is 
het de oudste nog in werking zijnde 
kolksluis in Europa. 
IJ.V.V. Stormvogels voor de aanschaf 
van een automatische externe defi-
brillator met een bijbehorende op-
leiding voor de gebruikers. Op deze 
manier wordt het een veiliger omge-
ving om te sporten en is er een gro-
tere overlevingskans dan bij reani-
matie. Ook andere verenigingen in 
de omgeving kunnen hiervan mee-
profiteren. 
Hebt u een project dat in aanmer-
king komt voor het Coöperatie-
fonds? Vraag dan het aanvraagfor-
mulier op via communicatie@velsen.
rabobank.nl of bel 023-513 3715.
De eerstvolgende vergaderdatum 
van de Commissie van Aanbeve-
ling is 25 september. De aanvragen 
moeten uiterlijk 14 dagen voor de 
vergadering binnen zijn bij de bank.

Jonge dievegge 
aangehouden
IJmuiden - Rond 18.00 uur is een 
13-jarig meisje uit Wijk aan Zee 
aangehouden. Ze probeerde zon-
der te betalen een paar schoenen 
mee te nemen uit een winkel aan 
het Marktplein. De politie heeft pro-
ces-verbaal opgemaakt. Het meisje 
kan een taakstraf van Bureau HALT 
tegemoet zien.

Openlucht theater Caprera
Flairck met ‘Stoomwals’
Regio - De Nederlandse mu-
ziekgroep Flairck schoot eind ja-
ren ’70 met het album ‘Variaties 
op een Dame’ naar de top van de 
(inter)nationale muziekwereld. Na 
duizenden concerten en vele we-
reldtournees bracht oprichter Erik 
Visser zijn groep in de luwte. Daar 
haalde hij Flairck in 2007 uit voor 
een muzikale reünie in de oude 
topbezetting met superfluitist Pe-
ter Weekers en gitarist Hans Visser. 
Flairck keerde terug naar de hoog-
tijdagen en dat leverde meteen weer 
volle zalen. Ook de nieuwe voorstel-
ling ‘Stoomwals’ pakte uit als een 
overrompelend spektakel.
Donderdag 3 juli is het openlucht-
theater Caprera voor een avond het 
station waar de ‘Stoomwals’ een tus-

senstop maakt. Kaarten verkrijgbaar 
via www.openluchttheaterbloemen-
daal.nl of via Tickets Haarlem: 023-
5121212.

Kampeerder 
aangehouden
Haarlem - De politie heeft donder-
dag omstreeks 12.20 uur een 43-ja-
rige Haarlemmer aangehouden. De 
man was in zijn tentje aan het kam-
peren aan de Terworm. De man was 
verzocht om zijn tent op te breken 
en te vertrekken. Dit weigerde hij, 
daarop werd hij aangehouden en is 
er proces-verbaal tegen hem opge-
maakt
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Kringapo-
theek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in 
IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-
5319148.

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

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

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

Het dienstrooster is te vinden op 
www.apotheekvelserbroek.nl

Brand in kantine 
voetbalvereniging VVH
Velserbroek - Zondagavond is omstreeks 19.00 uur brand uitgebroken in 
de kantine van voetbalvereniging VVH in Velserbroek. De politie vermoedt 
dat de oorzaak kortsluiting in de keuken is geweest. Het sein ‘brand mees-
ter’ kon om 20.15 uur worden gegeven. De schade was aanzienlijk. (foto: 
www.reinderweidijk.nl)

Ontwikkelingen Nova 
terrein Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - De ontwikke-
lingscombinatie vof NOVA heeft 
omwonenden in Santpoort-Zuid op 
de hoogte gebracht van de laatste 
ontwikkelingen rondom de bouwlo-
catie op het voormalige terrein van 
het NOVA College dat de naam plan 
Blekersduin krijgt. 
Op 24 juni is het Ruimtelijk Functi-
oneel Kader (RFK) vastgesteld door 
het College van B&W van de ge-
meente Velsen. Het RFK is een ka-
derstellend document waarbinnen 
de aangegeven bouwvlekken een 
mogelijke ontwikkeling kan plaats-
vinden.
Zoals al eerder gemeld heeft de 
complexiteit in combinatie met de 
wensen van de buurt het steden-
bouwkundig ontwerp en het opstel-
len van het RFK vertraagd.  
Vof NOVA heeft naar aanleiding van 
het RFK een studie verricht naar 

een stedenbouwkundige inpassing. 
De studie maakt geen onderdeel uit 
van het RFK, maar biedt een mo-
gelijke stedenbouwkundige invul-
ling met een toelichting hoe de ste-
denbouwkundige hiertoe gekomen 
is. Omwonenden hebben een boek-
je ontvangen. Dit is ook te downloa-
den op: www.blekersduin.nl
De stukken zijn vanaf heden open-
baar en in te zien via de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.nl  
De planning van de te volgen proce-
dure met betrekking tot het RFK is
als volgt: begin augustus start de 
inspraakprocedure RFK. Begin au-
gustus zal het RFK door de gemeen-
te Velsen aan de omwonenden, be-
trokkenen en geïnteresseerden wor-
den gepresenteerd. Vof NOVA hoopt 
u op deze manier zo goed mogelijk 
op de hoogte te houden van de ont-
wikkelingen van plan Blekersduin.

Buurman
aangehouden
Haarlem - De politie heeft woens-
dag omstreeks 01.40 uur een 25-ja-
rige Haarlemmer aangehouden in 
zijn woning in Schalkwijk. De man 
wordt er van verdacht even hiervoor 
een 27-jarige buurvrouw te hebben 
mishandeld. De man, die hoogst-
waarschijnlijk onder de invloed van 
alcohol verkeerde, is voor nader on-
derzoek ingesloten. Er wordt pro-
ces-verbaal tegen hem opgemaakt.  

Dronken man 
aangehouden
Haarlem - Dinsdag rond 19.45 uur 
zagen politieagenten een man op 
straat liggen in de Schoutensteeg. 
Het bleek te gaan om een 31-jari-
ge man uit Polen. Hij was niet aan-
spreekbaar en bleek zwaar onder 
invloed van alcohol. Hij is aange-
houden voor openbare dronken-
schap. Tegen de man wordt proces-
verbaal opgemaakt.

Dronken man
aangehouden (2)
Haarlem - De politie heeft dinsdag 
omstreeks 21.00 uur een 35-jarige 
man uit Haarlem aangehouden. De 
man was dronken en gedroeg zich 
zeer vervelend op het Begijnhof. Hij 
verzette zich tegen zijn aanhouding. 
Met de nodige moeite kon de man 
worden meegenomen naar een po-
litiebureau. De man werd ter ont-
nuchtering ingesloten. Er is proces-
verbaal tegen hem opgemaakt.

Fietser verdwijnt na 
aanrijding tegen auto
Haarlem - Attente getuigen meld-
den maandag rond 20.50 uur dat 
een fietser tegen een auto was ge-
reden en daarna te voet was wegge-
lopen in de omgeving van de Zuid-
polderstraat, Amsterdamstraat en 
Nagtzaamstraat.
De auto was door deze aanrijding 
beschadigd. Politiemensen konden 

na een zoekactie de verdachte aan-
houden op de Herensingel. 
De man, een 28-jarige Haarlemmer, 
bleek zwaar onder invloed van alco-
hol.
Bij de ademanalyse blies hij 1.57 
promille, ruim boven de norm van 
0,5. Tegen de man wordt proces-
verbaal opgemaakt.

Rookverbod (nog) niet geldig 
voor café Cheers en IJmuiden

Tips voor de vakantie
Regio - De vakantieperiode is be-
gonnen en dat is ook een perio-
de waarin het dievengilde zijn slag 
probeert te slaan in huizen en be-
drijven. Dat doen zij op verschillen-
de manieren. Zo is er de afgelopen 
dagen iemand geweest die zich via 
de telefoon voordeed als een me-
dewerker van een verzekeringsbe-
drijf. Hij probeerde afspraken te ma-
ken met twee mensen in Nieuw-
Vennep en er zo achter te komen of 
die mensen op vakantie waren. De 
politie gaat ervan uit dat hij weinig 
goeds in de zin had. De politie ad-
viseert onbekenden dat soort infor-
matie niet te geven. 

Natuurlijk probeert de politie ook 
in de vakantieperiodes zoveel mo-
gelijk misdrijven te voorkomen. De 
mensen kunnen er ook veel zelf aan 
doen. Hoe minder gelegenheid men 
geeft, hoe minder misdrijven.
Enkele tips voor thuis: Laat niet zien 
dat u weg bent. Plak dus geen brief-
jes op de deur waarop staat hoe 
lang u weg bent. Laat geen touwtjes 
uit de bus hangen. Sluit de overgor-
dijnen niet. Haal de planten niet uit 
de vensterbank. Etaleer geen kost-
baarheden. Laat geen volle vuilnis-
zakken bij uw huis achter.
Vraag familie of kennissen uw brie-

venbus dagelijks te legen en laat de 
post neerleggen op een plaats die 
van buitenaf niet zichtbaar is. Laat 
geen geld, waardevolle papieren en/
of sieraden thuis achter. In een kluis 
bij de bank is het safe.
Voorzie uw waardevolle eigendom-
men van een uniek merkteken: uw 
postcode en huisnummer. Gebruik 
registratiekaarten (ook voor fiets, 
bromfiets en boot). Op de politiebu-
reaus liggen die voor u klaar. Goed 
ingevuld kunt u daarmee na eventu-
ele diefstal duidelijk aangifte doen.  
En u vergroot zo de kans dat u uw 
eigendommen terugkrijgt.
En denk ook nog even hieraan: Ver-
tel familie en/of kennissen wanneer 
en waar u met vakantie bent. Zorg 
ervoor dat ze in geval van nood uw 
woning in kunnen en vraag ze een 
beetje op te letten. Geef ze trein- en 
vliegnummers door van vertrek- en 
aankomstpunten. Geef merk, type 
en kenteken van uw auto op.
Denk aan de verzorging van de 
huisdieren. Schakel elektrische ap-
paraten uit en sluit gas- en water-
kraan af. Vul de vakantiekaart in als 
u langer dan een week op vakantie 
bent. Lever de kaart in op het po-
litiebureau of stuur de kaart in een 
enveloppe op naar de politie in uw 
woonplaats.

Mishandeling (2)
Haarlem - Omstreeks 04.00 uur 
hielden politieagenten een 20-jari-
ge Haarlemmer aan op de Riviervis-
markt. Hij werd aangehouden na-
dat een andere jongen een agent 
vertelde door hem te zijn mishan-
deld. De aangever werd verwezen 
naar het politiebureau. Een 18-jari-
ge Haarlemmer was het niet eens 
met de aanhouding en beledigde 
en belemmerde de agenten vervol-
gens. Hij is ook aangehouden. De 
aangever heeft echter tot op he-
den nog geen aangifte gedaan. Hij 
wordt verzocht dat alsnog te doen. 
De beide verdachten zijn inmiddels 
na verhoor heengezonden.

Veilig op Weg met Pearl 
en Veilig Verkeer Nederland
Regio – Onderzoek door de afde-
ling Oogheelkunde van het VU me-
disch centrum wijst uit dat één op 
de tien automobilisten niet optimaal 
ziet. Tien procent van alle automobi-
listen van 45 jaar en ouder zouden 
hun gezichtsscherpte kunnen ver-
beteren, door de juiste bril of len-
zen te laten aanmeten of hun hui-
dige bril of lenzen te laten verbete-
ren. Eén op de 33 verkeersdeelne-
mers van 56 jaar en ouder voldoet 
niet aan de minimale eis die de Eu-
ropese Unie aan het gezichtsvermo-
gen stelt.  

Dit onderzoek was voor Pearle Op-
ticiens aanleiding voor de Veilig-op-
Wegcampagne. Ook gingen specia-
le teams automobilisten onderweg 
een beperkte ogentest afnemen om 
hen bewust te maken van hun ei-
gen gezichtsvermogen. Pearle heeft 
al vijftien jaar een samenwerkings-
verband met Veilig Verkeer Neder-
land, die dit initiatief van harte on-
dersteunt.
Joop Goos, directeur Veilig Verkeer 
Nederland: ,,Het gezichtsvermogen 
is één van de belangrijkste bron-
nen van informatie voor de automo-
bilist. Een goede opticien kent het 
verband tussen gezichtsvermogen 
en veilig rijgedrag. Pearle heeft als 
enige optiekketen in Nederland het 
onafhankelijke keurmerk dat offici-

eel door ons wordt aanbevolen.’’
Annemarie Schomaker, woordvoer-
ster van Pearle Opticiens. ,,Uiteraard 
is het in ons belang om aandacht 
te vragen voor goed zien. Maar er-
gens waren wij toch verrast door de 
cijfers: dat tien procent van de Ne-
derlanders met minder dan optimaal 
zicht achter het stuur stapt, vinden 
wij veel. De huidige test die men-
sen voor een rijbewijs moeten on-
dergaan is natuurlijk wel heel mar-
ginaal. En is het papiertje eenmaal 
binnen, is er tot je 70ste geen haan 
die er naar kraait. Dat werkt in de 
hand dat mensen slecht zien nau-
welijks als een probleem onderken-
nen. Terwijl het zo makkelijk is: met 
een jaarlijkse (gratis!) oogmeting, 
aanbevolen door VVN, bij een des-
kundige Pearle opticien weet je pre-
cies hoe jouw gezichtsvermogen er-
voor staat. En mocht dat nodig zijn, 
kun je meteen een advies krijgen 
over een passende oplossing. Wel 
zo veilig; je gaat tenslotte ook niet 
met een borrel op achter het stuur.’’ 
De tests die de Veilig-op-Wegteams 
langs de snelwegen hebben uitge-
voerd, zijn uiteraard niet bedoeld 
ter vervanging van een deskundi-
ge oogmeting. De teams hebben de 
geteste automobilisten in geval van 
twijfel doorverwezen voor een des-
kundige ogentest. Zie ook www.
pearle.nl

Pearle Opticiens heropend
IJmuiden - Pearle Opticiens is za-
terdag 28 juni heropend aan de 
Lange Nieuwstraat in IJmuiden, een 
gelegenheid die gepaard is gegaan 
met de nodige feestelijke activitei-
ten. ,,Met name ons vakmanschap 
speelt daar een belangrijke rol in’’, 
verklaart Pearle opticien de heer 
Willemse enthousiast. ,,Want dat is 
waar onze kracht ligt.’’
De afgelopen week onderging het 
pand van Pearle Opticien een ingrij-
pende verbouwing. Door alle ver-
anderingen is het een optiekwin-
kel geworden die ruim is van opzet, 
met een heldere, moderne uitstra-
ling. De brede monturencollectie, 
met meer dan 1000 monturen, komt 
daarin uitstekend tot z’n recht. De 
collectie biedt voor ieder wat wils, 
van klassiek tot modern en tren-
dy. Het filiaal beschikt over zeer ge-
avanceerde apparatuur om oogme-
tingen mee te verrichten. Deze zijn 
Veilig Verkeer Nederland (VVN)-ge-
certificeerd en worden gratis uitge-
voerd. Mede door het vakmanschap 

van Pearle, gekenmerkt door des-
kundige adviezen en oogmetingen, 
het vinden van zichtoplossingen 
voor iedereen en het verlenen van 
veel service  verwachten Pearle op-
ticien de heer Willemse en zijn team 
de komende jaren een brede, vaste 
klantenkring verder uit te bouwen. 
De deskundigheid van Pearle Op-
ticiens wordt ook erkend door het 
Keurmerkinstituut. Pearle Opticiens 
heeft namelijk als eerste opticienke-
ten in Nederland een kwaliteitscer-
tificaat van het Keurmerkinstituut 
gekregen
Vanzelfsprekend is iedereen welkom 
om de goeie acties mee te vieren. Ze 
zijn gestart op zaterdag 28 juni met 
het spel ‘Hoge ogen gooien’. Tijdens 
dit spel maakt de deelnemer kans 
op prijzen variërend van gratis dag-
lenzen tot een montuur cadeau. De-
ze actie zal lopen tot en met zater-
dag 5 juli. Er zal voor iedere bezoe-
ker een kop koffie klaarstaan. Bij 
een gratis deskundige oogmeting 
krijgt men een feestelijk cadeautje.

Minder klachten over 
politie Kennemerland
Regio - In 2007 zijn 164 klachten in-
gediend over het optreden van me-
dewerkers van de politie Kenne-
merland. Dat is minder dan in 2006, 
toen waren het er 183 (166 in 2004 
en 167 in 2005). Over de politie in 
de IJmond kwamen 29 klachten bin-
nen. Klachten van burgers hebben 
veelal betrekking op uitlatingen, on-
voldoende dienstverlening en on-
voldoende informatieverstrekking, 
maar bijvoorbeeld ook over het ver-
keersgedrag van politieambtenaren. 
Over dit verkeersgedrag is in 2007 
relatief veel geklaagd (van 5 klach-
ten in 2006 naar 20 in 2007). Een 
mogelijke verklaring voor deze stij-
ging kan de toenemende media-
aandacht zijn. Verder vallen poli-
tievoertuigen duidelijk op in het 
straatbeeld en wordt van de politie 
een voorbeeldfunctie verwacht. Veel 
mensen weten echter niet dat het 
voor politievoertuigen geoorloofd is 
om indien nodig de verkeersregels 
te overtreden.
In de klachtenprocedure wordt altijd 
een gesprek gevoerd met de kla-
ger. Er zijn in 2007 173 klachten af-
gehandeld (deels uit 2006). Van de 
afgehandelde klachten is ongeveer 
30% gegrond of deels gegrond ver-
klaard. 
Bij de gegronde en deels gegronde 

klachten worden excuses aangebo-
den aan de klager, zaken opnieuw in 
onderzoek genomen, werkproces-
sen aangepast en worden betrok-
ken politiemensen aangesproken 
op hun optreden of werkwijze. In die 
gevallen waarin niet tot een oordeel 
kon worden gekomen, is een uitleg 
gegeven over de werkwijze en hoe 
met de klacht is omgegaan.
De Nationale Ombudsman heeft in 
2007 over vijf klachten tegen me-
dewerkers van het korps Kenne-
merland een eindrapportage uitge-
bracht. Van de vijf klachten zijn er 
één gegrond, drie deels gegrond en 
één ongegrond verklaard.
Politie Kennemerland beschouwt 
klachten van burgers over het po-
litieoptreden als signalen die seri-
eus genomen moeten worden. Deze 
uitingen van ongenoegen geven de 
politie een kans om de relatie en het 
vertrouwen tussen burger en poli-
tie te verbeteren. Het uitgangspunt 
is dat de organisatie leert van de-
ze signalen. 
De leerpunten uit de klachten wor-
den benut om houding en dienstver-
lening van de medewerkers te opti-
maliseren. Verder streeft het korps 
er naar transparant met klachten 
om te gaan en het aantal klachten 
verder terug te dringen.

