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Dansen aan het water
Velserbroek - Met ruim 1400 bezoekers was de tweede editie van Muziek & Meer een doorslaand suc-
ces. Smaakmakers op het festival aan de Westbroekplas waren Miss Montreal, Alain Clark en Kraak & 
Smaak. Het was sowieso een geslaagd weekeinde voor Villa Westend, want Klassiek & Meer op vrijdag-
avond en Cultuur & Meer op zondag werden ook druk bezocht. (foto: Reinder Weidijk)

Velsen - De Velserbroekse fotograaf Reinder Weidijk, al jaren medewerker van deze krant en inmiddels 
ook werkzaam voor het ANP, was afgelopen maandag samen met tientallen collega’s te gast op Land-
goed de Eikenhorst in Wassenaar, waar het kroonprinselijk paar haar traditionele fotosessie hield. De 
Oranjes bleken net als de rest van Nederland volledig in WK-stemming te zijn. De aanwezige journalis-
ten werden bestookt met een oranje voetbal (foto) en vuvuzela. (foto: Reinder Weidijk)

Oranjes in WK-stemming

IJmuiden - Zondag omstreeks 
03.00 uur is een 20-jarige man 
verongelukt in een woning aan 
de Radarstraat. De Haarlemmer 
was op bezoek bij vrienden. Het 
slachtoffer viel door de ruit van 
een binnendeur. Hierdoor liep 
hij zulke grote snijwonden in zijn 
hals op dat hulp niet meer mocht 
baten. Volgens de politie is er 
geen sprake van een misdrijf.

Jongeman
verongelukt

Afscheid met musical
Santpoort-Zuid - Afgelopen 
week heeft de Brederode Dalton 
School in Santpoort-Zuid zichzelf 
wederom overtroffen. Groep 8 
speelde de musical De Trein met 
zoveel overtuiging dat de leerlin-
gen na afloop een staande ova-
tie kregen. De zangpartijen wa-
ren spatzuiver en de dansers, on-
der choreografie van Hadewych 
van Bommel, waren perfect ge-

lijk. De zaal zat vol met ouders en 
familieleden die genoten van het 
enthousiasme van de kinderen. 
Op vrijdag was het afscheidsfeest 
compleet met sjerp en een einde-
jaarsboek. Met beide groepen 8, 
broers, zussen, leraren en ouders 
werd er naar de kwartfinale van 
Oranje gekeken.  Deze prachtige 
middag werd afgesloten met een 
overheerlijke barbecue.

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Lavendel
potmaat 12 cm - per stuk 2,75

NU 3 stUks 5,-

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Onbezorgd op 
vakantie. Dat is 
het idee.

Sluit uw 
reisverzekering af op
www.rabobank.nl/velsen

stuntprijzen
met

samsung LeD
en LCD tv’s
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden 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, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, 
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch 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, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Westelijke Randweg Beverwijk
N197 feestelijk geopend
Regio - Op het splinternieu-
we, diepzwarte asfalt van 
de N197 vond zaterdagoch-
tend de feestelijke opening 
van deze belangrijke verbin-
dingsweg plaats. Met pro-
secco, een enorme taart, veel 
speeches en tal van activitei-
ten werden omwonenden bij 
de feestelijkheden betrokken. 
De belangrijkste boodschap 
die werd uitgedragen was: 
‘Bedankt voor uw geduld’ tij-
dens de werkzaamheden.

De nieuwe Westelijke Randweg 
is 5,5 km lang en loopt van de 
Velsertraverse tot aan de Rijks-
straatweg in Heemskerk. Op een 
groot deel van de weg mag men 
80 km rijden. En geen stoplich-
ten maar rotondes zijn de enige 
mogelijke tempovertragers in het 
traject. De N197 vormt een be-
langrijke verbindingsweg rich-
ting naar en uit Wijk aan Zee, 
Corus en Heemskerk. Doel van 
de N197 is minder overlast van 
verkeer in de woonkernen, met 
name in Beverwijk, en een snel-
lere verbinding voor al het ver-
keer in genoemde richtingen. 
Met vier rijbanen is de N197 een 
verademing in vergelijking met 
de smalle Vondellaan, waar het 
verkeer dagelijks vast staat en 
dan zorgt voor veel stank, irrita-
tie en lange wachttijden. 
Projectmanager Jon Bellis van de 
provincie Noord-Holland roemde 
het mooie uitzicht dat de gebrui-
kers van de randweg te wach-
ten staat: ,,Men meandert door 
bossen, duinen en bosschages’’, 
declameerde hij prozaïsch. Ge-
deputeerde Elisabeth Post van 
provincie Noord-Holland ging in 
haar speech niet voorbij aan het 
feit dat er jarenlang grote tegen-
stand tegen de weg is geweest. 
,Zij vergeleek de oppositie met 
die bij het voetbal: ,,Met een goe-
de tegenstander is goed samen-
spel nodig. Westerhout Blijft was 
een goede tegenstander. Leef-
baarheid en bereikbaarheid wer-
den daardoor het thema.’’
Veertig jaar geleden was al spra-
ke van plannen voor een weg die 
zou moeten zorgen voor een be-
tere doorstroming om Beverwijk 
heen. Dankzij de samenwer-

king met onder meer provincie 
Noord-Holland, Corus en de drie 
gemeenten Velsen, Beverwijk en 
Heemskerk is de laatste jaren de  
N197 nog vrij snel aangelegd. 
Nadat werd besloten dat het een 
provinciale weg moest worden, 
zat er tempo in.
De meeste belangstellenden 
die zaterdagochtend bij de of-
ficiële opening van de weg wa-
ren, spraken zeer positief over de 
nieuwe verbinding. Cor Teeling 
uit Heemskerk: ,,Die weg had er 
veertig jaar geleden al moeten 
liggen.’’ Amateurfotograaf Hans 
Blomvliet: ,,Voor mij was dit een 
soort project. Na mijn pensione-
ring kreeg ik een camera. Ik heb 
bijna dagelijks foto’s gemaakt 
van de aanleg van de weg. De 
hele ontbossing en ontgroening 
heb ik meegemaakt.’’
Zaterdag waren er leuke acti-
viteiten op en rond de N197. Er 
was veel gratis lekkers, zoals ijs-
jes en popcorn. 
Er waren demonstraties met 
elektrische fietsen en scooters 
van Van Zijl. Er was een work-
shop waveboarden en race en 
er waren rondwandelingen naar 
De Lunetten. Pas om vier uur 
‘s middags ging de N197 echt 
open voor het autoverkeer. Er is 
gedeeltelijk een fietspad naast 
de nieuwe Westelijke Randweg. 
(Karin Dekkers)
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Samenwerking Duinroos 
en ‘t Kwakersnest
Velserbroek - In samenwerking 
met OBS de Duinroos en het 
team van ‘ t Kwakersnest heeft 
Krea Varia de brede schoolactivi-
teit Urban Dance georganiseerd. 
Ruim 40 kinderen van De Duin-
roos hebben deelgenomen aan 
deze workshop.
In deze spetterende, energieke 
maar niet te vergeten ook mu-
zikale workshop hebben de kin-
deren de dans van de straat ge-
leerd. Urban Dance is een ver-
zameling van diverse streetdan-
cestijlen zoals hip hop en loc-
king, die worden gekenmerkt 

door expressie en dynamiek. In 
deze workshop hebben de kin-
deren diverse basispassen en 
danstechnieken geleerd die ho-
ren bij deze verschillende dans-
stijlen. Met behulp van de aan-
geleerde technieken werd er ge-
werkt aan een danschoreogra-
fie. Urban Dance, een workshop 
waar de kinderen heel veel ple-
zier aan hebben beleefd. 
Ook in het nieuwe schooljaar 
zullen er op De Duinroos in sa-
menwerking met ’t Kwakersnest 
vanuit de brede school activitei-
ten worden georganiseerd.