IJmuiden – Vanaf 1 juli is de horeca 
rookvrij, dit is nog niet geldig voor 
café Cheers en IJmuiden. Rokersor-
ganisaties en honderden café-eige-
naren verenigden zich in de actie-
groep ‘Red de Kleine Horeca-onder-
nemer’. Beide cafe’s sloten zich hier 
bij aan. Deze groep spande een kort 
geding aan tegen de Nederlandse 
staat. De kleinere café’s, die geen 

aparte rookruimte kunnen aanbie-
den, zullen veel klandizie verliezen, 
zo vrezen de eigenaren. Daarom 
werd tijdens de rechtzaak een uit-
zondering gevraagd. Inzet is uitstel 
van een half jaar of direct een uit-
zondering voor de kleine horeca. De 
uitspraak is op 9 juli en tot die tijd 
mag er nog gerookt worden in café 
Cheers en IJmuiden. 
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Sportevenement Sonrise 
nu ook in IJmuiden
IJmuiden - Deze zomer zal van 6 
tot en met 13 juli voor de zeven-
de keer het sportevenement Son-
rise de regio aandoen. In IJmuiden 
vindt het evenement plaats op het 
Johan Cruyff Court in het Pleiaden-
plantsoen. 
De clinics zijn van maandag tot en 
met donderdag. Tijdens deze dagen 
wordt elke middag en avond ge-
traind en natuurlijk worden er veel 
wedstrijden gespeeld. Rondom de 
sport worden allerlei andere activi-
teiten georganiseerd. Zo zal de mu-
ziekgroep The Circle Ends op ver-
schillende locaties optreden. Op 
donderdagavond wordt voor alle be-
woners een buurtbarbecue georga-
niseerd. De Sonrise actieweek wordt 
op vrijdagmiddag afgesloten met 
een City Championship, een toer-
nooi waar alle wijken bij elkaar ko-
men. Deze vindt plaats op het sport-
veld van de softbalclub THB aan de 
Wagenweg.
Op woensdag 13 juli zullen er ook 
speciale activiteiten voor ouderen 
in de wijken rondom het Pleiaden-
plantsoen zijn. ’s Middags zullen de 

ramen van de bejaardenwoningen 
aan de Schutterstraat worden ge-
lapt. Ook wordt er met alle geïnte-
resseerden jeu de boules en steen 
werpen gespeeld. Vanaf 15.40 uur 
zijn alle ouderen welkom voor een 
gezellig kopje thee in het Pleiaden-
plantsoen. 
Het evenement wordt georganiseerd 
door een grote groep kerken in de 
regio in samenwerking met ‘Athletes 
in Action’ Nederland. Onder meer 
komt er groep sporters uit Oekraï-
ne om aan deze week mee te doen. 
,,Door dit project werken de kerken 
in Haarlem en omstreken nauw sa-
men en dat is geweldig’’ aldus Hans 
Luttik, projectleider van Sonrise. 
,,Kerken zien steeds meer hun taak 
in de omgeving en willen graag een 
gave week aanbieden aan jongeren 
en de hele wijk. De deelnemers ver-
tellen ook over hun enthousiasme 
voor sport en voor hun geloof in Je-
zus aan de jongeren en de kinde-
ren. Ze willen dat met iedereen de-
len, maar niet opdringen.” 
Zie voor meer informatie www.son-
risehaarlem.nl

Snuffelen en rondkijken op de rommelmarkt

Lekker snuffelen 
op de rommelmarkt
IJmuiden – Zaterdag was er weer 
de maandelijkse rommelmarkt op 
het Plein ’45. Heel veel mensen lie-
pen hier te snuffelen en te kijken of 
er iets van hun gading was.
Bij een kraam staat een man met een 
ouderwetse elektrische koffiemolen 
in zijn handen. ,,Kopen’’, is het com-
mentaar van een voorbijganger. ,,Ik 
ben ook weer overgegaan op de bo-
nen en de koffie smaakt me nu veel 
beter.’’ Mevrouw de Boer uit IJmui-
den heeft veel lappen stof op haar 
kraam uitgestald, uit de tijd dat ze 
nog regelmatig achter de naaima-
chine zat. ,,Misschien kan ik er ie-
mand anders nog blij mee maken’’, 
zegt ze. Ze wijst op de andere ar-
tikelen: ,,Gekregen van mensen, die 
weten dat ik het leuk vind om op de 
rommelmarkt te staan.’’  Tegen een 
vrouw die in het kledingrek zoekt, 
zegt de verkoopster: ,,Jij bent het ty-
pe voor een gekke blouse, dat kun 
jij hebben.’’ Bij een andere kleding-
kraam past een vrouw een stola. Ze 
probeert af te dingen maar dat lukt 
haar niet. Ze loopt weg, maar komt 
even later terug en vraagt: ,,Er gaat 
dus echt niets van de prijs af?’’. De 
koopvrouw blijkt onverzettelijk en 

dan koopt ze de stola toch maar. 
,,Slechts twee eurotjes’’, roept een 
man bij een kraam vol met cd’s. Even 
later start hij een oud brommertje 
voor een potentiële koper: ,,Loopt 
nog prima, de papieren en het ken-
teken zitten er bij.’’ Mevrouw de Krij-
ger uit IJmuiden heeft net twee en-
geltjes gekocht. ,,Die spaar ik, ze 
hangen thuis bij mij aan de muur’’, 
vertelt ze. ,,Vroeger spaarde ik par-
fumflesjes, die zocht ik op rommel-
markten of ik ging naar beurzen om 
te ruilen. Ik heb een kast vol, maar 
dat vind ik niet meer leuk. Het zijn 
nu engeltjes.’’
Ook Joke uit IJmuiden vind het leuk 
om op de rommelmarkt te staan: 
,,Ik verkoop rommeltjes waar ik op 
uitgekeken ben.’’ Ze wijst naar een 
groep antieke poppen: ,,Die verza-
melde ik vroeger, maar ze liggen al 
een tijd in de kelder. Ze eten geen 
brood, maar misschien vind ie-
mand anders ze nog wel leuk.’’ Ze 
heeft het net gezegd, of er komt een 
vrouw aanlopen die helemaal weg 
is van de poppen. En zo is iedereen 
weer blij. De volgende rommelmarkt 
op het Plein ’45 is op zaterdag 26 ju-
li. (Carla Zwart)

Stichting ‘Ook Voor Jou’ 
al twee jaar in bedrijf
Regio - Op 1 juli is het alweer twee 
jaar geleden dat stichting ‘Ook Voor 
Jou’ operationeel werd. In deze twee 
jaar is de stichting een begrip ge-
worden bij zorginstellingen en zorg-
vragers in de IJmond. Naast dagbe-
steding en opvang zijn er al diverse 
andere activiteiten ontstaan.
De stichting is ontstaan op particu-
lier initiatief. De stichters vonden dat  
in de zorg veel mis was en dat het 
anders kon. Door een andere be-
drijfsvoering zouden de toekomsti-
ge cliënten meer aandacht en on-
dersteuning kunnen krijgen tegen 
een betaalbare prijs. In het nu twee-
jarig bestaan is gebleken dat dit ook 
daadwerkelijk mogelijk is. De stich-
ting heeft in 2007 de tarieven zelfs 
verlaagd en voor 2008 niet ver-
hoogd. En dat zonder subsidie van 
welke overheid dan ook. Dit is mo-
gelijk door lage overheadkosten en 
het efficiënt inzetten van medewer-
kers terwijl de bezetting zelfs ruimer 
is dan bij vele andere organisaties.
De stichting verzorgt onder meer 
dagbesteding voor mensen met een 
beperking die bedrijfsmatig zouden 
willen werken maar dit qua druk en 
snelheid niet aan kunnen. Aan de 
(toekomstige) cliënten wordt ge-
vraagd wat voor werk ze graag zou-
den willen doen en daar wordt dan 
actief naar gezocht. In het pand aan 
de Diezestraat 18, Beverwijk worden 
onder andere zeepproducten ge-
maakt en verkocht in de inpandige 
winkel. Ook staan de cliënten vaak 
op markten en braderieën. Tevens  
is er inpakwerk voor een spelletjes-
fabrikant, verzorgt men mailings van 
externe bedrijven, zet men cursus-
boeken in elkaar en doen zelf de 
boekhouding van de verkochte ar-
tikelen. Ook zijn ze verantwoordelijk 
voor een postwijk waarbij ze de post 
sorteren en bestellen. Eveneens be-
staat de mogelijkheid voor cliënten 
om ondersteuning te krijgen bij het 
werken bij derden. Er wordt nu al, 
met ondersteuning van ‘Ook Voor 
Jou’ door cliënten gewerkt bij een 
peuterspeelzaal en een winkel.

De 16plus groep is ontstaan door 
een vraag van ouders van jongeren 
met een beperking. Deze jongeren 

zouden ook graag in het weekend 
iets leuks willen doen met leeftijds-
genoten. Daarom organiseert ‘Ook 
Voor Jou’ ongeveer een keer per 
zes weken een activiteit voor deze 
groep. Zo hebben ze al geschaatst 
en gekookt en zijn ze naar de bios-
coop, de disco en een concert ge-
weest. Tevens is er een keer per jaar 
de mogelijkheid om mee te gaan 
met vakantie. De groep bestaat nu 
al uit twaalf jongeren en groeit nog 
steeds.
Bij ‘Ook Voor Jou’ bestaat de moge-
lijkheid voor het aanvragen van in-
dividuele begeleiding. Dit is voor al-
le doelgroepen mogelijk en kan zo-
wel thuis als ergens anders gebo-
den worden. Er worden, in over-
leg met de cliënt, doelen opgesteld 
en waar naar toe gewerkt wordt. 
Te denken valt hierbij aan het le-
ren boodschappen doen, training in 
het openbaar vervoer, aanleren so-
ciale vaardigheden of extra (sociale)  
hulp op school.
Een ander onderdeel van de stich-
ting is de buitenschoolse opvang 
voor kinderen uit het speciaal on-
derwijs zoals ZMLK of ZMOK. Dit 
gebeurt op de woensdagmiddag, 
zaterdag en in de schoolvakanties. 
Deze opvang is er speciaal voor kin-
deren die niet op andere clubs of 
opvang terecht kunnen vanwege 
hun gedragsproblemen. Natuurlijk 
zijn kinderen met een beperking die 
niet op het speciaal onderwijs zitten 
ook welkom. De meeste kinderen 
hebben aandoeningen als ADHD, 
PDD NOS of autisme.
‘Ook Voor Jou’ biedt  met begelei-
ding van professionele medewer-
kers de ouders de mogelijkheid om 
ook eens de handen vrij te hebben. 
Voor de kinderen is het een leuke 
ontspanning en zij kunnen tevens 
nieuwe vriendjes maken. Zo wordt 
er iedere zaterdag gesport bij sport-
school ‘De Meer’ onder leiding van 
een fysiotherapeut en doen ze veel 
uitstapjes.
Voor meer informatie over stichting 
‘Ook Voor Jou’ kunt u naar de web-
site www.ookvoorjou.com of even 
bellen met een van onze coördina-
toren, Brenda of Letty, op nummer 
0251-208238. 

Gülay, Denise, Iris en Kasia druk aan het inpakken  

Naschoolse Opvang de
Blauwe Zeemeeuw is verhuisd
IJmuiden – Pasgeleden was er nog 
een uitbundig feest omdat de na-
schoolse opvanggroep de Blauwe 
Zeemeeuw van SKON Kinderop-
vang een jaar bestond. Ze hadden 
een mooie ruimte in basisschool 
de Pleiaden die ze deelden met de 
overblijf. Ze voelden zich er hele-
maal thuis en het contact met de 
schoolleiding was prima. Maar de 
school kampte met ruimtegebrek en 
wilde het lokaal graag zelf gaan ge-
bruiken. 
Gelukkig werd er snel een oplossing 
gevonden: de Blauwe Zeemeeuw 
kon terecht bij naschoolse opvang-
groep de Blauwe Zeester, die on-
dergebracht is bij buurtcentrum de 
Dwarsligger. En zo waren de leid-
sters Iris, Denise, Gülay en Kasia vo-
rige week druk aan het inpakken, 
want op maandag, de eerste vakan-
tiedag, waren de groepen al samen. 
Het was een beetje passen en me-
ten, want de kinderen van de Blau-
we Zeemeeuw namen al hun speel-
goed en knutselmateriaal en derge-
lijke mee, maar het gaat goed. De 

ruimte van de Blauwe Zeester is ge-
schikt voor twintig kinderen, ter-
wijl de groep er nu veertig telt. Er 
kon van het buurtcentrum een ex-
tra zaal gehuurd worden, zodat er 
genoeg ruimte is voor alle kinderen. 
Bovendien maken veel kinderen ge-
bruik van het leuke activiteitenaan-
bod, dat speciaal voor de kinderen 
van de naschoolse opvang en voor 
kinderen uit de buurt georganiseerd 
wordt door kinderwerkster Silvia en 
de vrijwilligers. Schilderen onder lei-
ding van een echte kunstenaar, to-
neelspelen, dansen en zingen in de 
Talententuin, een andere dag kun-
nen ze leren buikdansen en weer 
een andere dag worden er binnen 
of buiten spelletjes gedaan.
Helemaal vreemd is het niet in de 
Blauwe Zeester voor de kinderen 
van de Blauwe Zeemeeuw, want ze 
gingen er al in de schoolvakanties 
naar toe. Ze kennen de leidsters en 
de kinderen dus al. De groepslei-
ding is er van overtuigd, dat ieder-
een zich snel thuis zal gaan voelen 
bij de Blauwe Zeester.

Bigband Velsen sluit de muzikale avond af

Afdeling Muziek van Kunstencentrum

Muzikale presentatie
in het Witte Theater
IJmuiden – Voorheen hielden alle 
groepen van de afdeling Muziek van 
het Kunstencentrum een jaarlijkse 
presentatie in de Stadsschouwburg. 
Maar dat werkte niet.
Mensen die alleen naar het kinder-
koor kwamen luisteren, gingen in 
de pauze weer weg. Terwijl diege-
nen die voor de Bigband kwamen, 
dan net arriveerden. Daarom werd 
besloten om de afdeling op te split-
sen en zo hadden de groepen voor 
pop- en lichte muziek vorige week 
woensdag een uitvoering in het Wit-
te Theater.
Het spits werd afgebeten door de 
Werkgroep Lichte Muziek onder 
leiding van Kees van Lent en Paul 
Hoffman. De bezetting van deze 
groep wisselt elk jaar. Ze speelden 
lekker in het gehoor liggende, wat 
jazzy muziek. De groep was goed op 
elkaar ingespeeld, maar er was ook 
ruimte om te soleren. Zonder de an-
deren te kort te willen doen, vielen 
vooral de saxofonist en de bassist 
daarbij op.
Daarna traden twee popgroepen op. 
The Odds hadden eerst versterking 
van een groep blazers en speelden 
onder andere een heel eigen ver-
sie van Superstition van Stevie Won-
der. Dan verlaten de blazers het to-

neel en gaat de groep los. Er klinkt 
ruige heavy metal, waarbij de rauwe 
stem van zanger Rogier goed tot zijn 
recht komt. Jan van de Veen, die de-
ze afdeling onder zijn hoede heeft, 
speelt een pompende baspartij en 
drummer Bas ondersteund het ge-
heel met een strak ritme.
De vaste gitarist van de groep heeft 
zijn hand geblesseerd en wordt ver-
vangen door gitarist David. De-
ze moest het materiaal in één dag 
leren, petje af. De volgende band, 
Deep Impact, is een jongere band 
met minder ervaring en minder re-
pertoire. De groep blijkt in de huidi-
ge bezetting slechts een half jaar te 
bestaan, het is hun eerste optreden. 
Ze deden het lang niet slecht, zan-
ger Thomas viel op door zijn mooie 
stemgeluid. 
Bigband Velsen onder leiding van 
Floris Schoute tenslotte sloot de 
avond af met veel variatie. Veel ver-
schillende stijlen kwamen voorbij, 
zoals latin, jazz van het begin van de 
vorige eeuw maar ook jazzrock. 
Het was voor het publiek leuk om de 
Bigband in actie te zien, omdat de 
muzikanten zelf ook zichtbaar geno-
ten van het optreden. Een mooie af-
sluiting van een aangename muzi-
kale avond. (Carla Zwart)

Zomercompetitie bij 
schaakclub Santpoort
Velserbroek - Deze zomervakantie 
organiseert Schaakclub Santpoort 
een schaaktoernooi voor leden en 
niet-leden. 
Op vijf dinsdagen in juli en augustus 
wordt de zomercompetitie gespeeld. 
In de geest van het EK voetbal staat 
elke avond een bepaald land cen-
traal. Die avond is de opening van 
dat land verplicht. 
De data waarop gepeeld wordt zijn 
de dinsdagen 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 
juli en 5 augustus.