Tractorrace nu ook 
voor modern materieel
Santpoort-Noord - Wegens het 
succes van vorig jaar staat de 
Tractorrace dit jaar wederom op 
het programma van Dorpsfeest 
Santpoort. 
Op vrijdagavond 6 augustus 
om 19.00 uur zal de handicap-
race op het evenemententerrein 
bij de Ruïne van Brederode van 
start gaan. Nieuw is dat dit jaar 
niet alleen nostalgische tracto-
ren mogen meedoen, maar ook 
modern materieel.
Net als vorig jaar zijn er twee hin-
dernisbanen naast elkaar aange-
legd, waarbij een waterbak zeker 
niet zal ontbreken. Het is de be-
doeling dat de deelnemers het 
parcours met hindernissen zo 
snel mogelijk moeten afleggen. 
Om het ludieke karakter van het 
evenement te stimuleren, zijn 
er wederom diverse premies en 
originaliteitprijzen die zeker de 
moeite waard zijn om verrassend 
voor de dag te komen. Natuurlijk 
zonder concessies te doen aan 
de veiligheid.
De minimale deelnameleeftijd 
bedraagt 16 jaar, maar dan heb 

je wel een tractorrijbewijs no-
dig. Voor deelnemers die 18 jaar 
of ouder zijn volstaat een rijbe-
wijs B. Belangrijk is dat maximaal 
twee deelnemers met de zelfde 
tractor kunnen inschrijven. De 
tractor moet technisch in orde 
en veilig zijn. Bovendien moet de 
tractor zijn voorzien van een ga-
tenbalk of trekbek om de stop-
paal te kunnen bedienen en een 
aanhanger aan te pikken.
Deelnemen kan alleen via voor-
inschrijving. Dat kan bij Jan 
Tromp, bij voorkeur door het 
sturen van een email naar ven-
del131@quicknet.nl onder ver-
melding van: naam, woonplaats, 
leeftijd, telefoonnummer, bouw-
jaar en merk tractor en eventu-
ele aanvullende bijzonderheden. 
De inschrijving sluit op woens-
dag 3 augustus of bij 40 deel-
nemers.  Alle deelnemers moe-
ten om 18.30 uur (een half uur 
voor start) aanwezig zijn om hun 
startnummer op te halen. Voor 
meer informatie over inschrijving 
en deelname: Jan Tromp: 023-
5375560 (na 20.00 uur).

Opening expositie 
Zomer in Zorgvrij
Velsen-Zuid – Zaterdag om 
11.00 uur is de feestelijke ope-
ning van de expositie van Schil-
dersgroep De Veste. Het thema 
is ‘Zomer’ en het is een kleurrij-
ke en veelzijdige expositie ge-
worden.
Schildersgroep De Veste be-
staat uit 24 amateurkunste-
naars, die op de maandag-
avond of de vrijdagochtend 
schilderen in De Veste. Op 
maandagavond wordt les ge-
geven door Sonja van der Wal-
Bakker en Johan van Holland. 
Op vrijdagochtend is de groep 
kleiner en geeft alleen Sonja 
les. De twee groepen werken 
wekelijks naar een onderwerp, 
naar een idee van de cursisten 
of de docent. Er wordt voorna-
melijk geschilderd met acryl, 
maar ook werken met pas-
telkrijt, inkt of houtskool is een 
mogelijkheid. Het leuke van de 
schildersgroep is het grote en-

thousiasme van de beide do-
centen waarmee zij hun ken-
nis overbrengen op de cursis-
ten. Dat gebeurde ook met het 
thema zomer, waar verscheide-
ne lessen aan is gewerkt. Voor 
elke cursist heeft het thema zo-
mer een andere associatie en 
dat is in de expositie dan ook 
zeker terug te vinden. Strand, 
bloemen, vruchten en meer bij-
zondere zomerse associaties 
zijn terug te vinden in de ex-
positie. De vorige expositie in 
Zorgvrij van Schildersgroep de 
Veste, met het thema ‘Herfst’, 
kreeg veel waardering. 
Het is dan ook zeker de moeite 
waard om een kijkje te komen 
nemen in de expositieruimte op 
de eerste verdieping in boerde-
rij Zorgvrij. Veel werken zijn te 
koop, maar alleen kijken mag 
natuurlijk ook. De expositie is 
nog tot en met eind september 
2010 te bewonderen.

Grote belangstelling 
voor Wado Open
Santpoort-Noord - Het jaarlijk-
se van Waalwijk van Doorn open 
toernooi, georganiseerd door 
tennisvereniging LTC Bredero-
de kent ook dit jaar een enor-
me belangstelling. Ongeveer 700 
mensen hebben zich ingeschre-
ven, verdeeld over bijna alle ca-
tegorieën. 
Het rekening houden met ver-
hinderingen van iedere speler 
is voor de wedstrijdleiding ieder 
jaar weer een uitdaging, opdat 
niemand teleurgesteld hoeft te 
worden. Er worden in totaal  600 
wedstrijden gespeeld op tennis-
park Groeneveen. Hiermee is het 
Wado Open het grootste toer-
nooi in het district en één van de 
grotere toernooien in de regio. 
Dit betekent dat men de gehele 
week inclusief het voorafgaande 
weekeinde van deze tenniswed-
strijden kan genieten.

Overdag wordt het veteranen-
toernooi (50+) gehouden, er is 
dus elk moment van de dag en 
in de week ook als publiek te ge-
nieten van het tennisspel. 
Naarmate de week vordert zul-
len de wedstrijden steeds com-
petitiever worden, waarbij de fi-
nalepartijen gepland zijn in het 
weekeinde van 10 en 11 juli. 
Naast de kantine met al haar fa-
ciliteiten staat deze week op het 
terras tevens een tent, waar men 
van een drankje, een snack of 
een complete maaltijd kan be-
stellen. 
Het park ziet er weer ‘toppie’ uit 
met dank aan de vele sponsors, 
en met name aan Groenrijk Joost 
van Duijn en Kwekerij Loef, die 
tevens gezorgd hebben voor bo-
men, bloemen, en planten. Het 
Wado Open duurt nog tot en met 
11 juli.

Koffieconcert 
in het teken 
van Chopin
Santpoort-Noord - De 12de 
editie van het Koffieconcert van 
Dorpsfeest Santpoort wordt een 
complete ‘Hommage aan Cho-
pin’. Omdat het precies 200 jaar  
geleden is dat deze Poolse com-
ponist werd geboren zal mees-
terpianist Menachem Har-Zahav 
een pianorecital verzorgen. Het 
traditionele Koffieconcert wordt 
gehouden op zondag 1 augus-
tus om 12.00 uur in de Dorps-
kerk aan de Burgemeester En-
schedélaan. Dit Koffieconcert 
organiseert de Harddraverij Ver-
eniging wederom in nauwe sa-
menwerking met Paula Reiding-
Blom van ‘t Mosterdzaadje en de 
stichting Cultuur in de Dorps-
kerk.  Menachem Har-Zahav is 
een in Duitsland wonende Isra-
elisch - Amerikaanse pianist die 
bij het Santpoortse publiek zeer 
geliefd is vanwege zijn optre-
dens in ’t Mosterdzaadje. Hij was 
al op jonge leeftijd hoofd van 
een Conservatorium in Ameri-
ka, maar koos voor een leven als 
uitvoerend pianist. Hij studeer-
de verder in Londen en woont 
nu met zijn vrouw en kinderen in 
Duitsland. Har-Zahav wordt door 
de kenners een ‘Starpianist’ ge-
noemd, omdat hij over een aan 
waanzin reikende techniek be-
schikt. Zijn transparante klank-
spel en enorme virtuositeit staan 
helemaal in dienst van de mu-
ziek. Zonder te overdrijven: zijn 
optreden zal worden beleefd zo-
als men dat zelden meemaakt. 
De meesterpianist heeft inmid-
dels vele recitals met zijn piano-
stukken uitgevoerd. De kranten 
schrijven in zeer lovende woor-
den over zijn optredens. Voor dit 
concert heeft Menachem Har-
Zahav een programma samen-
gesteld dat een rijke afwisse-
ling biedt. Etudes en polonaises, 
een nocturne, een wals en een 
scherzo, de geliefde Ballade nr.1 
en de Sonate nr.2 met daarin de 
beroemde treurmars. Van hem 
zijn verschillende cd’s opgeno-
men die voor verkoop worden 
meegebracht. Het concert start 
zondag om 12.00 uur. De zaal is 
open om 11.30 uur. Toegang is 
gratis, maar  een toegangskaart 
is verplicht.  De Harddraverij Ver-
eniging geeft 250 kaarten gratis 
weg. Leden kunnen deze op ver-
toon van hun Drafpas vanaf 20 
juli afhalen bij De Santpoortse 
Verleiding (Hoofdstraat 168) en 
Assurantiekantoor Nieuwland & 
Aarts (Bloemendaalsestraatweg 
127, Santpoort-Zuid). Vanaf 29 
juli zijn deze kaarten, zolang de 
voorraad strekt, ook voor niet-le-
den af te halen.

Drankrijder 
Regio - Op de Louis Pas-
teurstraat in Haarlem werd vo-
rige week woensdagnacht rond 
00.30 uur een 26-jarige Haar-
lemmer aangehouden voor het 
rijden onder invloed van alcohol.
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Velsen - Ongeveer 45 leden, fa-
milie, vrienden en bekenden wa-
ren op 29 juni getuige van de 
uitreiking van de Dick van Beem 
Trofee van Fotokring Polder-
licht. De competitie was er een 
van allure: onder de noemer ‘In 
de vorm wordt de idee zichtbaar’ 
moesten de leden van de Velser-
broekse fotoclub een Volkskrant 
Magazine reportage maken. De 
reportages moesten een sociaal-
maatschappelijk karakter heb-
ben en bestaan uit ten minste 6 
foto’s. Het idee voor de fotose-
ries moest geïnspireerd zijn op 
een bericht uit de media.
De series werden - uitgeprint op 
groot formaat - tentoongesteld 
in de grote sporthal van Het Pol-
derhuis. Om 20.30 uur begon de 
spannende ontknoping: een uit-
gebreide beoordeling door Bob 
van den Berg. Er werd uitgebreid 
stilgestaan bij de achttien repor-
tages die in een lange rij elk een 
eigen verhaal vertelden over een 
actueel onderwerp. Bob wist aan 
elke serie opbouwende kritiek en 
een professioneel oordeel toe te 
kennen. Niet alleen een leuke, 
maar ook leerzame avond dus.
Naast drie eervolle vermeldin-
gen, kende de competitie drie 
prijzen. John Oosterhuis sleep-
te met zijn reportage ‘Duurza-
me visserij’ de eerste plaats in de 
wacht en kreeg zo de felbegeer-
de Dick van Beem Wisseltrofee in 
de vorm van een zwaar verzilver-
de koe toebedeeld. Tweede prijs 
was voor de serie ‘De mens ach-
ter de oranjesupporter’ van Petra 
Schuster. Derde werd tenslotte 
Widi Hamidjaja met zijn verbeel-
ding van de voorbereidingen van 
een besnijdenisfeest, met als ti-
tel ‘Sunnet’. Fotokring Polderlicht 
sloot haar seizoen 2009/2010 
hiermee feestelijk af. De dertig 
leden staan te popelen om begin 
september weer te genieten van 
een nieuw seizoen fotografie en 
fotograferen.

Jonge occassions 
bij GJ Waardenburg
Santpoort-Noord – Twee jaar 
geleden is Richard Wubbenhorst 
eigenaar geworden van automo-
bielbedrijf GJ Waardenburg. Ri-
chard heeft tien jaar lang erva-
ring opgedaan bij automobielbe-
drijf Tinholt in Velserbroek, waar 
hij werkte als Salesmanager. 
Hier leerde hij de fijne kneepjes 
van het vak en hij deed er de no-
dige know-how op.
Automobielbedrijf GJ Waarden-
burg is gespecialiseerd in de 
verkoop van jonge, dealeron-
derhouden occassions. ,,Goe-
de service en betrouwbaarheid 
zijn zeer belangrijk in de auto-
branch’’, aldus Richard. Dit staat 
dan ook hoog bij hem in het 
vaandel. Ook levert het automo-
bielbedrijf een uitstekende en 
snelle onderhoudsservice voor 
alle wagens. Tevens is Richard 

al voorbereid op de aankomen-
de wet die auto-eigenaren ver-
plicht om op speciale banden te 
rijden tijdens de wintermaanden. 
Automobielbedrijf GJ Waarden-
burg levert een totaalpakket aan 
zomer- en winterbanden en re-
gelen ook de opslag van banden. 
Verder is er ook een ruim assor-
timent lichtmetalen velgen, voor 
elk type auto.
Automobielbedrijf Waarden-
burg, aan de Broekbergenlaan 3, 
ligt aan de doorgaande weg en 
is vanuit elke richting goed be-
reikbaar. Op maandag is het op 
afspraak geopend, van dinsdag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot 
18.00 uur en op zaterdag 10.00 
tot 17.00 uur. Maar wie liever een 
afspraak maakt in de avonduren, 
kan altijd bellen via 023-5389585 
of via 06-20084749.

Hondenuitlaatservice 
Diego: echt dagje uit
Regio – Elke hondenbezitter 
heeft wel eens een uitlaatpro-
bleem. Een dagje naar een pret-
park met de kinderen, of een 
vaste oppas die op vakantie is 
roepen meteen de vraag op: Wie 
laat de hond uit? Maar ook men-
sen die ouder zijn of minder mo-
biel gunnen hun hond wel eens 
een lekker uitje. Gelukkig is er 
nu Hondenuitlaatservice Diego.
Renate Spoelstra is sinds kort 
begonnen met deze service. Zij 
is gek op honden en heeft haar 
nieuwe bedrijf genoemd naar 
haar hond Diego, een grote 
Duitse dog die vorig jaar helaas 
overleed. Renate doet niets liever 
dan spelen en stoeien met hon-
den en heeft op die manier van 
deze hobby haar werk gemaakt. 
Gelukkig doet zij dat wel op een 
goede manier. Je laat tenslot-
te niet iedereen zomaar met je 
hond op stap gaan. En je geeft 
je huissleutel ook liever niet aan 
zomaar iemand.
Renate heeft daarom drie be-
langrijke zekerheden ingebouwd 
in haar contact met hond en 
baas. Zo is er altijd een kennis-
makingsgesprek, waarbij een 
aantal belangrijke zaken kunnen 
worden doorgesproken. Hoe gaat 
de hond bijvoorbeeld met ande-
re honden om? Waar moet je op 
letten met uitlaten? Indien men 
gebruik gaat maken van Hon-
denuitlaatservice Diego wordt 
een Algemene Overeenkomst 

met voorwaarden ondertekend. 
En als er niemand thuis is op het 
moment dat de hond wordt op-
gehaald, wordt er ook een Sleu-
telcontract ondertekend.
Na al deze contractuele zaken 
kan men erop vertrouwen dat de 
hond een paar heerlijke uurtjes 
uit heeft als hij met Renate en 
misschien met nog enkele hon-
den op stap gaat, zodat hij rus-
tig een dagje thuis kan blijven 
zonder baas. Op werkdagen kan 
de hond twee keer worden uit-
gelaten, ’s morgens en vroeg in 
de middag. In het weekeinde kan 
dat alleen ’s middags, vanaf één 
uur. De hond gaat dan circa 80 
minuten naar park, bos of strand 
en kan daar lekker ravotten en 
stoeien met de andere honden. 
Renate zorgt ervoor dat de hond 
veilig wordt vervoerd en schoon 
thuiskomt. En voor honden die 
minder goed met anderen over-
weg kunnen of wat kwetsbaar-
der zijn bestaat de mogelijkheid 
om ze apart uit te laten.
Wie vaker gebruik wil maken van 
Hondenuitlaatservice Diego zou 
een 10- of 20-strippenkaart kun-
nen overwegen. Er is nu een leu-
ke weekendaanbieding voor de 
maanden juli en augustus: in 
plaats van 11 euro kost een hon-
denuitje per keer 9,50 euro, maar 
dat geldt alleen voor de zaterdag 
en zondag. Kijk voor meer infor-
matie en tarieven op www.hon-
denuitlaatservicediego.nl.