Het is niet verplicht om alle vijf de 
dinsdagen mee te doen. Het is zelfs 
mogelijk om op slechts één avond 
te komen.
Het toernooi vindt plaats in de kan-
tine van Turnvereniging Santpoort, 
De Weid 22 in Velserbroek. De aan-
vang is elke avond om 20.00 uur. Er 
worden per avond vier ronden ge-
speeld. Deelname is gratis.
Voor meer informatie en opgave kunt 
u contact opnemen met Gijsbert de 
Bock, telefoon 023-5491820.

Rookregels in amusementscenters & casino’s

Rookbeleid bij Fair Play 
geeft alle gasten (speel)ruimte
Regio - Met ingang van 1 juli geldt 
het rookverbod in de horeca ook 
voor amusementscenters en casi-
no’s. Op deze datum moeten ook 
deze speelgelegenheden voldoen 
aan de wettelijke regels en mag er 
in principe niet meer worden ge-
rookt, tenzij men speciale voorzie-
ningen heeft getroffen.
Fair Play Centers en Casino’s staan 
bekend om hun gezellige ambian-
ce en vooral hun gastvrijheid. Dat 
geldt ook voor het rookbeleid. “Ro-
ken? Dat lossen we samen wel op!” 
is een slogan die het rookbeleid in 
de Fair Play vestigingen dan ook het 
beste kenmerkt. 
Uiteraard worden de vestigingen 
van Fair Play rookvrij. Dat betekent 
dat er niet meer gerookt mag wor-
den bij de speelautomaten. Voor 
gasten die er toch graag een siga-
ret opsteken, worden speciale rook-
gelegenheden gecreëerd. Daarmee 

voldoett Fair Play aan de wettelijke 
verplichting en geeft het alle gasten 
de ruimte om te kiezen voor wel of 
niet roken.

Volgens Herman Matheij, Mana-
ger Business Development & Sup-
port van Fair Play: ,,Wij behoren met 
onze casino’s tot de top in Neder-
land en willen per 1 juli onze werk-
nemers een rookvrije werkplek bie-
den. Maar we willen ook onze gas-
ten alle ruimte bieden. Gastvrijheid 
staat bij ons hoog in het vaandel 
en daarbij past het naar buiten stu-
ren van rokers natuurlijk niet. Maar 
we gunnen ook de niet-rokers hun 
plek. Daarom zijn we op zoek ge-
gaan naar de beste oplossing. 
De rookgelegenheden die wij plaat-
sen hebben perfecte filtersystemen 
en zijn volledig transparant, zodat 
onze gasten in de sfeer van de casi-
no-omgeving kunnen blijven.”

Geslaagden Ichthus College
Driehuis - In de namen van dege-
nen die in het tweede tijdvak zijn 
geslaagd is ongewild een fout ge-
slopen. Daarom hier nog een keer 
de juiste namen van de geslaagden 
van het Ichthus College HAG.
Voor het Atheneum slaagden: David 
Runnenburg, IJmuiden.
Gymnasium: Edwin van der Vis, Vel-

serbroek.

HAVO: Niels Bönker, Spaarndam; 
Andries Brünekreef, IJmuiden; San-
ne Cheret, IJmuiden; Lucie Duin, 
IJmuiden; Bibi Klok, Velsen-Zuid; 
Joeri Picavet, Velserbroek; Zhu Ying 
Wang, IJmuiden en Romy Wernke, 
IJmuiden. 

Verkeersveilig-
heidscontroles
Haarlem - Bij controles op krui-
singen aan het Kennemerplein en 
bij de Waarderbrug hebben politie-
agenten woensdag in de ochtend-
spits zesendertig bestuurders be-
keurd die het rode verkeerslicht ne-
geerden.

Bedreiging
Haarlem - Vrijdag omstreeks 16.05 
uur hielden politieagenten een 30-
jarige Haarlemmer aan.
Hij wordt ervan verdacht een 34-
jarige plaatsgenoot te hebben be-
dreigd vanwege een zakelijk ge-
schil. Hij is voor nader onderzoek 
ingesloten, er wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Barbecue aan boord van 
het zeekadetkorps IJmond
IJmuiden - Vorige week zaterdag 
was het feest aan boord van de Wil-
lem Beukselszoon. 
Na drukke weken van voorbereiding 
voor het landelijke zomerkamp dat 
11 juli van start gaat. Was het tijd 
voor wat heerlijke ontspanning on-
der het genot van een lekker hap-
je van de barbecue en een drank-
je. Om vier uur in de middag kwa-
men de eerste gasten al aan boord. 
De gasten bestonden uit sponsoren, 
donateurs en familieleden.

De barbecue werd geopend door de 
voorzitter van het plaatselijke be-
stuur de heer Romeijn. Waarna het 
woord werd overgedragen aan de 
voorzitter van het Zeekadetkorps 
Nederland de heer Brandt. De heer 
Brandt had het genoegen om Joop 
van Schaik, die al 40 jaar lid is van 
het zeekadetkorps IJmond, te on-
derscheiden met een zilveren ja-
kobsstaf. Ook Ad van der Plas is on-
derscheiden met een zilveren jakob-
staf. Hij heeft zich bijzonder verdien-
stelijk gemaakt bij de renovatie van 
het korpsschip Willem Beukelsz. Dit 
schip was eerder opgegeven en kon 
alleen door een ingrijpende renova-
tie worden behouden. De leden van 
het korps IJmond feliciteren beide 
heren met deze onderscheiding.
Na de onderscheidingen was de tijd 

voor de bevorderingen. Voor vele 
was het een jaar van veel plezier, le-
ren en (samen)werken. 
Om dit te belonen worden de kadet-
ten, na goed gevolg van het leertra-
ject, eens per jaar bevorderd naar 
een hogere naast gelegen rang.

De volgende kadetten zijn dit jaar 
bevorderd: Dani Jongejan was ke-
telbink en is bevorderd tot aspirant. 
Roy Jongejan was aspirant en is be-
vorderd tot zeekadet derde klasse. 
Nick Steffens heeft zijn sloepgast 1 
brevet behaald. Micha Meijer was 
bootsman en is bevorderd tot schip-
per. Ronald van der Plas was schip-
per en is bevorderd tot opperschip-
per.
Naast de bevorderingen werd er ook 
stil gestaan bij de sponsoren. Zon-
der de inspanning van onze spon-
soren is het niet mogelijk het korps 
draaiende te houden. Zij werden 
bedankt voor hun inzet van het af-
gelopen jaar. En zien hun inzet het 
komende jaar met veel vertrouwen 
tegemoet.

Na heerlijk hebben te genoten van 
alle hapjes en het vlees die twee van 
onze leden hadden bereid en goed 
dienst deden als kok was het nog 
even tijd om samen nog even naar 
het voetbal te kijken.
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Veranda binnen

Select Windows/Van der Vlugt
SW-veranda staat voor kwaliteit!
Haarlem - Select Windows/Van der 
Vlugt staat al jaren bekend als leve-
rancier van kwalitatief hoogwaardi-
ge producten voor woning en be-
drijf. Het assortiment bestaat uit 
kunststof, aluminium en houten ko-
zijnen, schuifpuien, vouwwanden, 
dakkapellen, serres, veranda’s, bal-
kon- en terrasbeglazing, zonwering, 
carports en garagedeuren. Via het 
netwerk van zo’n 40 dealers wordt 
de consument bereikt.
De nieuwe SW-veranda valt direct 
op door de degelijke uitstraling en 
de fraaie afwerking van de profielen. 
Hoewel we in Nederland niet vaak 
last hebben van grote sneeuwval is 
het goed om te weten dat alle veran-
da’s zijn berekend op een sneeuw-
last van 75 kilogram/vierkantemeter. 
Dat zegt zeker iets over de stabiliteit 
van het systeem. 
Met de veranda van Select Windows 
creëert u uw eigen tuinkamer. Een 
veranda is de ideale aanvulling op 
uw terras. Hij beschermt u niet al-
leen tegen gure weersomstandig-
heden, maar het is ook een echt 
sieraad. U leeft meer buiten en uw 
tuinmeubels kunt u het gehele jaar 
buiten laten staan. 
De mogelijkheden met de SW-ve-
randa zijn legio. Een veranda die een 
uitsparing moet krijgen, een hoek 
om gaat, een constructie met schui-
ne zijkanten, u kunt het zo gek niet 
verzinnen of wij maken en plaat-
sen de veranda voor u. Daarnaast 
is praktisch iedere breedte mogelijk. 
De diepte gaat maar liefst tot 5500 
millimeter en afhankelijk van het ty-
pe dak is een helling van vijf tot vijf-
endertig graden mogelijk.

U wilt een bijzondere kleur? Geen 
probleem. U kunt kiezen uit een 
enorme lijst aan RAL-kleuren (som-
mige voorzien van een structuur).
In combinatie met een onderbouw 
van glazen panelen zit u helemaal 
uit de wind en kunt u vele maan-
den langer per jaar van uw terras 
genieten. De glazen panelen kunt, 
naar keuze, naar links of rechts 
wegdraaien zodat de opening naar 
de tuin optimaal wordt. Er zit geen 
frame om het glas, dus ook in een 
gesloten situatie heeft u maximaal 
zicht op uw tuin. Om het comfort 
nog meer te verhogen kunt u ver-
warming, verlichting en een zonne-
scherm, alle te bedienen met slechts 
één afstandbediening, laten monte-
ren. Het nieuwste is een systeem 
waarbij verwarming en verlichting 
in één profiel is samengebracht. Dit 
staat bijzonder fraai! 
Als u een wat bredere veranda heeft 
is het mogelijk de zonwering in twee 
delen te monteren die afzonderlijk 
via een afstandsbediening worden 
bediend. Kortom, alle ingrediënten 
om de tuinkamer om te toveren tot 
de meest gezellige plek van het huis 
zijn aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Select Windows/Van 
der Vlugt of een bezoek brengen 
aan de showroom, Vondelweg 540, 
2026 BH Haarlem, telefoon 023-
5382277 of info@vandervlugt.nl. Zie 
ook www.vandervlugt.nl. Openings-
tijden showroom: Maandag tot en 
met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur, 
donderdag van 19.00 tot 21.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Martin en Nicolette voor het nieuwe pand aan de Narcissenstraat

Wasserij en stomerij
Slenders gaat verhuizen
Santpoort-Noord - Bijna twintig 
jaar geleden verhuisde het bedrijf 
dat sinds 1873 de was verzorgt voor 
particulieren, bedrijven en horeca in 
Haarlem en omstreken vanuit Haar-
lem naar de Terrasweg in Santpoort-
Noord.
Doot sterke groei wegens bedrijfs-
overnames en uitbreiding is de lo-
catie aan de Terrasweg inmiddels 
te klein geworden om efficiënt en 
prettig te kunnen werken. Voor ruim 
1500 klanten wordt de was volledig 
verzorgd, gehaald en gebracht in de 
regio Haarlem, Velsen, Amsterdam, 
Zandvoort en Zaandam.
Een ruimere locatie is nu gevonden 
aan de Narcissenstraat nr. 4. Het 
was de uitdrukkelijke wens  van de 
eigenaren Annemieke en Pascal Pe-
per, Martin Roest en Nicolette Slen-
ders om een geschikte locatie in de 
buurt te vinden. Veel vaste klanten 
komen uit de buurt, veel medewer-
kers komen lopend of op de fiets en 
Santpoort-Noord is gewoon een ge-

zellig en prettig dorp om in te wo-
nen en te werken. Uitwijken naar de 
Waarderpolder was daarom geen 
optie. 
Het pand aan de Narcissenstraat 
wordt momenteel volledig ver-
nieuwd en aangepast aan alle spe-
cifieke eisen en wensen om de klant 
nog beter te kunnen bedienen. Door 
efficiënter en professioneler te wer-
ken zal een nog betere kwaliteit 
kunnen worden behaald. Ook is er 
weer ruimte voor verdere groei. De 
medewerkers zijn enthousiast over 
de toekomst en hun nieuwe werk-
omgeving. Er zijn in totaal zeventien 
personen werkzaam.
De verhuizing zal dit najaar plaats-
vinden. Dit zal gepaard gaan met 
veel media aandacht, leuke acties 
en natuurlijk een feestelijke ope-
ning. Tot die tijd blijft het bedrijf ge-
woon werkzaam vanuit de Terras-
weg. De winkel is open van maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur. Zie ook www.slen.nl

Mevrouw de Jong  (midden) was zichtbaar verrast met haar prijs en vertelde 
dat de vaas een mooi plaatsje bij haar thuis krijgt

Prijswinnaar bij Modern Art
Santpoort-Noord - Bij Modern Art 
vond zaterdag de prijsuitreiking van 
de loterij plaats. Mevrouw de Jong 
uit Santpoort-Noord is de gelukki-
ge winnaar geworden van de hand-
beschilderde vaas en het bijpassen-
de sfeerlichtje van het merk Seaglas 
uit Zweden. 
Anuschka van der Zwan, eigena-
resse van Modern Art, stelde deze 
prachtige vaas van Scandinavisch 

kristal beschikbaar om op feeste-
lijke wijze het eenjarig bestaan van 
haar zaak in Santpoort-Noord te 
vieren. Het aanbod van exclusieve 
en aparte dameskleding aan de Ter-
rasweg is een succes gebleken. Dat 
succes wilde Anuschka met haar 
klanten vieren. Daarom waren er in 
juni diverse acties. 
Modern Art start nu de opruiming 
met kortingen tot 40 procent. 

Bureau Jeugdzorg NH wil samen 
met keten afstemming verbeteren
Regio - De moord op Pascal Keijzer 
is triest en heeft de medewerkers 
van Bureau Jeugdzorg diep geraakt. 
Bij Pascal was sprake van zeer com-
plexe problematiek. Jeugdreclasse-
ring heeft hem intensief begeleid. 
Bureau Jeugdzorg heeft lering ge-
trokken uit wat er is gebeurd. De 
partners in de keten moeten aan de 
slag om de coördinatie van de hulp 
verder te verbeteren. Dat is een deel 
van de oplossing, want er is nog 
steeds een structureel tekort aan 
capaciteit voor de opvang en be-
handeling van jongeren als Pascal.
In het vandaag verschenen rapport 
‘Jeugdreclassering Pascal’ conclu-
deert de Nationale ombudsman dat 
Bureau Jeugdzorg heeft gefaald, 
omdat Jeugdreclassering in acht 
maanden tijd geen van de voor Pas-
cal gestelde doelen heeft gereali-
seerd. Volgens de ombudsman treft 
geen enkele functionaris individu-
eel blaam, maar werkt het systeem 
van jeugdreclassering niet. Hij con-
stateert een gebrek aan coördinatie 
en regie.
In geval van Pascal was sprake van 
complexe problematiek. Om die re-

den waren veel instanties betrok-
ken. Naast Bureau Jeugdzorg NH 
waren dat de politie, het Openbaar 
Ministerie, de rechtbank, de Raad 
voor de Kinderbescherming, versla-
vingszorg, zorgaanbieders, de leer-
plichtambtenaar en het Centrum In-
dicatiestelling Zorg. In Noord-Hol-
land lopen sinds anderhalf jaar ini-
tiatieven om te komen tot een bete-
re afstemming tussen de instanties 
in de jeugdstrafrechtketen en de in-
stanties in de jeugdzorgketen. Het is 
zaak die afstemming verder te ver-
beteren.
Jeugdreclassering heeft de taak jon-
geren te begeleiden opdat zij hun 
gedrag veranderen en stoppen met 
criminele activiteiten. De begelei-
ding is gebaseerd op samenwerking 
met de jongere. Bij Pascal was spra-
ke van meervoudige, ingewikkel-
de problematiek en hij accepteerde 
geen hulp. Daarom heeft het enige 
tijd geduurd om de meest geschik-
te behandeling te vinden. Slechts 
enkele organisaties verzorgen deze 
specifieke behandeling en alle heb-
ben zij een wachtlijst. De wachttijd 
was vier tot zes maanden.

Strandbibliotheek weer 
op het IJmuiderstrand
IJmuiden aan Zee - Vanaf 28 juni 
kunnen de strandbezoekers van het 
IJmuiderstrand gebruik maken van 
de strandbibliotheek. De strand-
bibliotheek opent voor het tweede 
jaar op een rij zijn deuren voor alle 
bezoekers van het strand in IJmui-
den! 
In de strandbibliotheek zijn zoveel 
boeken, tijdschriften en prenten-
boeken geplaatst als maar moge-
lijk is. Uit deze collectie kan worden 
geleend door de bezoekers van het 
strand. Voor een dag kunnen men-
sen hun favoriete boek meenemen. 
Je hoeft hiervoor geen lid te zijn, lid 
te worden of geld te betalen. 
Tijdens de zomervakantie worden er 
in de strandbibliotheek tal van ac-
tiviteiten georganiseerd. Naast het 
gratis lenen van boeken zijn ook 

deze activiteiten gratis toegankelijk 
voor jong en oud. Zo is er voor de 
jongste strandbezoeker onder an-
dere een piratenfeest en een spet-
terfeest. 
Voor volwassenen organiseren we 
bijvoorbeeld yoga. In een mooie fol-
der zijn alle activiteiten terug te vin-
den. Deze folder is af te halen bij 
de Centrale Bibliotheek Velsen in 
IJmuiden en bij de bibliotheek in 
Velserbroek.
 Voor de sportievelingen is er de li-
teraire fietstocht die hen van strand-
bibliotheek naar strandbibliotheek 
brengt in de provincies Noord en 
Zuid-Holland, de route is verkrijg-
baar in de strandbibliotheek. 
De Strandbibliotheek wordt moge-
lijk gemaakt door Provincie Noord-
Holland.

Groep 7 van basisschool De Vuurtoren Oost, winnaar van een rondleiding bij 
Bunkermuseum IJmuiden

Prijswinnaars op bezoek bij 
Bunker Museum IJmuiden  
IJmuiden - Op hun laatste school-
dag van het jaar, donderdag 26 ju-
ni, gaat groep 7 van basisschool 
De Vuurtoren Oost op excursie bij 
het Bunker Museum IJmuiden. De-
ze prijs wonnen zij met de ballon-
wedstrijd die werd gehouden in ka-
der ‘Toen’: het historische informa-
tiepunt in de Centrale Bibliotheek 
IJmuiden.
Vijf groepen van basisscholen uit 
de gemeente deden hier aan mee. 
De leerlingen dachten op school na 
over hun eigen verleden, heden en 
toekomst. Dit deelden zij met elkaar 
en schreven het op het formulier dat 
aan de ballon kwam te hangen. 
Een grote groep witte ballonnen 
werd opgelaten en hadden drie we-

ken de tijd een verre tocht te on-
dernemen. Uiteindelijk kregen drie 
groepen dinsdag 17 juni onver-
wacht bezoek. Op feestelijke wijze 
kreeg groep 7a van de Boekanier te 
horen dat ze winnaar waren van een 
interactieve rondleiding op het Fort-
eiland. Op basisschool De Vuurtoren 
Oost klonk gejuich nadat zij hoor-
den dat de  hele klas op rondleiding 
mocht bij Bunker Museum IJmui-
den. Ook de kinderen van groep 5/6 
van Het Kompas Oost waren blij met 
hun prijs: per leerling twee kaart-
jes voor de stoomtrein van Corus. 
Al deze prijzen werden belangeloos 
beschikbaar gesteld door PBN. Be-
heer en Behoud Verdedigingswer-
ken IJmuiden Corus.

Fietsster
aangereden
Haarlem - De politie heeft don-
derdag assistentie verleend bij een 
aanrijding op de kruising van de 
Orionweg, Perseusstraat en Mercu-
riusstraat. Rond 16.15 uur reed een 
56-jarige Haarlemse vrouw op haar 
fiets over de Perseusstraat. Toen 
zij de Orionweg wilde oversteken, 
werd zij aangereden door een 34-
jarige Haarlemse automobilist. De 
vrouw kwam ten val en raakte ge-
wond. Ze liep een ernstige bekken-
fractuur op. Een 2-jarige meisje, dat 
achter op de fiets van de vrouw zat, 
kwam er met enkele schaafwondjes 
vanaf. De politie stelt een onderzoek 
in naar de exacte oorzaak van deze 
aanrijding.

Alcoholcontroles
Regio - Op verschillende data en 
plaatsen zijn er alcoholcontroles 
gehouden en wel: IJmuiden op vrij-
dag tussen 09.30 en 12.15 uur zijn 
er in de Ericsonstraat 375 blaastes-
ten afgenomen. Acht bestuurders 
zijn aangehouden, vier daarvan be-
keurd. Velsen-Noord op zaterdag 
tussen 17.45 en 19.45 uur zijn aan de 
Noordersluisweg 84 blaastesten af-
genomen. Eén bestuurder is aange-
houden, dit leidde niet tot bekeurin-
gen. Zaterdag werden tussen 21.00 
en 22.30 uur op de Bloemendaal-
seweg in Overveen 74 blaastesten 
afgenomen. Twee bestuurders zijn 
aangehouden en bekeurd. In Haar-
lem is zaterdagnacht tussen 23.30 
en 1.30 uur op de Zijlweg van 101 
bestuurders een blaastest afgeno-
men. Dat leidde tot vier aanhoudin-
gen en bekeuringen. Op de Fontein-
laan en de Spoorwegstraat in Haar-
lem werd tot 04.00 uur van 322 be-
stuurders een blaastest afgenomen. 
Dat leidde tot vijf bekeuringen.

Winkeldief
aangehouden
Haarlem - Surveillerende agenten 
hebben donderdag, samen met een 
oplettende getuige, een 37-jarige 
man aangehouden (woonplaats on-
bekend). De man had enkele goe-
deren ontvreemd uit een gezond-
heidswinkel in de Grote Houtstraat. 
Dit was gezien door de genoemde 
getuige en personeelsleden. De ge-
tuige had de achtervolging ingezet 
op de man, die er op een fiets van-
door was gegaan. De agenten voeg-
den zich bij deze achtervolging en 
wisten de man aan te houden. Hij is 
voor nader onderzoek ingesloten in 
een politiebureau.

Auto in beslag
Haarlem - Politieagenten namen 
vrijdag omstreeks 17.00 uur na 
overleg met justitie de auto in be-
slag van een 26-jarige Haarlemmer. 
Zij zagen hem kort daarvoor rijden 
over de Spaarndamseweg. Het rij-
bewijs van de man is echter ongel-
dig verklaard en daar had hij op 24 
juni ook al een bekeuring voor ge-
kregen. Verder moest de auto bui-
ten gebruik worden gesteld omdat 
er nog voor bijna 1000 euro aan be-
keuringen open stond en de ver-
dachte dat niet kon betalen.

Huiselijk geweld
Haarlem - Zaterdag omstreeks  
18.00 uur hielden politieagenten 
in de Bantamstraat een 46-jarige 
Haarlemmer aan. Hij wordt ervan 
verdacht kort daarvoor zijn echt-
genote te hebben mishandeld die 
daardoor letsel op liep. De verdach-
te is voor nader onderzoek ingeslo-
ten, er wordt proces-verbaal tegen 
hem opgemaakt.

Winkeldief
aangehouden
Haarlem - Personeel van een su-
permarkt aan de Eksterlaan betrap-
te zondagmiddag twee mannen op 
de diefstal van enkele goederen uit 
de winkel. Het personeel wilde de 
twee mannen aanhouden maar ze 
gedroegen zich agressief. Uitein-
delijk kon één van de mannen na 
een worsteling worden overmees-
terd en aan de politie worden over-
gedragen. De andere man is er van-
door gegaan. De aangehouden ver-
dachte is een 45-jarige Haarlemmer, 
de andere verdachte is zijn broer. 
De verdachte is meegenomen naar 
het bureau en daar ingesloten. Zijn 
broer zal ook worden aangehouden. 
De politie onderzoekt wat er precies 
is gebeurd en maakt proces-verbaal 
op tegen de verdachten. 

Motorfiets
gestolen
Haarlem - Een 52-jarige Haarlem-
mer heeft zondag aangifte gedaan 
van diefstal van zijn motorfiets. Het 
gaat om een grijze Harley Davidson 
FLSTF. De motor stond geparkeerd 
op het parkeerterrein van een volks-
tuincomplex aan de Boerhaavelaan 
en was voorzien van diverse sloten 
en een alarm. Hij is tussen 09.30 en 
16.00 uur weggenomen. De politie 
stelt een onderzoek in.

Mishandeling (1)
Haarlem - Zondag omstreeks 03.10 
uur hielden politieagenten een 17-
jarige Haarlemmer aan. Hij wordt 
ervan verdacht kort daarvoor in een 
horecabedrijf aan de Smedestraat 
de eigenaar te hebben mishandeld. 
Die kwam tussenbeide in een ruzie 
tussen de verdachte en iemand an-
ders. De verdachte  sloeg hem daar-
op in zijn gezicht. De verdachte is 
voor nader onderzoek ingesloten en 
er wordt proces-verbaal tegen hem 
opgemaakt. 

Winkeldieven
Haarlem - Dankzij oplettend win-
kelpersoneel heeft de politie dins-
dag rond 15.30 uur twee Haar-
lemmers aangehouden. Het twee-
tal, 37 en 46 jaar oud, wordt er van 
verdacht goederen te hebben ont-
vreemd uit meerdere winkels in de 
Grote Houtstraat. Er is proces-ver-
baal tegen hen opgemaakt.

Ruim 800 gasten op Duin & Kruidberg

Hide & Chic Event 
een groot succes
Santpoort-Noord - Alleen met een 
speciaal op naam gesteld paspoort 
konden gasten het exclusieve Hide 
& Chic Event op Landgoed Duin & 
Kruidberg bezoeken. Vanaf de ont-
vangst tot het vertrek was dit stijl-
volle evenement perfect georgani-
seerd en kregen de gasten door-
lopend de meest verrukkelijke ge-
rechten gepresenteerd. Daarnaast 
konden zij kiezen uit diverse mooie 
wijnen en champagne om deze te 
begeleiden.
Een oestertje hier, een fijn taart-
je daar, perfecte koffie van Nes-
presso en het heerlijkste brood met 
de mooiste kazen van Betty Koster 
van l’Amuse, die een thuiswedstrijd 
speelde. Een mousse van geroos-
terde tomaat, afgedekt met sinaas-
appelgelei en gedecoreerd met een 
chip van gedroogde Pata Negra of 
een stukje voortreffelijke tonijn met 
een zomers garnituur. Het is een 
kleine greep uit al het heerlijks wat 
van 13.00 tot 19.00 uur klaar stond 
voor de gasten.
Er was veel te zien en te beleven. 

Een modeshow van Wolford, die 
dankzij het goede weer buiten ge-
houden kon worden, een parade 
langs de fraaiste Jaguars die even-
eens buiten opgesteld stonden, in-
spirerende workshops, lezingen en 
proeverijen die binnen gehouden 
werden, zorgden daarvoor. Land-
goed Duin & Kruidberg vormde voor 
alle activiteiten het perfecte decor 
en maakt hiermee wederom haar 
naam als verrassende, stijlvolle en 
alles-is-hier-mogelijk locatie meer 
dan waar.
Landgoed Duin & Kruidberg ligt in 
een natuurgebied in Santpoort en 
heeft een prachtige tuin. Het be-
staat onder andere uit een vijfster-
ren hotel met 75 luxe kamers, diver-
se congreszalen, het met een Mi-
chelin ster bekroonde à la carte res-
taurant ‘De Vrienden van Jacob’ en 
vier stijlkamers. 
Vanaf 1 augustus opent Brasserie 
DenK en een van de eerste Nes-
pressobars in Nederland. Later ko-
men daarbij een trendy bar en een 
champagne bar. 
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Deze jongens hebben ook dit jaar weer de grootste hut  

Huttenbouw in spelletjesdorp
IJmuiden – Zaterdag ging voor 
de 31ste keer het huttenbouw-
dorp van start, aan het Rokers-
pad achter de Keetbergflat. Er 
werd druk getimmerd en ge-
zaagd. De harde wind was verve-
lend, tot twee keer aan toe ging 
de grote tent plat en moest op-
nieuw worden opgezet. Maan-
dag stonden er al 21 hutten en 
waren er meer dan 100 jonge be-
zoekers, een record tot dan toe.

Spelletjesdorp, is dit jaar het thema. 
Van vouwblaadjes worden er mo-
lens gevouwen, er worden loopblik-
ken gemaakt en puzzels gezaagd. 
Woensdag werden er waterspelle-
tjes gedaan en vrijdag gaan alle kin-
deren naar speeltuin De Speelhoek.
Sietse staat wat verloren bij zijn hut, 
hij heeft even geen inspiratie: ,,Ik 
wacht op mijn opa, maar ik denk niet 
dat hij nog komt. Ik weet niks meer 
te verzinnen.’’ Bij een hut verderop 
hebben de kinderen een grote glij-
baan aan de hut vast gebouwd. ,,De 
glijbaan is gesloten’’, waarschuwt 
Mikey. Charella legt uit: ,,We moeten 
hem nog goed vast timmeren.’’
Richard Weideman komt even kij-
ken bij zijn zoon Sergio, die voor 

het eerst mee doet. Al gauw heeft 
hij zelf ook een hamer in zijn hand. 
,,Wij bouwden vroeger ook hutten, 
maar dat deden we overal en ner-
gens’’, vertelt hij. ,,Als het grof vuil 
buiten stond zochten we naar deu-
ren en beddenspiralen, bij de vishal 
vonden we pallets en viskisten. Dit is 
geweldig, hier hebben de kinderen 
alles bij de hand.’’ Michel, Jesse, An-
thony, Luuk en Kyle zijn al een heel 
eind met hun hut. Er zit een verdie-
ping op, ze wilden er nog wel eentje 
bovenop bouwen maar dat mocht 
niet, vanwege het instortingsgevaar. 
Daarom bouwen ze de hut naar vo-
ren uit, ze maken een groot terras. 
Een zelf getimmerde zonnestoel 
staat al klaar. ,,Wij hebben elk jaar 
de grootste hut, daar maken we een 
sport van’’, vertelt Jesse. 
Bij de knutseltafel klinkt een gil: een 
jongen heeft in zijn vinger gezaagd. 
Snel wordt hij naar de EHBO ge-
bracht en even later lacht hij alweer, 
een grote pleister om zijn vinger. 
Bij de limonadetent hangt een bord 
met de tekst: ‘De horeca is per 1 juli 
rookvrij’. Er hangt ook een bord van 
een makelaar: ‘Te Koop’. Een limona-
detent in een huttenbouwdorp: welk 
kind wil dat nou niet? (Carla Zwart)

Formulierenbrigade Velsen
Tegemoetkoming sociaal 
culturele activiteiten
Velsen - Mensen met een inkomen 
op het minimum kunnen in aanmer-
king komen voor een tegemoetko-
ming voor deelname aan Sociaal 
Culturele Activiteiten. 
U kunt daarbij bijvoorbeeld den-
ken aan het lidmaatschap van een 
sportclub of een andere vereniging. 
Ook voor een dagje uit, een bezoek 
aan een museum, of het volgen van 
een cursus kunt u een tegemoetko-
ming krijgen. 
Het bedrag dat de gemeente ver-
strekt, dekt niet altijd alle kosten 
maar is vooral bedoeld als een aan-
moediging. De gemaakte kosten 
moeten wel aangetoond kunnen 
worden, dus gooi de bonnetjes en/ 
of entreekaartjes niet weg! 

Mensen van 65 jaar of ouder hoe-
ven de kosten niet aan te tonen. De 
Formulierenbrigade Velsen kan sa-
men met u kijken of u in aanmer-
king komt voor deze tegemoetko-
ming en u helpen dit formulier in te 
vullen. 
Formulierenbrigade Velsen is ge-
vestigd in Loket Velsen voor Wonen, 
Welzijn en Zorg, gebouw ‘de Delta’, 
Rijnstraat 2 te IJmuiden.
Op werkdagen zijn zij bereikbaar 
tussen 9.00 en 17.00 uur op tele-
foonnummer 0255-533885 en via de 
e-mail: formulierenbrigadevelsen@
madi-mk.nl. Voor mensen die graag 
hulp willen maar niet mobiel zijn: de 
Formulierenbrigade komt graag bij 
u thuis. Total Business Solutions

Veilig het internet op
Santpoort-Noord – Binnen TFT aan 
Hoofdstraat 203a is sinds kort een 
nieuw bedrijf van start gegaan: TBS, 
dat staat voor Total Business Solu-
tions. Danny Perisutti, die al heel 
wat jaren ICT-ervaring heeft, zorgt 
er voor dat mensen door middel van 
een onderhoudsovereenkomst veilig 
het internet op kunnen.
Internet wordt, vaak zonder dat 
mensen het in de gaten hebben, 
steeds onveiliger. De tv-spot ‘Drie 
keer kloppen’ waarschuwt men-
sen hier ook voor. Er dreigen virus-
sen, webcams worden afgetapt, het 
adres en privé-gegevens kunnen 
gestolen worden en ook teleban-
kieren kan onveilig zijn. Veel men-
sen hebben last van junkmail, ofte-
wel spam. Steeds meer ouders ma-
ken zich ongerust als hun kind de 
digitale snelweg op gaat.
Door een onderhoudsovereenkomst 
met TBS kan dit allemaal voorko-
men worden.
Wat houdt zo’n contract precies in? 

,,Het kost 25 euro per kwartaal, daar 
is één uur gratis service bij inbegre-
pen’’, vertelt Danny. ,,Daarvoor geef 
ik advies over beveiliging op maat. 
De meeste problemen zijn eenvou-
dig te voorkomen. Ik kom eens per 
kwartaal de computer nakijken, ver-
wijder virussen en andere bedrei-
gingen. Klanten krijgen voorrang bij 
eventuele storingen en ik geef tips 
en uitleg om bijvoorbeeld veilig te 
telebankieren.’’
Deze beveiliging was op de zake-
lijke markt al langer bekend, TBS 
is één van de weinige bedrijven die 
deze service ook aan particulieren 
biedt. Er wordt uitsluitend met het 
beste materiaal gewerkt en door 
goed onderhoud en de beste bevei-
liging kunnen mensen met een ge-
rust hart het internet op. En dat is 
wel zo prettig.
Wie vragen heeft, kan gerust even 
bij TFT binnenlopen. Voor een vrij-
blijvende afspraak kan Danny ge-
beld worden: 023-5380000.

Danny Perisutti van Total Business Solutions biedt particulieren nu de internet-
service waar bedrijven al jaren over kunnen beschikken

Van links naar rechts: Donna, Roxanne, Sanne, Annelies, Sandra en Monique. 
Op de foto ontbreken Joke, Ellen, Nathalie, gina en Esther

Eigenaar Annelies Heere
Tien jaar Hair In
Velserbroek – Hair In begon 21 jaar 
geleden in Santpoort-Noord. Anne-
lies Heere werkt er twintig jaar. Veer-
tien jaar geleden verhuisde de kap-
salon naar Velserbroek en tien jaar 
geleden, op 1 juli 1998, nam Anne-
lies Heere het bedrijf over.
Er is veel veranderd, in die tien jaar, 
ze zijn duidelijk groter gegroeid. Het 
hechte team ging van acht naar 
elf personeelsleden. Wie als leer-
ling-kapster binnenkwam, bleef er 
meestal werken. Het team volgt re-
gelmatig cursussen, om bij te blij-
ven. Zo volgde Donna onlangs een 
kinky cursus, zodat de klanten er 
nu ook voor bijzondere kleuren en 
aparte modellen terecht kunnen. 
Ook de producten, waar mee ge-
werkt wordt, ondergingen een ver-
andering. Tegenwoordig wordt met 
de luxe lijnen gewerkt, zoals System 
Professional, Sabastian Originals en 
Fudge.
Ook de klantenkring werd in die 

jaren groter. De mensen waarde-
ren het persoonlijke contact en de 
vriendelijke sfeer bij Hair In en blij-
ven daardoor komen. Annelies is 
hier blij mee. De combinatie van 
kappen, ondernemen en managen 
van het team bevalt haar prima, dus 
ze gaat voor de volgende tien jaar. 
Haar collega’s zullen 1 juli nooit ver-
geten, ze nemen dan altijd een bloe-
metje voor Annelies mee die op haar 
beurt weer zorgt dat er taart is. In 
verband met het tienjarige jubileum 
trakteert ze haar team op een week-
endje weg, met een wel heel bijzon-
dere bestemming, die nog even een 
verrassing blijft. 
Hair In is te vinden aan de Galle pro-
menade 55 en telefonisch te berei-
ken via 023 5385075.
Openingstijden: maandag van 12.30 
tot 17.30 uur, dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, don-
derdag van 9.00 tot 20.00 uur en za-
terdag van 8.00 tot 13.00 uur.