Oosterhuis 
wint Dick van 
Beem trofee

Geslaagden 2e tijdvak
Velsen - Een aantal leerlingen 
van Velsense middelbare scho-
len heeft alsnog het diploma be-
haald. Van harte proficiat!

Ichthus Lyceym
HAVO: Kirsten Athmer, Kevin 
Cappon, Melanie Clots, Dani-
lo van Eis, Merel Hein, Valenti-
na Kruiswijk, Lisette van Minnen, 
Lisa Ockeloen, Natasja Oorthuis, 
Joyce van Rijn, Mirjam Visser, 
Claudia Wienen, Lotte Wijshake. 
Atheneum: Beau Dollé, Sani-
ra Hassan, Linsey Hopman, Bart 
Kruijenaar, Eline Nelis, Leonie de 
Rijcke, Eline Steensma.

Vellesan College
Kaderberoepsgerichte leerweg: 
Sanne van Diermen, Tim Nauss. 
MAVO: Sharifa Wijdenbosch. 
HAVO: Bas Duin, Lars Hemmes, 
Selina van Houwelingen, Yasin 
Yuksel

Tender College
Basisberoepsgerichte leerweg: 
Tessa Sukel 

Gymnasium Felisenum
Lisa Lammers, Floris Milikan, 
Liza Kerlen, Fengwei An, Daan 
Ensing, Jöran Zeeuw.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la car-
te menu. 6,- p.p. Op woensdag 
en vrijdag om 12.00 uur open ta-
fel. De eerstvolgende open tafel 
op woensdag 25 augustus. 
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internetcursus, nu op woens-
dagmiddag voor senioren. Kos-
ten 15 euro voor drie middagen. 
Er is geen wachtlijst. Opgeven bij 
de beheerder.
Voorlichting thuiszorg, don-
derdag 15 juli om 10.00 uur. Toe-

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

gang gratis.
Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant: Het restaurant is in 
de maanden juni in juli gesloten. 
Het restaurant is weer open om 
maandag 2 augustus.
Geen open tafel in de maanden 
juli en augustus. De eervolgen-
de open tafel is op vrijdag 3 sep-
tember.
Zomerkien donderdag 29 ju-
li om 13.30 uur. Kaarten vanaf 
heden verkrijgbaar aan het buf-
fet, kosten 3,50 (incl. koffie en/of 
thee, 2 kienronden en een hap-
je).
Donderdagsoos. Op de don-
derdagmiddagen vanaf heden 
tot het nieuwe activiteitensei-
zoen. De middagen vangen om 
13.30 uur aan, opgeven vooraf 
niet nodig.
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Vrijwilligers voor de open ta-
fel, felicitatiedienst en het buffet 
gezocht. Info: M. C+Stam, 023-
5386528.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Zomerkien, woensdag 14 juli 
om 15.00 uur. Kosten 3,50.
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Klassieke klanken
aan de waterkant
Velserbroek - Alle ingredi-
enten voor een prachtige 
avond waren aanwezig. Culi-
naire hapjes, een uitstekend 
orkest, geweldige solisten, 
een zwoele zomeravond en 
natuurlijk het geweldige uit-
zicht op het water. Wij zijn 
getuige van de geboorte van 
wat hopelijk een traditie gaat 
worden bij Villa Westend aan 
de Westbroekplas in Velser-
broek.

Het jaarlijkse festival Muziek & 
Meer Festival werd vorige week 
vrijdag geopend met de nieuw-
komer Klassiek & Meer. Geen al 
te zware kost, maar lichte klas-
sieke muziek in een heel geva-
rieerd programma. Van een Ou-
verture uit de Zauberflöte van 
Mozart tot de Radetzky Mars 
van Johann Strauss en van 
Think of Me van Andrew Lloyd 
Webber tot Het Dorp van Jean 
Ferrat.
Het kamerorkest Camerata Par-
ticolare is een klein ensemble 
dat bestaat uit tien virtuoze mu-
sici die het samenspelen in het 
bloed zit. ,,Wij zijn het crème de 
la crème van het grote orkest L’ 
Orchestra Particolare, waar wij 
uit voortkomen’’, grapt de or-
kestleider. Camera Particolare 
zoekt het liefst de kleine festi-
vals op waarbij zij, zoals vrijdag, 
de sopraan Maaike van Widder-
shoven en de bariton Rob van 
Surksum begeleiden.
Na drie ouvertures van het or-
kest opent Van Widdershoven 
(foto) met het ontroerende O 
mio babbino caro van Giacomo 
Puccini. De sopraan heeft niet 
alleen een prachtige stem, maar 

ook een geweldige uitstraling. 
Het publiek is onder de indruk. 
Later in het programma wint 
ze echt de harten van de aan-
wezigen als zij op blote voeten 
van het podium afkomt en tus-
sen het publiek een medley van 
nummers uit de Sound of Mu-
sic ten gehore brengt. Zij nodigt 
het publiek uit mee te zingen. 
,,Als je de woorden niet kent, 
dan doe je maar gewoon lalala.’’ 
Iedereen zingt mee.
Zo gaat dat ook als Van Surk-
sum, na een aantal serieuze 
aria’s, Dunkel Rote Rosen en 
Adieu Mein Kleiner Gardeoffi-
zier inzet en hierbij het publiek 
uitnodigt mee te zingen. Ieder-
een kent de stukken en zingt 
enthousiast mee.
En terwijl de solisten het du-
et One hand, one heart uit 
West Side Story zingen, zwemt 
een man met zijn twee honden 
rustig achter het muziekpodi-
um langs. Een prachtig plaatje, 
dat aangeeft wat een bijzonde-
re plek Villa Westend is om een 
concert te beleven.
Het concert wordt afgesloten 
met Libiamo, het drinklied uit 
de opera La Traviata van Gi-
useppe Verdi. Het publiek geeft 
een staande ovatie en roept om 
een toegift. Die krijgt het met 
de klassieker van Ramses Shaf-
fy, Zing, vecht, huil, bid, lach, 
werk en bewonder. De avond 
kan niet meer stuk. Na afloop 
van het concert geniet het pu-
bliek onder het genot van een 
drankje en hapje nog even na 
op het terras.
Klassiek & Meer, wat ons be-
treft volgend jaar weer! (Ada 
Huizinga)

Zon, water en... muziek
Velserbroek – Zon, zand, wa-
ter en een talrijk publiek dat ge-
noot van een afwisselend pro-
gramma. Dat waren de ingredi-
enten van het gratis toeganke-
lijke Cultuur & Meer afgelopen 
zondag, georganiseerd door de 
Stichting Westbroekplas Evene-
menten in samenwerking met de 
Velser Gemeenschap. Het vond 
plaats op een drijvend podium 
op de Westbroekplas, voor Villa 
Westend. 
Twaalf verenigingen, aangeslo-
ten bij de Velser Gemeenschap, 
traden op: koren, orkesten en 
een toneelvereniging. Het podi-
um is meteen goed gevuld, als 
de brassband Felison Brass uit 
Velsen-Noord daar plaatsneemt. 
Anders dan bijvoorbeeld een har-
monieorkest, bestaat een brass-
band alleen uit koperwerk, laat 
dirigent Alexander Zwaan des-
gevraagd aan presentator Gert-
jan Huijbens weten. Het koor 
Sparkle uit Velserbroek zet een 
swingend optreden neer. Som-
mige nummers zijn van prachtige 
arrangementen voorzien door di-
rigent Frank Anepool, zoals ‘Hal-
leluja’ van Leonard Cohen. Het 
begint ingetogen en wordt mooi 
opgebouwd. ,,Toen ik hier kwam 
wonen, waren er wel gemeng-
de koren maar nog geen vrou-
wenkoor’’, vertelt Anepool aan 
Gertjan Huijbens. ,,Dus nu doe jij 
het alleen met vrouwen? Ik ook’’, 
flapt de presentator er uit. ,,Ik 
niet’’, is het droge antwoord van 