Lopers van 4Fun met salesmanager Frans Lingeman en aftersalesmanager 
Dennis de Snaijer van VW Dealer Martin Schilder uit IJmuiden

VW Dealer Martin 
Schilder sponsort 4Fun
Velsen - Ook dit jaar neemt de 
wandelgroep 4Fun weer deel aan 
de Vierdaagse van Nijmegen. Met 
22 lopers op de verschillende af-
standen trekken de 4Funners vanuit 
het hele land en ook vanuit de ge-
meente Velsen naar Nijmegen. Met 
ondersteuning van vier verzorgers 
gaan zij deelnemen aan de 30, 40 of 
50 kilometer per dag.
Vanaf 1996 neemt 4Fun als groep al 
deel aan de Vierdaagse van Nijme-
gen. Ieder jaar is de samenstelling 
van de groep weer anders. Al jaren 
maken lopers vanuit Velsen deel uit 
van de groep. Voor dit jaar zijn dat 
Sandra en Piet Eriks uit Velserbroek, 
Anneke en Kees de Wit uit Velsen-
Noord, Joke en Ruurd Wagenaar uit 
IJmuiden. Uit IJmuiden komt ook 
Jannie van de Nieuwendijk die als 
debutante haar eerste Vierdaagse-
feest gaat beleven. Voor de medi-
sche verzorging gaat André Dek-
ker uit IJmuiden mee. Aan hem de 
taak om de voeten met blaren weer 
op te lappen en de lopers te onder-
steunen tot aan de finish op vrijdag 
18 juli.
Ook dit jaar is 4Fun gestart met 
de trainingen met haar traditionele 
Champagneloop in januari. Op ba-
sis van een trainingsschema waar-
in de frequentie en het aantal kilo-
meters toeneemt worden de lopers 
klaar gemaakt voor de vele kilome-
ters. Dit jaar waren er de bijzondere 

trainingen van het lopen van de Af-
sluitdijk en een tweedaagse training 
in de Belgische Ardennen.
Op de zaterdag voor de Vierdaag-
se neemt 4Fun haar intrek in hun 
onderkomen, wijkcentrum De Bo-
an in Groesbeek. Zij kunnen dan 
nog even drie dagen genieten van 
de Zomerfeesten in Nijmegen. Van-
af de maandag wordt het anders. 
Na het ophalen van de loperskaar-
ten en nog even genieten op het 
centrale plein, de Wedren, wordt het 
serieus. Op dinsdag 15 juli gaat om 
2.45 uur de wekker voor de 50 ki-
lometer lopers. Omstreeks 14.30 uur 
zullen de lopers over de finish gaan 
waar de verzorging klaar staat met 
een koel drankje en de busjes om 
terug te gaan naar Groesbeek.
Voor het vervoer van de lopers naar 
en van Nijmegen vanuit Groesbeek 
en het opzetten van verzorgingspos-
ten langs de routes wordt 4Fun dit 
jaar ondersteund door Volkswagen 
dealer Martin Schilder uit IJmuiden. 
Door salesmanager de heer Frans 
Lingeman is voor de Vierdaagse een 
Volkswagenbus ter beschikking ge-
steld aan 4Fun. Met het ter beschik-
king stellen van deze bus laat Mar-
tin Schilder zien dat verschillende 
vormen van mobiliteit elkaar kunnen 
versterken om uiteindelijk nog beter 
te kunnen genieten van het interna-
tionale wandelfeest De Vierdaagse 
van Nijmegen.

Het allereerste damesvoetbalteam van VSV in 1970

VSV Damesvoetbal 
organiseert reünie
Velserbroek - Wat in 1970 uit een 
geintje is ontstaan, tussen de vrou-
wen van de herenvoetballers bij 
V.S.V. is uitgegroeid tot een volwaar-
dige afdeling binnen de vereniging. 
Wie had ooit kunnen bedenken dat 
er 38 jaar later meer dan 100 da-
mes/ meisjes aan het voetballen zijn 
bij V.S.V. 
Eigenlijk zouden we deze meiden 
voor hun lef moeten bedanken, 
want wie dacht er aan damesvoet-
bal in de vorige eeuw?
Om al deze dames nog eens bij el-

kaar te laten komen gaat V.S.V. een 
reünie organiseren op zaterdag 
1 november 2008. Het wordt een 
feestavond met DJ Fantasie. 
Alle voetbalsters, leiders, trainers, 
sponsors en alle andere die betrok-
ken zijn geweest bij het  damesvoet-
bal in de periode 1970 tot 2000 zijn 
van harte welkom.
Je kan je aanmelden voor deze 
avond bij Petra Punt via Petra-14@
live.nl en Joke van Wetering via jo-
kevanwetering@planet.nl Wacht 
niet te lang en meld je aan.

Tentoonstellingen op Zorgvrij
Velsen-Zuid - De komende maan-
den zijn er op boerderij Zorgvrij 
meerdere interessante tentoonstel-
lingen voor jong en oud.
Voor kinderen tot vijf jaar is in de 
boerderij de mini tentoonstelling 
‘Appeltjes, appeltjes, waar zijn jullie 
nou’. Door te ruiken, te proeven, te 
zien en te horen leren kinderen op 
zeer speelse wijze meer over het le-
ven om en op de boerderij. Er is een 
mini boerenwoonkamer ingericht 
waar ze iets kunnen horen over ap-
peltaart, in de konijnenburcht is het 
konijn verstopt, de schaap vertelt 
een verhaal en overal zijn appels te 
vinden.

Voor de volwassenen is er een ten-
toonstelling over het weer. De afge-
lopen maanden zijn veel weerfoto’s 
naar de boerderij gestuurd, de twin-
tig mooiste zijn ingelijst en hangen 
op de galerij van de boerderij. Ook 
de winnende foto van meneer Be-
ijerbacht uit Castricum is te bewon-
deren. Hij fotografeerde boerderij 
Busch en Dam met zeer dreigende 
wolken. 
In de zomervakantie is de boerde-
rij alle dagen geopend. Informatie-
boerderij Zorgvrij ligt aan de Ge-
nieweg 50 in Spaarnwoude voor 
meer informatie kijk op www.recre-
atienoordholland.nl.

Autozegening 
voor vakantiegangers
Santpoort-Noord - Ook dit jaar 
organiseert KBO Velsen weer haar 
jaarlijkse autozegening die zal wor-
den gegeven op 6 juli. De zegening 
wordt gegeven door pastor Fons 
Captijn met het thema: ‘Gezegend 
zij iedere verkeersdeelnemer’.
De zegening is bedoeld voor auto’s, 
motoren, scooters, rollators en step-
pen. Kortom voor alle verkeersdeel-
nemers. 

Hierbij gaat het vooral om dat men 
zich kan bezinnen op zijn of haar 
houding in het verkeer. De zegening 
is op het voorplein van de Naald-
kerk in Santpoort-Noord om onge-
veer 11.30 uur, direct na de zondag-
se viering van 10.30 uur. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Wally de Vries, telefoon 023-
5384997 of Leo Kuijpers, telefoon 
023-5493808.

Werkzaamheden A9 op 6 en 12 juli
Geen verkeershinder 
bezoekers Dance Valley
Regio - Van 16 juni tot en met eind 
september voert Rijkswaterstaat 
werkzaamheden uit aan viaducten 
op en bij de A9: de viaducten Spie-
ringweg en die bij de afslag Haar-
lem-Zuid. De planning voor een aan-
tal werkzaamheden is gewijzigd. Op 
zondag 6 juli duurt de afsluiting voor 
de werkzaamheden aan de viaduc-
ten Spieringweg de hele dag omdat 
nog een beschadigde ligger moet 
worden verwijderd. Op vrijdag 4 ju-
li en vrijdag 11 juli zijn er uitsluitend 
in de avond en nacht werkzaamhe-
den aan de viaducten afslag Haar-
lem-Zuid. Rijkswaterstaat houdt re-
kening met het evenement Dance 
Valley op zaterdag 12 juli. Door de 
aangepaste werkzaamheden onder-
vinden bezoekers van dit evenement 
geen hinder. Wel verwacht Rijkswa-
terstaat op zondag 6 juli extra ver-
keershinder vooral op het wegennet 
in Haarlem. 
Gedurende de hele werkperiode 
tot en met eind september zijn ver-
smalde rijstroken op de A9 beschik-
baar en geldt een snelheidsbeper-
king van 70 km per uur. De mees-
te werkzaamheden zijn in de avond- 
en nachturen. Afwisselend zijn ver-
bindingswegen tussen de A9 en de 
N205 afgesloten. Gele borden geven 
de omleidingen aan.
Van zondag 6 juli 07.00 uur tot en 
met maandag 7 juli 05.00 uur is de 
verbindingsweg van de N205 rich-
ting Alkmaar afgesloten. De lange 
afsluitingstijd is nodig omdat nog 
een beschadigde ligger uit het vi-
aduct moet worden verwijderd. De 
verbindingsweg van de N205 rich-
ting Alkmaar is afgesloten uit oog-
punt van veiligheid voor het verkeer. 
Tijdens het stukknijpen van het be-
ton kunnen brokstukken op de on-
derliggende weg terechtkomen. 
Het verkeer komende vanuit Haar-
lem en Hoofddorp richting Alkmaar 
rijdt om via de Prins Bernhardlaan 

(Haarlem) en de N200. Het verwij-
deren van de liggers van de viaduc-
ten in de A9 is van vrijdag 4 juli 19.00 
uur tot en met zaterdag 5 juli 09.00 
uur en van vrijdag 11 juli 19.00 uur 
tot en met zaterdag 12 juli 09.00 uur. 
De uitvoering van de werkzaamhe-
den is in een aanzienlijk kortere pe-
riode dan in eerste instantie gepland 
was, namelijk twee hele weekein-
den. De voorbereidende werkzaam-
heden voor het verwijderen van de 
liggers worden nu meegenomen in 
de avond- en nachtwerkzaamhe-
den, die in de week vooraf plaats-
vinden. Het verkeer op de A9 heeft 
in beide richtingen tijdens het ver-
wijderen van de liggers één ver-
smalde rijstrook over de viaducten 
ter beschikking. Tevens zijn op de 
A9 korte politiestops.
In de periode van vrijdag 4 juli op 
zaterdag 5 juli is de verbindingsweg 
vanuit Amstelveen richting Alkmaar 
afgesloten. Het verkeer vanuit Am-
stelveen richting Haarlem heeft dan 
een omleiding via het Rottepolder-
plein. Van vrijdag 11 juli op zaterdag 
12 juli is de verbindingsweg vanuit 
Haarlem-Zuid richting Alkmaar af-
gesloten. Het verkeer vanuit Haar-
lem en Hoofddorp richting Alkmaar 
wordt omgeleid via de Prins Bern-
hardlaan (Haarlem) en de N200.

Jeugdige
winkeldieven
Haarlem - De politie heeft dins-
dag omstreeks 16.00 uur drie 14-ja-
rige Haarlemse meisjes aangehou-
den. Doordat het alarm van het de-
tectiepoortje afging werden zij be-
trapt op diefstal van make-up uit 
een winkel aan de Kruisstraat. De 
politie heeft proces-verbaal opge-
maakt. Het drietal kan een taakstraf 
van Bureau HALT tegemoet zien.
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Jonge vos aan de vis in de haven
IJmuiden aan Zee – De vossen die in het havengebied leven worden 
steeds brutaler. Ze komen makkelijk aan hun voedsel, vooral vis is favo-
riet. ,,Angst of schuwheid komt bij deze dieren steeds minder voor,’’ vertelt 
Michel Derksen die deze foto maakte. ,,Deze jonge vos keek even recht in 
de lens, maar ging daarna vrolijk door met het eten van zijn bevroren visje.’’

IJmuiden – Ruim vijf jaar duurde 
het, voordat Sylvia zwanger raakt. 
Nadat Patricia bevallen was van 
zoon Dylan, zou zij proberen zwan-
ger te raken. Eerst via KID. Na vijf-
tien mislukte pogingen besloten 
Sylvia en Patricia het even voor ge-
zien te houden. Bovendien overleed 
de moeder van Sylvia, hun hoofd 
stond wel ergens anders naar. Na 
een tijd pakten ze de draad weer op, 
via IVF-behandeling dit maal. Dit is 
veel ingrijpender, vaak naar het zie-
kenhuis en hormoneninjecties. ,,Het 
is geestelijk zwaar voor je relatie’’, 
aldus Patricia. Na talloze pogingen 
besloten zij ook dit voor gezien te 
houden en zich er bij neer te leg-
gen, dat Sylvia niet zwanger raak-
te. Er stond haar nog één behan-
deling te wachten. Patricia kon niet 
mee naar het ziekenhuis, haar moe-
der ging mee. Had ze dat nou maar 
veel eerder gedaan, want deze al-
lerlaatste poging sloeg aan: Sylvia 

Aangenaam

Geboren: Destiny Maria de Zwaan
Dochter van: Sylvia en Patricia de 
Zwaan
Zusje van: Dylan (7)
Geboren op: 20 maart 2008 om 
21.05 uur
Geboortegewicht: 3680 gram

was zwanger. 
In het begin had ze het niet gemak-
kelijk: misselijk, last van maagzuur 
en benauwd. Wonderpillen van de 
dokter brachten uitkomst. Op een 
maandagavond kreeg ze weeën, 
Sylvia dacht dat het die nacht wel 
eens kon gebeuren. Patricia bel-
de dinsdag haar werk af. De dag 
verliep met veel weeën, verder ge-
beurde er niets. Sylvia had veel pijn 
en was behoorlijk moe. Van de ge-
plande thuisbevalling kwam niets, 
dinsdagavond gingen Sylvia en Pa-
tricia naar het Rode Kruis Zieken-
huis. De volgende ochtend werden 
ze weer naar huis gestuurd: er wa-
ren wel weeën, maar er was geen 
ontsluiting. Sylvia verging van de 
pijn en woensdagavond was ze te-
rug in het ziekenhuis, Patricia bleef 
ook daar slapen. Dylan werd opge-
vangen door haar ouders. Donder-
dag kreeg Sylvia een ruggenprik te-
gen de pijn. Dylan was die dag jarig, 
opa en oma vierden zijn verjaardag 
maar hij miste zijn mama’s. Patricia 
ging even op en neer om bij haar 
zoon te zijn. De gynaecoloog be-
sloot dat het niet langer moest du-
ren, anders werd het een keizersne-
de. Maar rond 20.00 uur kreeg Syl-
via persdrang en een uur later was 
Destiny er. Op de verjaardag van 
haar broer. Ze bleven een nacht-
je in het ziekenhuis en de volgende 
dag mochten ze naar huis, waar het 
groot feest was. Destiny had vrucht-
water binnen gekregen en spuugde 
daardoor veel, eten ging even las-
tig. Maar nu is het een smulpaap. 
Het is een heel mooi kindje met 
grote, donkere ogen en een enor-
me bos haar. Ze heeft last van haar 
mond want haar tanden komen al 
door. Dylan is een grote trotse broer 
die dol is op zijn zusje. Destiny be-
tekent: ‘bestemming’, maar ook Tiny 
zit er in, de naam van de moeder 
van Sylvia. En Maria is de naam van 
de moeder van Patricia. 
Voortaan is 20 maart een heel bij-
zondere dag voor ze: ze vieren dan 
de verjaardag van hun kinderen. 
(Carla Zwart) 

PvdA stelt vragen over
Solidariteitsgebouw
IJmuiden – In het Solidariteitsge-
bouw aan de Eenhoornstraat zijn 
een aantal organisaties gehuisvest, 
die zich richten op ontwikkelingssa-
menwerking en mondiale bewust-
wording.
De jaarlijkse lasten van 48.000 eu-
ro werden door de ReinUnie door-
berekend in de afvalstoffenheffing. 
ReinUnie werd overgenomen door 
de HVC (huisvuilverbranding te Alk-
maar) en de verenigingen werd de 
huur opgezegd.
Volgens de PvdA werd bij de over-

dracht besloten, dat de HVC de ver-
plichtingen van de ReinUnie voor-
alsnog voor een periode van tien 
jaar zou overnemen. Daarom stel-
de de partij de volgende vragen aan 
het college:
‘Wij willen graag vernemen of de 
verplichting die de ReinUnie des-
tijds ten aanzien van het pand aan 
de Eenhoornstraat is aangegaan 
ook bij die besluitvorming is inge-
bracht. Indien dit niet het geval is, 
dan zouden wij graag de redenen 
daarvan willen weten.’’

Verlies van verkoopargument
Swingsteesjun was al rookvrij
Haarlem - Dinsdag 1 juli begon een 
nieuw tijdperk voor de eerste rook-
vrije discotheek- en evenementen-
locatie in Nederland. Het weekend 
ervoor werd afscheid genomen van 
een uniek verkoopargument, rook-
vrij wás de reden om Swingsteesjun 
te starten. 
Het is uitgegroeid tot een unieke lo-
catie waar veel en graag gedanst 
wordt door mensen van 21 jaar en 
ouder, op aangename aanvang- 
en sluitingstijden en in een goede 
sfeer.
Swingsteesjunorganisator William 
Appelman (42) begon 3,5 jaar gele-
den zonder ervaring aan een rook-
vrij avontuur. In 2006 werd hij door 
leden van Koninklijke horeca afde-
ling Noord Holland (collega’s) ge-
nomineerd voor de prijs Markante 
Horeca Ondernemer voor zijn moed. 
Vorig jaar 2007 ontving hij twee prij-
zen voor de bijdrage die hij heeft 
geleverd voor de bevordering van 

rookvrije horeca. Zowel de consu-
menten organisatie CAN als de ge-
zondheids organisaties Astmafonds, 
Kankerfonds, Hartstichting en de 
semi-overheidsinstelling Stivoro, er-
kenden de bijdragen van de gedre-
ven pionier. Tot en met de Tweede 
Kamer werd er over het rookvrije 
Swingsteesjun gesproken. Nova en 
Netwerk kwamen er speciaal voor 
langs en diverse landelijke kranten  
en vakbladen schreven over hoe 
leuk en geslaagd rookvrij uitgaan 
is. Nu gaat het dus echt gebeuren, 
vaarwel verkoopargument.
Swingsteesjun organiseert komen-
de week voor Clean Air Nederland 
(CAN) twee evenementen vanwege 
het ingaan van de wet rookvrije ho-
reca. Dinsdag 1 juli was er een ma-
nifestatie op het Plein bij de Twee-
de Kamer in Den Haag en op zater-
dag 5 juli komen leden van de ver-
eniging feest vieren op het station 
van Haarlem.

Hans Teeuwen zingt in Caprera
Regio – Zaterdag 5 juli zingt Hans 
Teeuwen in het openluchttheater 
van Bloemendaal. Er zijn nog enkele 
kaarten verkrijgbaar. Teeuwen ver-
wierf landelijke faam met zijn baan-
brekende cabaret, waarbij hij de ge-
vestigde orde en de heersende the-
aterconventies ver achter zich liet. 
Spraakmakend en absurdistisch. Na 
vijf theater programma’s was het tijd 
voor iets anders. Van zijn shows we-
ten we dat hij een geweldige musi-
cus is en mede daarom is het niet 
verwonderlijk dat hij zich nu als zan-
ger manifesteert. De carrière switch 

van cabaretier naar subtiele jazz-
zanger pakte uit als een daverend 
succes. Zaterdag is Caprera het de-
cor voor een zwoele zomeravond, 
begeleid door een top band met 
saxofonist Benjamni Herman, zullen 
nummers van grootheden als Frank 
Sinatra, Sara Vaughan en Billie Ho-
liday gezongen worden door Hans 
Teeuwen.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de web-
site www.openluchttheaterbloemen-
daal.nl, via Tickets Haarlem, telefoon 
023 5121212 of aan de kassa van de 
Philharmonie te Haarlem.

Gemeenteraad Velsen in laatste 
uitzending van het seizoen
IJmuiden - In de laatste rubriek 
Velsen Centraal van Seaport TV van 
dit seizoen staat deze week de ge-
meenteraad van Velsen centraal. De 
fractievoorzitters van de PvdA, CDA 
en SP zijn uitgenodigd als studio-
gasten van de eindredacteur Jac. 
Zuurbier van het TV-programma.
De raadsleden kijken terug op de 
recente raadsvergaderingen. Hier-
bij komt ook de gang van het zaken 
rond het Woonwagencentrum aan 
de Oude Pontweg in Velsen-Zuid 
aan de orde. Een motie van colle-
gepartij CDA van wantrouwen te-
gen de
PvdA-wethouder Annemiek Korf 
werd door het ontbreken van de 
steun van oppositiepartij Groen 
Links net niet aangenomen.  
Inmiddels is de positie van het CDA 
in het college in de persoon van 
wethouder Bokking in discussie ge-
komen. Willen de partijen, die het 
college van Burgemeester en Wet-
houders gevormd en gesteund heb-
ben, verder met het CDA? Inmiddels 

hebben Groen Links en de SP zich 
aangemeld als kandidaat voor het 
College.
Wat wil de grootste raadsfractie, de 
PvdA, die als formateur voor het col-
lege gefungeerd heeft in de nieuwe 
situatie? Waarom heeft het CDA zo 
gehandeld dat haar eigen wethou-
der in discussie is gekomen? 
Maar ook andere actuele zaken 
worden besproken zoals het stads-
hart van IJmuiden en andere wo-
ningbouwplannen, de havenplan-
nen van Amsterdam en de te wijzi-
gen milieuvergunning van Corus.
Deze en andere onderwerpen zijn 
te zien en te horen in de uitzendin-
gen op vrijdagavond 4 juli, zaterdag-
avond 5 juli en maandagavond 7 ju-
li om 18.00 uur. Kijkers kunnen de-
ze uitzendingen van Velsen Cen-
traal onder de regie van Edwin Wo-
ning zien via de Velser TV-kabel op 
S12++ (frequentie 240 mHz) en de 
internetsite van Seaport TV. Nade-
re bijzonderheden staan op de tele-
tekstpagina 331 van Seaport TV.

Nieuws Cliëntenraad
Velsen - Cliëntenraad Velsen laat 
weten dat van 4 tot en met 11 ju-
li veertien gezinnen uit Velsen een 
verzorgde vakantie door mogen 
brengen op een camping in Dren-
te. Het gaat om veertien gezinnen 
met die moeten rondkomen van een 
uitkering. De gezinnen verblijven in 
een huisje en kunnen onbeperkt ge-
bruik maken van het attractiepark en 
genieten van snacks, ijs, koffie, thee 
en ranja. De vakantie wordt door de 
gemeente Velsen betaald.

Twee leden van de cliëntenraad 
hebben een bezoek gebracht aan 
het Werkcenter. Vestigingsleider 
Raymond Brand vertelde dat het 
Werkcenter met behulp van de ter 
beschikking staande wet- en re-
gelgeving en financiële midde-
len langdurig werklozen voor maxi-
maal een half jaar in dienst neemt 
om ze daarna te laten doorstromen 
naar een vaste baan. Het Werkcen-
ter biedt het volledige productiepro-
gramma van halffabrikaat tot ver-
zendklaar eindproduct. 
Momenteel zijn er 60 mensen in 
dienst. Er wordt veel aan opleiding 
gedaan, zoals het behalen van het 
VCA Veiligheidscertificaat, opleiding 
tot heftruckchauffeur of een lasop-
leiding. Momenteel is men druk be-
zig met het opzetten van een call-
center.
Zo wordt er aan buitenlandse werk-
nemers Nederlandse les gegeven.

Wil de werknemer een specifieke 
opleiding die het werkcenter niet 
kan geven dan wordt en opleiding 
ingekocht. 
Nadat Raymond de Cliëntenraad op 
kantoor het een en ander had uit-
gelegd kregen zij een rondleiding in 
het bedrijf. Zo zagen ze hoe er hard 
werd gewerkt aan een geluidswal. 
Enkele medewerkers waren vlecht-
werk aan het lassen, weer ande-
ren stopten daar kokosmatten in en 
weer andere deden er plantjes in. 
Tijdens deze werkzaamheden kwam 
een werknemer op het idee om van 
hetzelfde materiaal een tuinstoel en 
een vijver te maken. Dit idee werd 
gehonoreerd en de Cliëntenraad 
kon het eindproduct bewonderen.
In een theorielokaal zat een mede-
werker achter de computer te stu-
deren voor zijn rijbewijs.  
De cliëntenraad had een goed ge-
voel bij dit unieke project. De resul-
taten liegen er trouwens ook niet 
om, op een enkeling na stroomt ie-
dereen die een opleiding of werker-
varing heeft opgedaan bij het Werk-
center na een half jaar door naar 
een reguliere baan. 

De cliëntenraad wil graag uw er-
varingen met het Werkcenter de-
len. Wilt u uw verhaal kwijt over het 
Werkcenter dan kunt u hen berei-
ken onder nummer 06-20294234 
of via de mail clientenraadvelsen@
quicknet.nl

Jazz en poëzie in Caprera
Regio - Vrijdag 4 juli is het podium 
van Caprera bestemd voor het New 
Cool Collective en Jules Deelder. 
Sinds de oprichting in 1994 ontwik-
kelde de band zich als een groovy 
sneltrein, die zo’n beetje alle Euro-
pese hoofdsteden aandeed en talrij-
ke muziekfestivals plat speelde. Toe-
gejuicht door een groot publiek en 
bejubeld in de pers.
Bandleider Benjamin Herman groei-
de zelfs uit tot een van de meest ge-
vraagde jazzmuzikanten in Euro-
pa. Die liefde voor de Jazz deelt de 
band met dichter, schrijver en podi-
umbeest Jules Deelder. Er kwam dit 

seizoen een bijzondere samenwer-
king tot stand.
De mix van jazz en poëzie levert 
volgens de kenners een prachtige 
nieuwe wereld op.
New Cool Collective en Jules Deel-
der denken de jazz en poëzie een 
dienst te bewijzen door de aloude 
genres te vermengen en opnieuw 
uit te vinden. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
openluchttheaterbloemendaal.nl, 
via Tickets Haarlem, telefoon 023-
5121212 of aan de kassa van de 
Philharmonie te Haarlem.

Roze big gesignaleerd in 
speeltuin De Veilige Haven
IJmuiden- In speeltuin de veilige haven is een nieuwspeeltoestel geplaatst, 
een zogenaamde wipbig. Sspeeltuinbeheerder Jaap Stegemeijer was er na-
tuurlijk als de kippen bij om dit varkentje eens even te wassen. Zoals te zien 
op de foto nam ome Jaap de eerste wip af. En nu maar hopen dus ook dat 
de kinderen er net zoveel plezier aan gaan beleven als ome Jaap.

Oplichters actief in de IJmond
Regio - De afgelopen weken zijn 
verschillende oudere inwoners van 
IJmuiden en Heemskerk het slacht-
offer geworden van enkele oplich-
ters. 
Deze oplichters deden zich voor als 
postbode of als medewerker van 
een bank en waren ook zodanig ge-
kleed. De oplichters vroegen hun 
slachtoffers een nog openstaande 
rekening, met behulp van een mo-
biele pinautomaat, te betalen. In de 
praktijk bleek deze dan dikwijls niet 
te werken. Vervolgens werd door 
de oplichters hulp aangeboden: het 
slachtoffer werd naar de pincode 
gevraagd..

Ook werd de magneetstrip van de 
pinpas gekopieerd. Meestal eindig-
de een dergelijke oplichtingstruc 
met het snel opnemen van een 
geldbedrag van de rekening van de 
slachtoffers. 
De politie zou graag in contact ko-
men met mensen die het slachtoffer 
zijn geweest van een dergelijke truc 
en met mensen die informatie heb-
ben over een signalement van deze 
oplichters. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie in 
IJmuiden en Velsen, 0900-8844. De 
politie raadt mensen aan nooit hun 
pincode te noemen en hun pinpas 
niet uit handen te geven.

Zonder helm
op bromfiets
Haarlem - Surveillerende agenten 
zagen donderdag rond 21.15 uur 
in de Zijlstraat een jongen en een 
meisje op een bromfiets rijden.
De jongen zat achterop, zonder dat 
hij een helm droeg. Hij zag de agen-
ten en sprong van de brommer. De 
agenten spaken hem aan, maar de 
jongen wist van niets. Hij weiger-
de een identiteitsbewijs te tonen en 
gedroeg zich zeer recalcitrant.
Toen agenten hem wilden fouilleren, 
begon hij zich hevig te verzetten. 
Met de nodige moeite lukte het de 
agenten om de jongen onder con-
trole te krijgen. 
Hij werd meegenomen naar het bu-
reau. Hier bleek dat het om een 18-
jarige Haarlemmer ging. 
Er is proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt. 

Getuigen
vernielingen gezocht
Regio - De politie is een onderzoek 
gestart naar verschillende vernie-
lingen van auto’s in Haarlem, Sant-
poort-Zuid, Santpoort-Noord en 
Bloemendaal. In de nacht van 24 op 
25 juni werden in Haarlem verschil-
lende auto’s vernield in de Stuyve-
santstraat en de Oost-Indiëstraat, in 
Santpoort-Zuid in de Van Dalenlaan 
en in Santpoort-Noord in de Hage-
lingerweg. In Bloemendaal werden 
vernielingen gepleegd in de Dr. Dirk 
Bakkerlaan en de Brederodelaan. 
De vernielingen variëren van afge-
trapte spiegels tot ingeslagen auto-
ruiten.
Getuigen worden opgeroepen om 
zich te melden bij de politie in Vel-
sen via telefoonnummer 0900-8844. 
Mensen waarvan de auto is ver-
nield, maar die nog geen aangifte 
hebben gedaan, worden verzocht 
dit alsnog te doen.

Met slok op
achter het stuur
Velsen-Noord - Na een melding 
dat er een dronken man in zijn au-
to was gestapt en was gaan rij-
den, heeft de politie donderdag een 
44-jarige Velsenaar aangehouden. 
Agenten zagen dat de man zijn auto 
parkeerde in de Wijkeroogstraat. 
Ze namen de man een alcoholtest 
af en hij bleek inderdaad te veel ge-
dronken te hebben (300 ugl/0,69 
promille). 
Er is proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt en de man kreeg een rij-
verbod van twee uur. 

Kettingbotsing A9
Velsen-Zuid - De politie stelt een 
onderzoek in naar de oorzaak van 
een kettingbotsing op de A9 (rich-
ting Amstelveen). Woensdag rond 
06.20 uur waren bij deze kop-staart-
botsing acht voertuigen betrokken. 
Zeven van hen raakten bescha-
digd, een bestelbusje dat midden in 
het ongeluk stond, had geluk. Deze 
werd niet geraakt en kon zijn weg 
vervolgen. 
Bij de aanrijding raakte niemand ge-
wond, wel ondervond het ochtend-
verkeer hinder van dit ongeluk.
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Provincie zet schoolkinderen 
achter het stuur
Regio - De provincie Noord-Hol-
land subsidieert via de gemeenten 
Zijpe, Wieringen, Velsen, Huizen, 
Heiloo, Heerhugowaard, Heemste-
de, Haarlem en Alkmaar, basisscho-
len die het project ‘Streetwise’ in-
zetten om schoolkinderen te leren 
goed en verantwoord om te gaan 
met verkeer. 
Ook andere projecten op het gebied 
van verkeerseducatie en  veiligheid 
kunnen rekenen op financiële steun 
van de provincie.
Eén van de onderdelen van het pro-
ject ‘Streetwise’ is Hallo Auto, dat 
leerlingen van groep 5 en 6 iets leert 
over de remweg van een auto en de 
invloed van reactiesnelheid op die 
remweg. 
De 9- en 10-jarigen mogen zelf 
plaatsnemen achter het stuur van 
een speciale ANWB-lesauto en zelf 
remmen. 

De andere twee onderdelen richten 
zich op leerlingen van groep 3 en 4 
(Blik en Klik) en op leerlingen van 
groep 7 en 8 (Trapvaardigheid). 
Blik en Klik gaat over veilig overste-
ken en het dragen van de gordel. 
Trapvaardigheid richt zich op veilig 
en zelfstandig door het verkeer fiet-
sen, met alvast die loodzware brug-
piepersrugzak op.
De gemeenten Zijpe, Wieringen, 
Velsen, Huizen, Heiloo, Heerhugo-
waard, Heemstede, Haarlem en Alk-
maar ontvangen van de provincie 
subsidie voor dit project dat door 
een aantal basisscholen in die ge-
meenten wordt uitgevoerd.
Enkele andere projecten die de pro-
vincie financieel ondersteunt:
Verkeerseducatie in het primair on-
derwijs, De Verkeersslang, Verkeers-
markt Voorgezet Onderwijs, Dode 
Hoek lesproject.

Eén van de tuinen van VTV Wijkeroog

Open dag bij VTV Wijkeroog
Velsen-Noord - Zondag 6 juli wordt 
er vanaf 11.00 uur een open dag ge-
organiseerd bij VTV Wijkeroog. In-
geklem tussen het Noordzeekanaal, 
de industrie en de Meubelboulevard 
van Beverwijk, ligt het complux met 
260 tuinen met een totale groot-
te van ongeveer 1.000.000 vierkan-
te meter. Deze ‘groen long’ van de 
IJmond, welke erg wordt gewaar-
deerd door de leden en bezoekers, 
bestaat al meer dan 40 jaar. 
Het startpunt van de open dag is op 
het plein bij de kantien het Praat-
huisplein. Daar is een plattegrond te 
verkrijgen van het complex. Op het 
Praathuisplein is een cratieve markt, 
er zijn onder andere kraampjes met 
zelfgemaakte kaarten, t-shirts druk-
ken, eigen gemaakte schilderij, een 
paragnoste, de dierenambulance en 
veel meer. Als vanouds staat de vis-
boer scholletjes en lekkerbekjes te 
bakken. Deze zijn tegen zeer redelij-

ke prijzen te verkrijgen. De hele dag 
wordt opgeluisterd met live muziek, 
door hun eigen tuinaccordeonist en 
de Raddraaiers uit IJmuiden.
daarnaast is er een loterij, de trek-
king is rond 17.00 uur. Er zijn vele 
prijzen te winnen, met als hoofdprijs 
een lang weekend voor zes perso-
nen naar het bungalowpark de Hei-
haas in Putten. De opbrengst van 
de loterij is voor kinderactiviteiten 
en sociale activiteiten op het terrein 
van VTV Wijkeroog zoals bijvoor-
beeld het aanbieden van een bar-
becue aan patiënten van de Zon-
nebloem, een koffieochtend voor 
mensen van de telefooncirkel. Loten 
zijn vanaf heden verkrijgbaar in het 
Praathuis van VTV Wijkeroog.
Volkstuinvereniging Wijkeroog in 
Velsen-Noord is te bereiken via de 
Parallelweg, over de spoorbomen 
via de Wijkerstraatweg. Routeplan-
ner 1951 AH Velsen-Noord.