Frank. Even valt Gertjan stil, dan 
roept hij: ,,Frank komt hier zo-
maar uit de kast.’’
Het koor FF Anders ontstond na-
dat een paar dames meededen 
aan het Velserbroekse smart-
lappenfestival. Het is een ge-
zelligheidskoor, onder leiding 
van André Jansen. Blauwe ko-
renbloemen wordt door het pu-
bliek meegezongen. Ook Kleine 
kokette Kathinka zingt later ie-
dereen uit volle borst en bij De 
klok van Arnemeuiden wordt er 
ingehaakt en meegedeind. To-
neelvereniging De Veste brengt 
een korte sketch, speciaal voor 
de gelegenheid geschreven door 
Corrie van de Rol. Het nog jonge 
koor SwingStation begon met re-
peteren in het Santpoortse sta-
tion, maar doet dat inmiddels in 
Velserbroek. Het getuigt van lef 
om een nummer van Goldplay te 
zingen, geen gemakkelijk lied. 
Maar het koor kan het aan, het 
is qua kwaliteit enorm gegroeid. 
Dat is later ook goed te horen tij-
dens een medley uit de musical 
Hair. 
Na de shanty’s van Nelson’s 
Blood is het podium voor de big 
band Seabreeze, die het festival 
swingend afsluit. ,,U bent hier 
getuige van de geboorte van een 
nieuwe traditie. Compliment voor 
de mensen van de organisatie 
dat zij op deze manier hun nek 
uit durven te steken’’, aldus pre-
sentator Gertjan. Het publiek re-
ageert met een luid instemmend 

Eigenaar geslagen

IJmuiden - Vorige week vrijdag-
avond zijn twee IJmuidenaren 
van 48 en 44 jaar aangehouden. 
Zij worden ervan verdacht een 
medewerker van een restaurant 
aan de Kennemerlaan te hebben 
mishandeld. Die vroeg hen na de 

sluitingstijd de zaak te verlaten 
waarop hij in zijn gezicht werd 
gestompt. De man liep letsel op. 
Beide verdachten zijn voor nader 
onderzoek ingesloten. Er wordt 
proces-verbaal tegen hen opge-
maakt.

Tumult in restaurantVelserbroek - De politie in Vel-
sen heeft vorige week een getui-
ge in het zonnetje gezet omdat 
door zijn oplettendheid de poli-
tie tweemaal een verdachte aan 
heeft kunnen houden van (po-
ging tot) diefstal in Velserbroek. 
Dat gebeurde op 24 juni en 1 ju-
li.

Aanhoudingen 
door tip getuige

IJmuiden - De politie heeft in 
de nacht van donderdag op vrij-
dag op de Zeeweg een 30-jari-
ge Hagenaar aangehouden voor 
diefstal van een motor. De agen-
ten hadden een melding gekre-
gen van een alerte getuige. Deze 
getuige vond dat de bestuurder 
van een bestelbus zich verdacht 
gedroeg. De agenten zagen de-
ze bewuste bestelbus rijden op 
de Velserduinweg en zagen dat 
de bestuurder de bus parkeer-
de en ervandoor ging. De politie 
is op zoek gegaan naar de be-
stuurder, waarbij gebruik werd 
gemaakt van een politiehond. 
De hond vond de verdachte op 
de Zeeweg, zodat hij kon worden 
aangehouden. In de bus bleek 
een motorfiets te liggen die van 
diefstal afkomstig was. De mo-
tor was weggenomen vanaf het 
Pruimenboomplein. Zowel de 
bus als de motor is door de po-
litie in beslag genomen voor na-
der onderzoek. De verdachte is 
ingesloten.

Opgepakt na 
motordiefstal

IJmuiden - Zaterdag om-
streeks 03.40 uur is een 44-ja-
rige Heemskerkse automobilist 
aangehouden voor het rijden on-
der invloed van alcohol. Hij trok 
de aandacht van de politieagen-
ten door met hoge snelheid over 
de Kennemerlaan en slingerend 
over de Lange Nieuwstraat te rij-
den. Uit een ademtest kwam een 
promillage naar voren van 1,40. 
Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Politie vordert 
rijbewijs in

IJmuiden - Fractievoorzitters van 
de Velsen Lokaal, Groen Links en 
CDA discussiëren over de actue-
le politieke zaken in de gemeen-
te Velsen. Het gesprek over 25 
jaar Velserbroek met de voorzit-
ter van het jubileumcomité en de 
schrijvers van het jubileumboek 
met eindredacteur Jac. Zuurbier 
is deze week het tweede gedeel-
te van de komende dagelijkse Tv-
uitzendingen van Seaport. 
Dit is voorlaatste week van het 
programma, dat acht jaar gele-
den gestart is. Op 22 juli vindt de 
allerlaatste uitzending plaats. 
De fractievoorzitters Marianne 

Vos, Ernst Merhottein en Gert 
Jan v.d. Hulst gaan met elkaar 
in discussie over onderwerpen, 
die in de gemeente Velsen actu-
eel zijn. Op vrijdag 9 juli starten 
deze programma’s, die de gehe-
le week iedere dag om 17.00 en 
21.00 uur uitgezonden worden. 
Kijkers kunnen deze uitzendin-
gen van Velsen Centraal onder 
regie van Peter Denkema be-
kijken via het analoge Ziggoka-
naal (12++), het digitale kanaal 
951. Op de teletekstpagina’s 331 
en 332 van Seaport TV en op de 
website van Seaport TV staan 
deze TV- programma’s vermeld.

Velsen Centraal
op Seaport TV
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Nu inschrijven voor 
‘De 7 van Santpoort’
Santpoort-Noord - Op woens-
dag 4 augustus staat als onder-
deel van het Dorpsfeest Sant-
poort de vijfde editie van ‘De 7 
van Santpoort’ op het program-
ma. Een uniek hardloopcriterium 
van zeven kilometer over het be-
kende wielerparcours van 1000 
meter rondom de Santpoortse 
kerk. Vanaf nu kan er via internet  
worden ingeschreven. Liefheb-
bers moeten opschieten want er 
is een limiet van maximaal 400 
deelnemers.
De lopers zullen worden geïn-
spireerd door het enthousiaste 
en kundige commentaar van het 
inmiddels befaamde speaker-
duo Theo Koster en Jan van der 
Meulen. Vooraf vindt de Jeugd-
loop over 1 kilometer (één ron-
de) plaats. Voor deze ‘De 7 van 
Santpoort’ recreatieloop is een 
bokaal uit 1907 opgedoken uit 
de harddraverij-archieven. De 
eerste atleet die de bokaal zeven 
keer wint, mag hem houden. Te-
vens zijn er prijzen in zowel de 
Jeugdloop als ‘De 7 van Sant-
poort’. 
In 2006 en 2007 won Haarlemmer 
John Collingham De 7 van Sant-
poort. In 2008 was Hoofddor-
per Marcel Pool de beste. Snel-
ste vrouw was in de drie voor-
gaande edities de Zandvoort-

se Ingrid Dekker. De felbegeer-
de titels van Snelste Santpoorter 
en Snelste Santpoortse gingen in 
2006, 2007 en 2008 respectieve-
lijk naar Hans de Graaff, Esther 
Vink, Albert Handgraaf, Marleen 
de Kroon, Sjoerd Adema en Ja-
ne Thompson. Vorig jaar ging de 
zege naar Sullivan Smith in een 
nieuw parcoursrecord van 22.46. 
Beste dame was voor de vierde 
keer op rij Ingrid Dekker. Snelste 
Santpoorters waren Sanne de 
Boer en opnieuw Sjoerd Adema. 
De jeugdloop was voor Bart en 
Maaike Spring in t Veld, broer en 
zus waren tevens snelste Sant-
poorters. 
Net als vorig jaar gebeurt de 
tijdregistratie door middel van 
de Racetimer-chip in het start-
nummer en zal ook de extra pre-
mie voor de snelste eerste ronde  
klaar liggen. De jeugdloop start 
om 18.30 uur, De 7 van Sant-
poort start om 19.00 uur. 
Inschrijven voor de Jeugdloop en 
De 7 van Santpoort kan vanaf nu 
via www.inschrijven.nl. Zoek de 
datum van 4 augustus en schrijf 
je in. Dan ligt het startnummer 
op woensdag 4 augustus tegen 
betaling van het inschrijfgeld 
voor je klaar bij de gymzaal van 
de Parnassiaschool aan de Ter-
rasweg in Santpoort-Noord.