Expositie Erna Kooijman
Velsen-Zuid - Op dit moment 
hangt er een selectie van de vro-
lijk gekleurde schilderijen van Erna 
Kooijman bij Maatschap Fysiothe-
rapie Kerkplein in Velsen-Zuid. Het 
gaat hier om een persoonlijke keuze 
van de therapeuten Onno, Jan Wil-
len en Suzanne uit het oeuvre van 
Erna Kooijman.
Erna maakt realistisch werk, maar 
ze maakt beslist geen fotografisch 
werk. Je zou kunnen zeggen dat 
haar schilderijen impressionistisch 
zijn. Het kleurgebruik is helder en ze 
gebruikt verschillende materialen. In 
Velsen-Zuid zijn zonsondergangen, 
tulpen en abstracten te zien. Alles is 
prachtig ingelijst door Yvonne Loot-

sma van Art Frame en Postershop te 
IJmuiden, zij is de winnares van de 
Art en Frame wedstrijd van 2006. Al 
met al een mooi plaatje en beslist
de moeite waard om even te gaan 
bekijken.
Wilt u meer werk zien van Erna 
Kooijman dan kunt u naar de ex-
positie Art & Wheels in Heerhu-
gowaard. Bij Renault dealer Frans 
Stokman op de hoek van de cara-
van boulevard is een kunstroute uit-
gezet door het hele bedrijf. Ook is 
een selectie van haar werk te zien 
bij Art Frame & Postershop en bij 
Uitzendbureau Dyflex in IJmuiden, 
Salon Luciënne in Velsen-zuid en 
Novopraktijk in Haarlem.

Rookregels in amusementscenters & casino’s

Rookbeleid bij Fair Play 
geeft alle gasten (speel)ruimte
Regio - Met ingang van 1 juli geldt 
het rookverbod in de horeca ook 
voor amusementscenters en casi-
no’s. Op deze datum moeten ook 
deze speelgelegenheden voldoen 
aan de wettelijke regels en mag er 
in principe niet meer worden ge-
rookt, tenzij men speciale voorzie-
ningen heeft getroffen.
Fair Play Centers en Casino’s staan 
bekend om hun gezellige ambian-
ce en vooral hun gastvrijheid. Dat 
geldt ook voor het rookbeleid. “Ro-
ken? Dat lossen we samen wel op!” 
is een slogan die het rookbeleid in 
de Fair Play vestigingen dan ook het 
beste kenmerkt. 
Uiteraard worden de vestigingen 
van Fair Play rookvrij. Dat betekent 
dat er niet meer gerookt mag wor-
den bij de speelautomaten. Voor 
gasten die er toch graag een siga-
ret opsteken, worden speciale rook-
gelegenheden gecreëerd. Daarmee 

voldoett Fair Play aan de wettelijke 
verplichting en geeft het alle gasten 
de ruimte om te kiezen voor wel of 
niet roken.

Volgens Herman Matheij, Mana-
ger Business Development & Sup-
port van Fair Play: ,,Wij behoren met 
onze casino’s tot de top in Neder-
land en willen per 1 juli onze werk-
nemers een rookvrije werkplek bie-
den. Maar we willen ook onze gas-
ten alle ruimte bieden. Gastvrijheid 
staat bij ons hoog in het vaandel 
en daarbij past het naar buiten stu-
ren van rokers natuurlijk niet. Maar 
we gunnen ook de niet-rokers hun 
plek. Daarom zijn we op zoek ge-
gaan naar de beste oplossing. 
De rookgelegenheden die wij plaat-
sen hebben perfecte filtersystemen 
en zijn volledig transparant, zodat 
onze gasten in de sfeer van de casi-
no-omgeving kunnen blijven.”

In het Bunkermuseum is elke eerste zondag van de maand een andere wissel-
tentoonstelling, zoveel materiaal is voorhanden

Zondag mooie wissel-
expositie Bunkermuseum
IJmuiden - Op 6 juli opent Stich-
ting AtlantikWall Wapens en Muni-
tie Museum (AWMM) haar bunker-
deuren. Wederom is er een mooie 
wisselexpositie voorbereid. Uiter-
aard gaat het over wapens en mu-
nitie. Er worden diverse wapens ge-
exposeerd, waaronder een aantal 
zeer unieke luchtdrukwapens, deze 
zijn gebruikt als oefenobject voor de 
jeugdgroep van Duitsland ter voor-
bereiding op de echte vuurwapens. 
Ook zijn verschillende handgrana-
ten in de vitrines te zien. Uiteraard is 
er nog veel meer te zien. Kom zon-
dag maar kijken.
Stichting AWMM is nog steeds op 
zoek naar een grotere locatie waar 
zij hun omvangrijke collectie kun-
nen tonen aan het publiek. Mo-
menteel is er een wisselexpositie en 

moeten ze de tentoongestelde ma-
terialen na elke openstelling uit de 
bunker verwijderen.
De openingstijden zijn elke eer-
ste zondag van de maand van mei 
tot en met oktober en van 11.00 tot 
16.00 uur. Deze bunker ligt tussen 
de Heerenduinweg en de Ampè-
restraat, langs het oude betonpad 
(wandelpad), aan de noordkant van 
IJmuiderslag. Er is voldoende par-
keergelegenheid aanwezig in de 
buurt van de bunker. Bij de bunker 
kan niet geparkeerd worden. Voor 
een duidelijke routekaart wordt ge-
adviseerd te kijken op www.awmm.
org 
De entreeprijs is 1 euro. Voor kinde-
ren tot en met 12 jaar is de toegang 
gratis. Info: awmm@quicknet.nl of 
info@ww2museum.eu

Multiculturele samenleving
Politiekorps Kennemerland 
hijst regenboogvlag in top
Haarlem - Afgelopen zaterdag was 
het Roze zaterdag. Het politiekorps 
Kennemerland is een korps voor én 
van iedereen. Vandaar dat de regen-
boogvlag deze dag in de top van de 
vlaggenmast van het hoofdbureau 
aan de Koudehorn werd gehesen. 
De regenboogvlag is het internatio-
nale symbool van homo-lesbische 
emancipatie en tolerantie. Het korps 
Kennemerland wou hiermee aange-
ven dat zij gelooft in de kracht van 
een diverse en multiculturele sa-
menleving. 
 Niet alleen de regenboogvlag hing 
in top, maar in de jaarlijkse parade 
liepen, zoals elk jaar, weer collega’s 
mee van het korps Kennemerland. 
Dit jaar vond deze parade plaats in 
Tiel. 
 De politie Kennemerland gelooft in 
de kracht van een diverse samenle-
ving, een samenleving waarin men-
sen met verschillende opvattingen, 

geaardheden en geloof in vrede sa-
menleven. Mensen, dus ook poli-
tiemensen, die ‘anders zijn’ hebben 
recht op een volwaardige plaats in 
de samenleving en binnen de poli-
tieorganisatie.
Het is de taak van de politie om 
het leven, vrijheid en eigendom van 
mensen te beschermen en mensen  
te helpen die in nood verkeren. De 
politie mag als enige organisatie in 
dat soort omstandigheden gepaste 
dwang of drang hanteren. Burgers 
moeten kunnen rekenen op een on-
afhankelijke en integere politie, die 
boven de belangen van de verschil-
lende partijen staat. De politie Ken-
nemerland is er voor alle inwoners 
in de regio Kennemerland. De be-
langen van bepaalde (groepen van) 
burgers wegen niet zwaarder dan 
die van anderen. In die zin opereert 
de politie op onafhankelijke en on-
partijdige wijze. 

Ondertekening bestuursafspraken
Regionaal brandweerkorps 
in Kennemerland een feit
Haarlem - Op 27 juni, een half jaar 
na de start van de Veiligheidsregio 
Kennemerland, tekenden de voor-
zitter van de Veiligheidsregio Ken-
nemerland en de burgemeesters de 
bestuursafspraken over de regiona-
le Brandweer. Daarmee is het regi-
onaal Brandweerkorps Kennemer-
land een feit. Het korps telt ruim 850 
medewerkers. Kennemerland is lan-
delijk de derde Veiligheidsregio met 
een regionaal georganiseerd Brand-
weerkorps. 
De regio is de eerste Veiligheidsre-
gio in Nederland met een regionaal 
Brandweerkorps waar de GGD deel 
uitmaakt van de Veiligheidsregio. 
De korpsen die meedoen zijn van 
noord naar zuid: Uitgeest, Heems-
kerk, Velsen, Haarlem/Bloemendaal, 
Haarlemmerliede en Spaarnwou-
de, Heemstede, Bennebroek, Zand-
voort, Haarlemmermeer. De ge-
meente Beverwijk nam donderdag 
26 een besluit. Door het samengaan 
worden de efficiency en slagkracht 

van de brandweer groter, en daar-
mee de veiligheid van de burger. 
Voorheen werd brandweerhulp ge-
boden binnen de gemeentelijke 
grenzen. In de nieuwe situatie wor-
den de brandweereenheden inge-
zet die het snelst ter plaatse kun-
nen zijn.  
De minister van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties heeft be-
sloten om voor de verdere verster-
king van Kennemerland jaarlijks 5 
miljoen structureel bij te dragen aan 
de Veiligheidsregio Kennemerland. 
De voorzitter van de Veiligheidsre-
gio, de heer drs. Th. Weterings zegt: 
,,We zijn trots op de ontwikkelingen 
in onze regio. We hebben de afge-
lopen tijd hard gewerkt om ervoor 
te zorgen dat het veiligheidsniveau 
voor onze burgers goed geborgd is 
en verbeterd wordt en dat blijven 
we doen. De regionalisering van de 
brandweer en de bijdrage van de 
minister geven ons handvatten om 
het nog beter te doen.’’ 

Gezellige seizoens afsluiting 
van ouder-kind ochtend
IJmuiden - In buurtcentrum de Dwarsligger van Stichting Welzijn Velsen 
werd, op de laatste bijeenkomst voor de vakantie, de ouder-kind ochten-
den afgesloten op een bijzondere manier. Na de koffie kwamen er allemaal 
schalen te voorschijn met overheerlijke, eigen gemaakte hapjes. Er werd ge-
proefd, gevraagd en recepten uitgewisseld.
Het weer was prachtig, waardoor de kinderen zich ook buiten konden ver-
maken. Moe gespeeld en met volle buiken maakte de poppenkast het pro-
gramma compleet. Na de zomer vakantie gaan de ouder-kind ochtenden 
weer van start. Ouders/verzorgers met jonge kinderen zijn dan op de dins-
dagochtenden weer van harte welkom! 
Voor informatie kunt u half augustus weer bellen naar buurtcentum De 
Dwarsligger, Planetenweg 338 in IJmuiden, telefoon 0255-512725.

Reisadviezen reisbureaus 
ruim voldoende
Santpoort-Noord - De uitslag 
van de reisbureaumonitor 2008 in 
de Reisgids van juli/augustus van 
de Consumentenbond laat zien dat 
reisbureaus dit jaar een ruim vol-
doende scoren voor het geven van 
reisadviezen. 
Dit jaar komen twee reisbureauke-
tens als beste uit de monitor: Va-
kantieXperts en Thomas Cook. Bei-
den hadden een constant hoge sco-
re. In het juli/augustusnummer van 
de Reisgids van de Consumenten-
bond is de volledige einduitslag ge-
publiceerd. 
De scores liggen dit jaar hoger dan 
in 2007, toen kwamen de reisbu-
reaus niet verder dan een voldoen-
de. 
Toch kan er nog wel wat verbeterd 
worden, vooral wat het gebruik van 
informatiebronnen en de uitgebreid-
heid van informatie betreft.

Het best bleken de reisbureaumede-
werkers het te doen op vriendelijk-
heid, maar ook de waardering van 
de onderzoekers voor snelheid, op-
stelling en manier van beantwoor-
den was goed.
Mysteryshoppers van de Consu-
mentenbond hebben de afgelo-
pen maanden 140 reisbureaus van 
de zes grootste reisbureauketens in 
Nederland en een groep onafhan-
kelijke reisbureaus bezocht.
Zij vroegen daar advies over vier 
verschillende reizen. VakantieXperts 
en Thomas Cook adviseren uitein-
delijk het beste, beiden met gemid-
deld ruim 71 procent van het maxi-
mum te behalen aantal punten. Het 
bureau dat het laagst, maar nog wel 
steeds voldoende, scoort in de Reis-
bureaumonitor 2008 is D-reizen met 
een gemiddelde score van 66 pro-
cent.

Sabine Dekker woonde tot haar 
zevende in het IJmuidense Zee-
wijk, verhuisde daarna naar Vel-
sen-Zuid en ze ging in Drie-
huis naar school. Drie jaar gele-
den besloot ze, de consumptie-
maatschappij zat geworden, het 
roer om te gooien in Frankrijk. 
Daar woont ze samen met haar 
Franse man Thierry en hun zoon 
Cédric in de Drôme. Ze hebben 
daar een Chambre d’Hôtes (pen-
sion). In deze rubriek vertelt zij 
over hun dagelijkse beslomme-
ringen.

Cédric kwam net helemaal ge-
schrokken binnen. Hij had het een-
denkuikentje een bad laten nemen 
en had toen per ongeluk de ton met 
water boven op hem gezet. Hij hoor-
de wat gesmoord gepiep en heeft 
toen maar weer snel de ton opge-
tild. We moeten er niet aan denken 
dat het fout gaat. Eindelijk hebben 
we een eendenkuiken wat lijkt te 
overleven. Twee jaar geleden koch-
ten we vol goede moed twee kleine 
eendjes. Dat bleken twee vrouwtjes 
te zijn, dus werd er een volwasse-
ne mannetjes eend bij gekocht. Het 
feest kon beginnen! Vorig voorjaar 
begonnen uiteindelijk de vrouw-
tjes te broeden. En toen kregen we 
bezoek van een vos. Mooie bees-
ten zijn dat. Prachtige snuit, rank li-
chaam en een grote pluizige staart. 
Helaas echter een vervent jager en 

alles wat hij tegenkomt moet dood. 
Negen kippen, twee eenden en twee 
konijnen heeft hij te pakken geno-
men. Thierry was net te laat met het 
sluiten van de schuurdeuren. Vos-
sen gaan namelijk bij het inval-
len van de nacht op pad. Hij kwam 
aangedaan weer binnen. Het is ook 
niet niks als je met veel plezier die-
ren houdt en dan zo’n slagveld aan-
treft. Het ergste was de eenden. De 
tweede moedereend zat doodgebe-
ten op haar nest. Dat is niet leuk. We 
hebben geprobeerd de eendeneie-
ren onder een broedende kip te leg-
gen, maar die was zo van slag dat ze 
niet meer broedde. We kochten op-
nieuw twee kleine eendjes die ge-
lukkig vrouwtjes bleken te zijn. En 
begin mei dit jaar waren er drie ei-
eren aan het uitkomen. De een-
denkuikens hadden duidelijk moei-
te met uit het ei komen en Thierry 
heeft samen met Maria, een gast, ze 
uit de eieren gepeld. Om ze te dro-
gen en warm te houden, hebben we 
ze op een doek in de oven gelegd. 
Uiteindelijk hebben we er zo één 
kunnen redden. Eén klein en gewel-
dig beestje dat al op je af komt ren-
nen als het je ziet en je overal volgt. 
Daarom noemen we hem suit-y  
(lees:sweety) = volgen in het Frans. 
Als je wormen voor hem zoekt dan 
duikelt hij steevast in het gat dat je 
graaft. En hij is zo sterk als een beer, 
want hij trekt gewoon de wormen 
uit de bek van een kip.

Boerenlandleven rijk
gepresenteerd op Zorgvrij
Velsen-Zuid – De eerste zondag van de zomervakantie kende een goed 
begin op Informatieboerderij Zorgvrij waar deze dag tal van activiteiten wa-
ren. 
De boerenmarkt trok deze keer ook de volwassenen. Er waren leuke en lek-
kere producten die allemaal iets te maken hadden met het boerenleven. 
Van biokaas tot de landelijke artikelen van de Mooijmakerij, eigenlijk bijna 
de buren van Zorgvrij. 
Ook voor de kinderen was er weer heel veel te doen. Er waren verschillen-
de tentoonstellingen en demonstraties en natuurlijk is het altijd leuk spelen 
in het spinnenbos of de speeltuin. 
En op het heerlijke terras van Onder de Platanen kon niet alleen worden ge-
noten van het zonnetje, maar ook van de lekkere hapjes en drankjes daar.
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Linda Bolder wint goud 
op B-toernooi in Celje
Velsertbroek - Het toernooi werd 
door veel toppers gebruikt als voor-
bereiding op de Olympische spelen 
en was ook voor veel landen, waar-
onder Nederland, een kwalificatie-
toernooi voor het EK-23 jaar later 
dit jaar.
Linda opende het toernooi met een 
fraaie Ippon met O Soto Gari op de 
Belgische Taeymans, waarna in de 
tweede ronde de Duitse Marzok ook 
een Ippon aan haar broek kreeg met 
Uchi Mata. In de derde ronde kreeg 
de Kroatische Corsic ook een Ippon 
met Kata Guruma waarna Linda in 
de halve finale tegen Kerstin Thiele 
stond. Thiele, op het laatste EK seni-
oren goed voor brons en in de voor-
gaande ontmoetingen nog te sterk 
voor Linda had nu weinig in te bren-
gen en kreeg dan ook een yugo aan 
haar broek.
Aan de andere kant van de pou-
le behaalde Edith Bosch de finale, 
maar die liet ze voor wat het is met 
het oog op de voorbereiding voor de 
Olympische spelen.
Linda kon dus het goud ophalen en 
deed goede zaken op weg naar het 
EK tot 23 jaar. In deze poule ston-

den diverse deelnemers aan de spe-
len, zoals Bohm, Meszaros, Scapin 
en natuurlijk Bosch.
Michelle Diemeer kwam na haar 
knie operatie weer voor het eerst op 
de mat. Met maar twee weken trai-
ningsarbeid wel een flinke achter-
stand maar het toernooi was voor 
haar bedoeld om ritme op te doen.
In de eerste ronde was Michel-
le vrijgeloot, waarna in de tweede 
ronde de Hongaarse Baczko stond 
te wachten. De nummer drie van 
het laatste WK en Europees kam-
pioen tot 23 jaar. Michelle wist de-
ze partij echter winnend af te slui-
ten met een armklem. In de tweede 
ronde stond de Sloveense Tatalovic 
te wachten die een hele discutabele 
koka mee kreeg en daarna de deur 
op slot hield. En een shido krijg je 
niet zo snel mee tegen een Sloveen-
se in Slovenie.. In de herkansingen 
won Michelle nog wel met een wa-
za ari van de Engelse Feenan maar 
toen was het lijf wel leeg en liet ze 
de volgende partij lopen tegen de 
Franse Harel. De komende weken 
flink trainen en over twee weken 
weer de mat op in Braunsweig.

Linda Bolder op het erepodium

Het winnende team Rob, Angelique, Corina en Saskia

Toernooizege Beach-
toernooi Let’s Play
IJmuiden aan Zee - Afgelopen 
weekend werd het landelijke Palm-
beach volleybaltournament gehou-
den op het strand van IJmuiden.
Dit evenement verplaatst zich van-
af mei tot augustus langs de kus-
ten van Nederland. Als leuke afslui-
ting van het volleybalseizoen speel-
de de recreanten volleybalclub Let’s 
Play  dit jaar mee met vier teams. De 
weervoorspellingen voor de zondag 
waren slecht maar buiten de stor-
men om was het goed vertoeven op 
het strand. 
’s Morgen werden de voorron-
des gespeeld waarbij drie teams 
de finale poules bereikte van de 25 
teams die er aan meededen. ’s Mid-
dags werd de wind krachtiger waar-
bij wij soms het idee kregen dat we 
gezandstraald werden.
Het eerste team, met Corina Post, 
Saskia van Dijk, Angelique Schot-
vanger alle drie gymdocente in de 

gemeente Velsen en het talent Rob 
Blom, dat nog in de voorrondes 
één wedstrijd verloor, werd nu eer-
ste in de finale poule waardoor zij 
de finale mochten spelen. Het twee-
de team, met Jeffrey, Jessica, Elise 
en Joey, mocht door hun resulta-
ten in de andere finale poule spelen 
voor de kleine finale (derde en vier-
de plaats). Na een gelijk opgaande 
wedstrijd in de finale was het toch 
Let’s Play dat met de winst er van-
door ging en eerste werd van het 
recreanten toernooi. Maar ook de 
kleine finale werd gewonnen door 
Let’s Play waardoor onze prijzenkast 
werd gevuld met twee volleyballen.
Na afloop werden de prijzen verwel-
komt met een lekker drankje en bit-
terballen. En vooral de bitterballen 
zijn belangrijk bij het recreantenvol-
leybal want daar hebben we dit jaar 
er al veel van gewonnen. Voor meer 
informatie zie www.letsplay.2kg.nl

Negen Witte Leeuwen 
ontfermen zich over Telstar
IJmuiden - Onder aanvoering van 
Corus hebben woensdag 25 juni 
2008 een negental Witte Leeuwen 
sponsorovereenkomsten getekend 
voor een periode van drie jaar met 
een totaalwaarde van dik 1 miljoen 
euro. De sponsoren maken deel 
uit van een elftal die onder leiding 
van een nog te strikken leeuwen-
koning de Witte Leeuwen Lounge 
in de nieuwe westtribune gaan be-
trekken. 
Team en koning vormen een beslo-
ten club die exclusiviteitovereen-
komsten met de club sluiten. Van 
verschillende branches kan slechts 

één onderneming deel uit maken 
van het team, hierdoor wordt voor 
betrokken partijen de exclusiviteit 
gewaarborgd. 
Telstar heeft goede hoop dat voor 
aanvang van de komende Jupi-
ler League competitie het in begin 
mei gelanceerde plan volledig uit-
verkocht zal zijn. De partijen die de 
overeenkomst ondertekenden zijn 
Corus, BIS Industrial Services, GTI/
Fabricom, Schot Alkmaar, Abeko/
LanserTrio/IJmond Transport Groep, 
Mammoet, Ovenbouw/Zebra Uit-
zendburo, Iskes/Swanlake en Staal-
werk/Pirson.Rob Spronk tijdens de loting, rechts van hem Marcel Looij, links Herman 

Berg

Loting Hannie Spronk Toernooi
Santpoort-Noord – In augustus 
wordt bij R.K.V.V. Velsen in Drie-
huis voor de derde keer het Han-
nie Spronk Toernooi gehouden. 
Als eerbetoon ontstaan en ge-
noemd naar Han Spronk, die in 
2006 overleed op de veel te jon-
ge leeftijd van 37 jaar. Velsen, 
Stormvogels, Terrasvogels en 
VSV zijn de deelnemers.

Dit jaar vond voor het eerst een lo-
ting plaats. In café De Wildeman 
haalde broer Rob Spronk afgelo-
pen vrijdag de balletjes uit het gro-
te glas, waar de namen van de ploe-
gen in zaten. Hij deed dit onder toe-
ziend oog van organisatoren Marcel 
Looij en Herman Berg en in het bij-
zijn van alle voorzitters van de vier 
deelnemende voetbalverenigingen.
Rond Koninginnedag organiseerde 
Han Spronk altijd een vriendschap-
pelijk toernooi bij Velsen. Marcel 
en Herman namen de organisa-
tie van hem over en na het overlij-
den van Han besloten zij, dat er ter 
nagedachtenis een toernooi met 
zijn naam moest komen. In augus-
tus, bedachten ze, dan is het een 
mooie training om er weer in te ko-
men zo aan het begin van het nieu-
we voetbalseizoen. Ook konden dan 
de vriendschappelijke banden tus-
sen de clubs aangehaald worden. 
Ze vroegen toestemming aan de ou-
ders van Han en die vonden het een 
fantastisch plan. ,,We hebben wel 
eens overwogen om het anders aan 
te pakken, maar dit past het meest 
bij Hannie, hij was erg sociaal en 
begaan met mensen’’, zegt Marcel. 
,,Hij heeft ook bij Stormvogels ge-
speeld, maar Velsen was echt zijn 
kluppie’’, vertelt broer Rob. ,,Hij was 

een talentvolle voetballer. Sterk in 
de aanval en hij nam op het goede 
moment de juiste beslissingen. Dat 
heeft Velsen nog eens tot het kam-
pioenschap gebracht.’’ Rob vervolgt: 
,,Hij zei vaak: ‘Ik heet Han, geen 
Hannie’. Dan noemden we hem een 
tijdje Han, maar dat werd altijd van-
zelf weer Hannie.’’
Op donderdag 14 augustus speelt 
VSV tegen Terrasvogels en Storm-
vogels speelt tegen R.K.V.V. Velsen. 
Op zondag 17 augustus is dan de fi-
nale, waar de winnaars van donder-
dag bepalen, wie de winnaar wordt 
van het Hannie Spronk Toernooi. De 
wedstrijden beginnen steeds om 
13.00 uur en vinden plaats bij Velsen 
in Driehuis. Sponsors zijn R.K.V.V. 
Velsen, Spronk Groentespecialist 
uit Velserbroek, Brederode Sport en 
Micro Techniek uit Santpoort. (Car-
la Zwart)

Team Ruïne van Brederode 
districtskampioen
Santpoort-Zuid - Na een spannen-
de en sportieve dag werd het jon-
gensteam tot 10 jaar van Ruïne van 
Brederode districtskampioen op het 
Amstelpark in Amsterdam.
Het tennisteam van Ruïne van Bre-
derode bestaan-
de uit Julian Alle-
mans Hartog, Mau-
rits van Rees, Flip 
Vervliet, Victor de 
Jong en Christiaan 
Wiers werd eerst 
regio kampioen. Zij 
behaalden het re-
gio kampioenschap 
met een klinken-
de overwinning in 
de laatste wedstrijd 
tegen Vogelenzang. 
Op 18 juni reisden 
ze af naar Amster-
dam. Helaas kon-
den in Amsterdam 
twee jongens niet 
meedoen dus Juli-
an, Maurits en Flip 
moesten de eer verdedigen. Hun te-
genstander was Badhoevedorp. Ju-
lian mocht als eerste de single spe-
len en speelde een zeer spannen-
de partij. Na een overwinning van 4-
2 verloor hij de tweede set met 4-1 
waarna een tiebreak werd gespeeld. 
Door koel en rustig te blijven wist 

hij een 3-1 om te buigen in een 7-
3 overwinning. 
Daarna ging Maurits de baan op. 
De eerste set won hij makkelijk met 
4-1. De tweede set werd de tegen-
stander steeds beter. Maurits speel-

de goed en slim 
en won de twee-
de set met 5-
3. Toen was de 
druk eraf. Ze 
waren al kam-
pioen maar de 
dubbel werd na-
tuurlijk wel ge-
speeld door Flip 
en Julian. Beide 
jongens ston-
den echter al 
te fluiten op de 
baan en deze 
wedstrijd werd 
niet gewonnen. 
Maar met totaal 
een 2-1 over-
winning werden 
ze districtskam-

pioen. Badhoevedorp was een leuke 
en sportieve tegenstander.
De prijs voor beide clubs was een 
prachtige schaal voor de club en 
een beker en frisbie voor alle deel-
nemers uit het team. Kortom een 
zeer geslaagd en sportief evene-
ment.

Schaakclub Santpoort 
schaakt deze zomer door
Velserbroek - Schaakclub Sant-
poort, spelend in het Polderhuis Vel-
serbroek, schaakt komende zomer 
door op de dinsdagen in de kantine 
van TVS aan de Weid in Velserbroek. 
De zomercompetitie start dinsdag 8 
juli en eindigt op dinsdag 5 augus-
tus, er wordt gespeeld van 20.00 tot 
23.30 uur en er wordt elke avond 
vier rondes gespeeld van 20 minu-
ten. De deelname is gratis!
Iedereen is van harte welkom ook 
ouders van jeugdschakers, huis-
schakers of schakers van ande-
re verenigingen. Voor de win-
naars zijn er leuke prijzen te ver-
dienen. SC Santpoort is een bloei-
ende vereniging, met heel veel ta-
lentvolle jeugd. Met vier senioren 
en vier jeugdteams timmert Sant-
poort aardig aan de weg, het eer-
ste van Santpoort speelt Promotie 
klasse, het is alweer 32 jaar geleden 
dat Santpoort zo hoog speelde. De 

schaakclub is zeer verheugd te mel-
den dat zij voor het komend seizoen 
IM Meester Piet Peelen rating 2316 
hebben aangetrokken, hij zal mee-
spelen met de bondwedstrijden van 
het eerste van Santpoort en tevens 
les geven aan het eerste en de ta-
lentvolste jeugd. Piet Peelen speelde 
afgelopen seizoen nog in de Mees-
terklasse en afgelopen weekend bij 
het Nova Toernooi werd Piet nog ge-
deeld tweede. Top jeudspeler Ilis van 
der Lende heeft mede daardoor be-
sloten bij onze vereniging te blijven 
schaken, wij zijn daar heel blij mee 
en om zijn eigen woorden te gebrui-
ken ‘ik zelf ook’.

Mocht u interesse hebben om ko-
mende zomer mee te spelen in de 
zomercompetitie geeft u zich dan op 
bij Gijsbert de Bock, telefoon 023-
5491820. Zie ook www.schaakclub-
santpoort.nl.

Ingmar Visser

Schaakclub Kijk Uit
Ingmar Visser voor tweede 
maal jeugdkampioen
IJmuiden - Voor de tweede maal 
op rij is Ingmar Visser er in geslaagd 
kampioen te worden bij de jeugd. 
Van echte spanning was nauwe-
lijks sprake, de eerste partij van het 
seizoen tegen Dick Wijker verloor 
hij weliswaar maar daarna zette hij 
een reeks van dertig(!) overwinnin-
gen neer. 
De paar achtervolgers werden hier-
door op een straatlengte achter-
stand gezet en Ingmar kon de touw-
tjes laten vieren. De kracht dit sei-
zoen bij Ingmar was het eindspel, 
wanneer het echt moeilijk werd was 
er altijd wel een pionnetje dat op de 
een of ander wijze promoveerde.
Dick Wijker werd tweede, stand ver-
plicht. Ook Dick zijn tweede plek 
kwam niet echt in gevaar. Derde 
werd Maurits van Rees die een val-
se start had aan het begin van het 
seizoen maar zich daarna knap her-
pakte.
In groep twee was de spanning een 
stuk groter. Drie partijen voor het 
einde van de competitie kon Guido 
de Waal eindelijk opgelucht adem-
halen, de eerste plek was binnen. 
Een knappe prestatie van Guido die 
met veel geduld achter het schaak-
bord gaat zitten, in tegenstelling tot 

veel leeftijdgenoten die soms als 
wervelwinden over het bord wil-
len gaan en dan nog wel eens iets 
over het hoofd zien. Tweede in de-
ze groep werd Menno Jaspers, voel-
de lange tijd de hete adem van Koen 
van de Velde in zijn nek. De derde 
plaats ging verrassend naar Marco 
Wellinga.
De uitspraak ‘als twee honden vech-
ten om een been gaat de derde er 
mee heen’ was hier volledig op zijn 
plaats. In de laatste speelronde le-
ken Vincent Geschiere of Koen van 
de Velde er aanspraak op te maken. 
Beide spelers verloren echter en 
door een slipper in het eindspel van 
Barry Broek tegen Marco Wellinga 
ontsnapte Marco met pat.
Marnix van der Bijl behaalde met 
overmacht de titel in groep drie. Ar-
mando Noordzij altijd wel in voor 
grapje achter het bord werd twee-
de en Fanuel de Klark eindigde net 
voor Thomas Lichtendaal op de der-
de plaats.
Op donderdag 21 augustus begin-
nen we het nieuwe seizoen en ver-
der een ieder een prettige vakantie 
toegewenst. Zie ook www.schaak-
clubkijkuit.nl. Voor meer informatie:  
telefoon 0255-535743.

Minidag Smashing Velsen
IJmuiden - Weinig volleybal deze 
keer op de jaarlijkse minidag van 
volleybalclub Smashing Velsen. De 
grote jeugdgroep tot twaalf jaar ver-
dient elk jaar op het einde van het 
seizoen een leuke afsluiting en deze 
keer was het thema teamspirit! Nor-
maal vertellen de trainers dit tijdens 
de trainingen of de coaches tijdens 
de wedstrijden maar nu op een an-
dere manier in praktijk gebracht; 
vlottenbouwen! Elke manager of di-
recteur heeft er mee te maken dus 
ook de super mini’s van Smashing 
Velsen. Ook de trainers en hulptrai-
ners werden ermee betrokken.
Op zaterdag bij de Watergeus in 
Spaarnewoude was het dan zover, 
maar liefst 30 mini’s en daarbij de 
trainers en vele ouders/vrijwilligers 
waren present om teamspirit te la-
ten zien. In drie teams werd er on-
der deskundige leiding verteld hoe 
met touw, houten palen en wat va-

ten een vlot werd gebouwd. Daar-
bij moest elk team een leuke naam 
verzinnen en een echte yell natuur-
lijk. De hulptrainers deden natuurlijk 
ook mee maar moesten het stellen 
zonder uitleg. Eendrachtig werd er 
gebouwd en het moet gezegd wor-
den, het zag er allemaal heel goed 
uit. Natuurlijk moesten de vlotten 
ook te water en rondom het speel-
eiland gevaren worden. En wie het 
eerste de yell liet horen op de brug 
was de winnaar. Met echte team-
spirit lieten de volleybalmini’s zien 
wat een vlot kan doen, snel vooruit 
door te peddelen en duwend zwem-
men. Wie won er? Alle drie de vlot-
ten van de mini’s natuurlijk! Daarna 
lekker met zijn alle in het gras ge-
nieten van een patatje met drinken 
en zeker met het heerlijke weer was 
het en dag om te onthouden! Meer 
over mini’s en ander volleybal? Zie 
ook www.smashingvelsen.nl.

Getuigen
gezocht
Haarlem - Donderdag omstreeks 
15.15 uur is er door onbekende oor-
zaak een vechtpartij ontstaan tus-
sen een 42-jarige Haarlemmer en 
twee personeelsleden van een su-
permarkt aan de Gedempte Oude 
Gracht.
De politie onderzoekt wat er precies 
is gebeurd en zou daarom graag in 
contact komen met getuigen van dit 
voorval. Zij worden verzocht contact 
op te nemen met de politie in Haar-
lem via 0900-8844.

Motorrijder raakt 
rijbewijs kwijt
Velsen-Zuid - Een 46-jarige Haar-
lemmer heeft zondagmiddag zijn 
rijbewijs in mogen leveren nadat 
hij veel te hard had gereden op de 
A22.
De man reed rond 14.00 uur op zijn 
motorfiets met een vaart van meer 
dan 165 kilometer per uur over de 
snelweg maar werd daarbij betrapt 
door een surveillerende motoragent. 
Die heeft een bekeuring uitgeschre-
ven tegen de Haarlemmer en ook 
zijn rijbewijs ingevorderd.

Aanrijdingen 
met letsel
Haarlem - Politieagenten stelden 
vrijdag omstreeks 19.25 uur een on-
derzoek in naar een aanrijding met 
letsel. 
Een 35-jarige Amsterdamse snor-
fietser liep inwendig letsel op en is 
naar een ziekenhuis vervoerd.
Hij bleek te zijn aangereden door 
een 20-jarige Haarlemse automobi-
list. Die sloeg rechtsaf op de krui-
sing van de Oudeweg met de Minc-
kelersweg en kwam in botsing met 
het slachtoffer die aan de verkeer-
de kant van de weg over het fiets-
pad reed.