Santpoort-Noord - Vrijdag 9 
juli sluiten de basisscholen hun 
deuren voor de zomervakantie. 
Ook het inzamelen van oud pa-
pier bij de Bosbeekschool aan 
de Burgemeester Enschede-
laan 66 stopt tijdens de zomer-
vakantie. De school wil graag al-
le mensen die het gehele school-
jaar hun oud papier bij de Mo-
lenstraat hebben afgeleverd har-
telijk bedanken. Na de vakan-
tie, als de lessen weer beginnen, 
kan iedereen opnieuw met kran-
ten en ander oud papier bij de 
Bosbeekschool terecht.

Oud papier 
Bosbeekschool

Vakantie? Naar Zorgvrij!
Velsen - Op Informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude zijn in 
de zomervakantie diverse activi-
teiten. Iedere maandag- en vrij-
dagmiddag van 12 juli tot 23 au-
gustus kunnen kinderen dieren-
vliegers maken. 
Vervolgens wordt er gevliegerd 
in het weiland nabij de boerde-
rij. De middag begint om 13.00 
uur met het maken van de vlie-
gers en is om 16.00 uur afgelo-
pen (5 euro).
In de eerste weken van de va-
kantie (12 juli tot en met 23 ju-
li) kan van papier een hengelspel 
worden gemaakt. 
De twee weken daarna (26 juli 
tot en met 6 augustus) worden 
er baddieren gemaakt van pa-
pier en kurk. In de laatste weken 
van de vakantie (9 tot en met 20 
augustus) kan een kleurrijke pa-
pieren vis worden gemaakt. Het 

knutselen is ieder maandag tot 
en met vrijdag tussen 13.00 en 
16.00 uur (2,50 euro).
Iedere middag rond half vijf wor-
den de koeien naar binnen ge-
haald en gemolken. De boeren 
zijn dan graag bereid om vragen 
te beantwoorden. Bij de boerde-
rij zijn twee speeltuinen en het 
spinnenbos waar kinderen heer-
lijk kunnen ravotten. 
Rond de boerderij zijn diverse 
leuke speurtochten uitgezet voor 
hele jonge kinderen maar ook 
voor wat oudere kinderen. De 
tochten moeten wel onder be-
geleiding van een ouder worden 
gedaan.
Meer informatie over de speur-
tochten en de activiteiten staan 
op www.spaarnwoude.nl. Infor-
matieboerderij Zorgvrij ligt aan 
de Genieweg 50 in Spaarnwou-
de, 023–5202828.

IJmuiden - Vrijdag omstreeks 
23.35 uur kwam een melding 
binnen bij de politie dat een man 
op de Lange Nieuwstraat diver-
se ramen aan het ingooien was. 
Politieagenten die op onder-
zoek gingen werden door getui-
gen getipt dat er op de Kenne-
merlaan een man bloedend op 
de grond lag. Daarop troffen de 
agenten een 25-jarige IJmuide-
naar Hij had een hoofdwond en 
diepe  snijwond aan zijn hand 
en is voor behandeling naar een 
ziekenhuis vervoerd. Hij bleek na 
een ruzie met zijn vriendin ver-
schillende ramen te hebben ver-
nield. Als zijn toestand het weer 
toelaat zal hij worden aangehou-
den.

Vernielingen

Gratis klassiek 
zomerconcert 
in Caprera
Regio - Vrijdag 23 juli organi-
seert Openluchttheater Caprera 
in Bloemendaal een gratis klas-
siek zomerconcert. Zeventig ta-
lentvolle jonge musici uit Enge-
land zullen in Caprera werken 
van Mozart, McDowell en Tchai-
kovski brengen. Het concert in 
het sprookjesachtig mooie open-
luchttheater in de duinen is gratis 
toegankelijk. Zie ook www. open-
luchttheaterbloemendaal.nl.

Maak bij Strawberries 
kennis met hockey
Driehuis - Strawberries nodigt 
sportieve jongens van 6 tot en 
met 12 jaar uit voor een spette-
rende jeugdclinic op hun splin-
ternieuwe kunstgrasveld. Ben jij 
op zoek naar een nieuwe sport 
die spannend en snel is? Na de 
zomervakantie op woensdag 25 
augustus van 14.00 tot 16.00 uur 
ben je van harte welkom om mee 
te spelen. Dan kan je zelf ervaren 
hoe leuk hockey is!
Hockey is een sport die aan po-
pulariteit wint. De sport is aan-
trekkelijk door de snelheid van 
de bal en omdat lichamelijk con-
tact uitgesloten is. Het is leuk om 
op jonge leeftijd met een gezon-
de dosis sportiviteit in een team 
te leren samenwerken. 
Jeroen Bom, verantwoorde-
lijk voor het jeugdbeleid van de 
Strawberries: ,,We kunnen na de 
zomervakantie ons derde kunst-
grasveld in gebruik nemen. Dat 
is hard nodig want op een zater-
dag spelen gemiddeld 25 jeugd-
teams wedstrijden. Bij onze jon-
gensteams van 6 tot en met 12 
jaar hebben we vanaf de zomer 
weer plaats en daarom beginnen 
we het seizoen met een door de 
Rabobank gesponsorde jeugd-
clinic voor deze groep jongens.” 
De clinic is super leuk en pro-
fessioneel door Sport Ways ge-
regeld met allerlei leuke hockey 
spelletjes zoals knotshockey, op-

blaas arena en snelheidsmeter. 
De jeugdleden van Strawberries 
kunnen ook meedoen met deze 
clinic op voorwaarde dat zij een 
vriendje meenemen die tussen 
de 6 en 12 jaar oud is. Wordt een 
vriendje lid van de hockeyclub 
dan geldt er een speciale belo-
ning en krijgt het jeugdlid een 
nieuwe hockeystick en maakt 
kans op een speelgoedpakket.
Nieuwe jongensleden kunnen 
direct via een speciaal trainings-
programma instromen en het 
komend seizoen (vanaf okto-
ber tot en met mei) wedstrijden 
gaan spelen. Als je lid wordt krijg 
je ook een gratis hockeystick en 
net als alle leden een wedstrijd-
shirt bij Hockey Republic. Wil je 
je opgeven voor de hockeycli-
nic op woensdag 25 augustus 
dat kan via www.khc-strawber-
ries.nl. 
Ouders die meer willen we-
ten over hockeyen (mogelijkhe-
den, aantrekkelijk instroomaan-
bod, kosten lidmaatschap) bij 
de Strawberries. Kijk hiervoor op 
de website: www.khc-strawber-
ries.nl. op deze site vind je alle 
informatie. Mocht je persoonlijk 
meer willen weten over hockey 
en Strawberries kan je daar ook 
informatie vinden over onze hoc-
key ambassadeurs. Per school 
hebben wij enthousiaste ouders 
die je hierover kan aanspreken.

IJmuiden - Tijdens een feeste-
lijke uitreiking op Schiphol-Oost 
ontving Stichting WN2000 uit 
handen van de heer Anton Tem-
me, bestuurslid van het Schip-
holfonds, een cheque van 3570 
euro voor uitbreiding van de ex-
positie, als de aanschaf van pop-
pen voor het Bunker Museum 
IJmuiden. 
Er waren honderdzestien aan-
vragen binnengekomen, waar-
van er zesenveertig zijn gehono-
reerd. Natuurlijk is de stichting 
WN2000 bijzonder trots dat hun 
aanvraag daar één van is. Zie 
ook www.bunkermuseum.nl.

Schipholfonds
doneert aan 
WN2000
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Nieuwe dierenspeciaalzaak
Dier centraal bij Kwispel
IJmuiden – Zaterdag opent die-
renspeciaalzaak Kwispel haar 
deur aan de Velserduinweg 173. 
Alle dierenbenodigdheden zijn 
er verkrijgbaar, zo is er dieren-
voeding van hoogwaardige kwa-
liteit, maar ook biologische voe-
ding, gezondheidsvoeding en 
ondersteunende producten. 
Mocht er onverhoopt iets niet in 
het assortiment opgenomen zijn, 
dan kan dit worden besteld. Die-
renliefhebbers kunnen er tevens 
terecht voor informatie en een 
goed advies, er is veel kennis en 
kunde in huis. Het welzijn en de 
gezondheid van de dieren staan 
centraal bij Kwispel.
Drijvende kracht achter deze die-
renspeciaalzaak is Diane Schoorl. 
Als kind al dol op dieren en zelf 
heeft ze ook altijd huisdieren ge-
had. Dit is voor haar echt een 
droom die uitkomt en ze heeft er 
heel veel zin in. Diane kreeg bij 
het opzetten van haar zaak on-
dersteuning van het bedrijf Aan-
zetzijn uit IJmuiden, voor coa-
ching en ondersteuning van de 
financiële zaken, het  marketing-
plan en het ondernemingsplan. 
Met hulp van familie en vrienden 
werd de dierenspeciaalzaak in-
gericht en het is een mooie zaak 
geworden, heel ruim en over-
zichtelijk. Diane doet er alles aan 
om haar kennis optimaal te hou-

den, ze volgt opleidingen en le-
zingen. Zo is ze steeds op de 
hoogte van de nieuwste actua-
liteiten. Zaterdag was er al een 
opening voor genodigden, waar-
bij geld gedoneerd werd. Zo kon 
Diane een mooi bedrag overhan-
digen aan de Dierenambulan-
ce Velsen, die ze blijvend wil on-
dersteunen. Deze zaterdag gaat 
het dus echt beginnen voor die-
renspeciaalzaak Kwispel. Er wa-
ren al veel positieve reacties van 
buurtbewoners. Die dag kun-
nen mensen gratis op de foto 
met hun huisdier, van 11.00 tot 
15.00 uur is fotograaf  Reinder 
Weidijk aanwezig. De DJ Duck, 
een paarse ‘eend’ van de orga-
nisator van 2 Generations Open 
Air in Haarlem, zal rondrijden 
om mensen te attenderen op de 
opening. Loop gerust vrijblijvend 
binnen om een kijkje te nemen. 
Iedereen met hart voor dieren is 
er van harte welkom. 
Dierenspeciaalzaak Kwispel is 
op maandag gesloten, dinsdag 
tot en met vrijdag open van 9.00 
tot 12.30 uur en dan van 13.30 
tot 18.00 uur. Donderdag open 
tot 20.00 uur en zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur. Telefonisch be-
reikbaar via 0255-517009, digi-
taal via info@kwispel-ijmuiden.
nl. Zie ook www.kwispel-ijmui-
den.nl.

Loopbaancoach, dat werkt
Wereldwijd kampen we met de 
economische crisis: faillisse-
menten, ontslagen en bezuini-
gingen. Bijna iedereen wordt 
er door geraakt, en het levert 
stress op. Maar gelukkig kun-
nen we zelf veel doen om actief 
te blijven en ons verder te ont-
wikkelen, ook in deze tijd van 
crisis. En dat is belangrijk, om 
aantrekkelijk te blijven op de ar-
beidsmarkt en voor ons werk-
plezier. Want het is leuk om 
nieuwe interesses en talen-
ten te ontdekken en te gebrui-
ken. En wie plezier heeft in zijn 
werk is creatiever en presteert 
beter. Maar hoe kunt u dat aan-
pakken? In deze column volgen 
verschillende tips, en hier komt 
nummer één.
Kinderen ontwikkelen op een 
speelse manier verschillende ta-
lenten naast elkaar. Ze houden 
van tekenen, van hutten bou-
wen, voetbal, zwemmen en zin-
gen. Maar gaandeweg raken ze 
op school interesses kwijt. Want 
je moet als kind al vroeg kiezen 
voor een studie- en beroeps-
richting. Maar daarmee wordt 
wel zijn bewegingsvrijheid in de 
toekomst beperkt. Met alle ri-
sico’s van dien als het gekozen 
beroep minder gevraagd wordt. 

Ga eens bij uzelf na: Welke hob-
by’s had u vroeger? Waar was 
u als kind goed in? Hoe komt 
het dat u sommige dingen nog 
wel doet, en andere niet? Waar 
verlangt u heimelijk naar te-
rug? Is er een club waar u zich 
bij aan kunt sluiten, om die in-
teresse weer op te pakken? Is 
er een cursus of opleiding die 
u zou willen volgen? En ziet u 
een manier om van die verge-
ten interesse een nieuwe be-
roepsrichting te maken, of om 
hem te combineren met uw hui-
dige vak?

Han van Kleef
loopbaanbegeleidingijmond.nl

IJmuiden - Een Thomashuis 
is een unieke franchiseformule 
binnen de zorg; een kleinscha-
lige woonplek voor mensen met 
een verstandelijke beperking, 
die door zelfstandigen wordt ge-
leid. Thomashuis IJmuiden is het 
vijfde Thomashuis in Noord-Hol-
land en afgelopen maand opge-
leverd. Afgelopen zaterdag vond 
een open huis plaats en daarmee 
is Thomashuis IJmuiden een feit. 
De essentie van de franchise-
formule de Thomashuizen is ge-
start vanuit de behoefte van de 
ouders die een fijne en passen-
de woonomgeving zochten voor 
hun zoon Thomas. De franchise-
formule van de Thomashuizen is 
uniek binnen de zorg. Een klein-
schalige woonplek waar ruimte, 
rust en huiselijke sfeer wordt ge-
boden aan mensen met een ver-
standelijke beperking. 
Filiaalhoudster Bianca Kaptein 
biedt mensen met een verstan-
delijke beperking de voorzienin-
gen van de stad IJmuiden en de 
rust en ruimte van het karakte-
ristieke pand in een rustige wijk. 
Bianca Kaptein wil samen met 
een klein team medewerkers 
acht mensen met een verstan-
delijke beperking een veilige en 
huiselijke omgeving bieden. Dit 
door het bieden van persoon-
lijk aandacht, respect hebben 
voor ieders eigenheid, rekening 
houden met ieders behoefte en 
zorgvraag en het aanbieden van 
vrijetijdsbesteding op maat. Het 
Thomashuis biedt 24 uur per 
dag, zeven dagen per week zorg 
aan maximaal acht bewoners.

Thomashuis 
IJmuiden open

Daniëlle terug bij Hairlabel
IJmuiden - Groot nieuws van 
Hairlabel, de gezellige en all-
round kapsalon op het Zee-
wijkplein: kapster Daniëlle Borst 
is weer terug. En dat is groot 
nieuws, want zij heeft twintig 
jaar ervaring als hairstyliste en 
werkte hier eerder al zeven jaar 
samen met de huidige eigena-
resse Jeannette van der Kolk. 
Jeannette nam vorig jaar okto-
ber de zaak over en zag nu ge-
noeg mogelijkheden voor Dani-
elle om vanaf 1 juli bij haar te ko-
men werken.
Dat Daniëlle terug is, zal veel 
trouwe klanten verheugen. Jean-
nette en Daniëlle werkten altijd 
al prima samen en maken het 
samen nu extra gezellig. Boven-
dien is ook stagiaire Marinka er.
Hairlabel is een fijne kapsalon 
voor dames, heren en kinde-
ren. In de salon wordt gewerkt 
met de verzorgingsproducten 
van Redken en haarkleuringen 
van het Italiaanse merk Alfaparf. 
Dit laatste is een bijzonder haar-
vriendelijk product, zonder am-

monia, en in bijzonder modieu-
ze haartinten. 
Jeannette en Daniëlle volgen re-
gelmatig een cursus op het ge-
bied van knippen, stylen en pro-
ductkennis. Jeannette: ,,Er is een 
enorm aanbod op dit gebied. We 
zoeken de beste en leukste uit 
om naar toe te gaan.’’ Dat Hair-
label kwaliteit biedt, is goed te 
merken want de klantenkring is 
nog steeds groeiende. De komst 
van Daniëlle is dan ook heel wel-
kom. Daniëlle werkt van dinsdag 
tot en met vrijdag bij Hairlabel in 
Zeewijk.
Voor een afspraak met Hairla-
bel kan men bellen met 0255-
525510. De zaak is op maandag 
gesloten. Openingstijden zijn: 
dinsdag, woensdag en vrijdag 
van 9.00 tot 17.30 uur, op donder-
dag van 9.00 tot 20.00 uur en op 
zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Nog een tip voor de zomer: om 
je haarkleur mooi te houden: een 
verzorgingsproduct met UV-filter 
is een aanrader en verder in de 
zon: hoedje of petje op.

Velsen-Noord – Er wordt ge-
zocht naar een geschikte loca-
tie om een nieuwe Brede School 
te realiseren. Het college stelt de 
gemeenteraad voor hiervoor een 
voorbereidingskrediet van 60.000 
euro te reserveren. Basisschool 
De Triangel huist momenteel op 
twee locaties, die dan vrij zou-
den komen voor woningbouw. 
Naast het zoeken naar een ge-
schikte locatie wordt ook geke-
ken naar de vorm van de Brede 
School en andere instanties, die 
hierin zouden kunnen participe-
ren. Het is nu nog een projecto-
pdracht, die, als het aan verant-
woordelijk wethouder Robert te 
Beest ligt, snel resulteert in een 
startdocument.

Brede School

Spullen weg uit voortuin
IJmuiden – Een bewoonster van 
de Uitkijklaan in Zeewijk keek 
onlangs vreemd op. Er waren gla-
zen bollen uit haar voortuin ver-
dwenen. ,,Ze worden ook wel 
heksenbollen genoemd, ze kwa-
men uit Tjechiё en ik vond ze erg 
mooi. Meestal zijn ze rond, deze 
hadden een soort punt van bo-
ven’’, vertelt de vrouw. ,,Het gekke 
is: er is een donderblauwe en een 
citroengele bol verdwenen. Er is 
ook een lichtblauwe bol, maar 
die is er nog. Zeker niet mooi ge-
noeg.’’ Ze hing een bord aan het 
hek van de voortuin met de tekst: 
‘Blijf met je handen van ander-
mans spullen af’. Dat leverde veel 
reacties op. Uit meer voortuinen 
in de buurt verdwenen spullen. 
,,Bij een buurman hier verderop 
verdwenen twee lantaarns. En bij 

een galerijflat verderop twee dure 
boompjes’’, aldus de bewoonster. 
,,Het lijkt er wel een beetje op, dat 
iemand de eigen tuin aan het in-
richten is en de spullen daarvoor 
uitzoekt bij anderen. Het gebeurt 
vaak overdag en ik vind het een 
gek idee, dat ik die persoon mis-
schien wel ken. Wie weet komt hij 
of zij hier langs tijdens het uitla-
ten van de hond.’’ Aangifte doen 
heeft volgens de vrouw weinig 
zin, want die kan er niet zo veel 
mee. Maar ze wilde het er ook 
niet zomaar bij laten zitten. Daar-
om belde ze met de redactie: 
,,Een gewaarschuwd mens telt 
voor twee. Laten we alert zijn met 
elkaar en diefstal op klaarlichte 
dag voorkomen.’’ Wie de spuellen 
ergens ziet staan kan bellen met 
0255-533900.
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Meewerken achter de schermen
KNRM: vrijwilligers 
gezocht voor Sail 2010
Regio - De KNRM (Koninklij-
ke Nederlandse Redding Maat-
schappij) is officieel partner van 
Sail en presenteert zich met 
schepen, een eigen stand, de-
monstraties en allerlei fondsen-
wervende acties aan het publiek. 
Daarvoor zoekt de KNRM vrijwil-
ligers.
De KNRM biedt iedereen van-
af 16 jaar een unieke kans Sail 
2010 vanaf een andere kant te 
bekijken. De serieuze kant van 
een fondsenwervende organisa-
tie op zoek naar naamsbekend-
heid en meer donateurs, maar 
ook de kant van plezier maken 
met alle andere vrijwilligers die 
zich belangeloos inzetten voor 
de KNRM. Meewerken bij de 
KNRM geeft echt een meerwaar-
de aan het bezoek van het groot-
ste nautische evenement van het 
jaar. De KNRM zoekt daarvoor 
ruim 150 vrijwilligers per dag. 
De vrijwilligers hebben – an-
ders dan de varende vrijwilligers 
op de reddingboten - geen uit-
gebreide opleiding nodig. Ook 
directe beschikbaarheid, voor 
reddingbootbemanningen bin-
nen tien minuten na een alar-
mering, is niet nodig. Tijdens 
Sail 2010 vaart de KNRM vol-
ledig op enthousiasme en inzet. 
Lijkt het u leuk een dag of dag-
deel te helpen, of bent u zelfs 
meerdere dagen beschikbaar? 
U zou de KNRM er enorm mee 
helpen!  Deelnemers ontvangen 
een exclusief KNRM Sail-tenue, 

reiskosten en voor uw natje en 
droogje wordt gezorgd. Maar uw 
grootste beloning: u draagt bij 
aan de instandhouding van de 
KNRM. 
En omdat ze zoveel verschillen-
de dingen ondernemen tijdens 
het evenement, kan de KNRM 
ook veel verschillende soorten 
mensen gebruiken. De sterke ar-
men voor de op- en afbouw, de 
charmante hostesses voor in de 
ontvangst tent, de enthousias-
te donateurswervers en de al-
tijd goedlachse collectanten. Ei-
genlijk is er voor iedereen die 
zich aanmeld wel iets te doen. 
Ook groepen vrienden, teamge-
noten, collega’s, jaarclubs, etc. 
zijn van harte welkom. Want met 
zijn allen de schouders eronder 
maakt het alleen maar nog leu-
ker. Het KNRM-terrein op Sail is 
gesitueerd in de Zouthaven (aan 
de voet van Muziekgebouw aan 
’t IJ), op tien minuten lopen van 
het Centraal Station. Om die re-
den zoekt de KNRM vooral men-
sen voor wie Amsterdam gemak-
kelijk met het openbaar vervoer 
te bereiken is. 
Helpt u mee? Er zijn mogelijk-
heden van 18 tot en met 24 au-
gustus (Saildagen en op- en af-
bouw). Voor meer informatie: 
www.knrm.nl. Op die website 
vindt u de achtergrondinforma-
tie, alsook een aanmeldformu-
lier en een e-mailadres (sail@
knrm.nl) voor vragen en meer in-
formatie. 

Recordaantal leerlingen
Geslaagd jaar voor 
Study Consultancy
Velserbroek – Study Consultan-
cy, het Velserbroekse instituut 
voor huiswerkbegeleiding en bij-
les, heeft een geslaagd jaar ach-
ter de rug. Nadat het vorig jaar 
uitbreidde om het groeiend aan-
tal leerlingen te kunnen ontvan-
gen, werd ook in het schooljaar 
2009/2010 een record gebroken. 
Ruim zestig scholieren schreven 
zich in voor huiswerkbegelei-
ding, bijles of examentraining.
Deze training, die Study Consul-
tancy sinds twee jaar aanbiedt, 
bleek opnieuw zeer succesvol. 
Doutsen Brunner, coördinator 
van het huiswerkinstituut, is erg 
tevreden: ,,Vrijwel alle leerlingen 
die de individuele voorbereiding 
op het eindexamen volgden, ont-
vangen deze week hun vmbo-
, havo- of vwo-diploma”, vertelt 
zij trots. Voor de meest uiteenlo-

pende vakken werd examentrai-
ning gegeven: van economie en 
scheikunde tot  Nederlands en 
wiskunde.
Ook na de zomer verwacht Stu-
dy Consultancy weer veel aan-
meldingen voor de huiswerk-
begeleiding en bijlessen. Brun-
ner verklaart de populariteit van 
het Velserbroekse instituut door 
de unieke samenstelling van het 
begeleidersteam. ,,Ervaren eer-
stegraadsdocenten werken sa-
men met talentvolle studenten. 
Daardoor kunnen wij elke leer-
ling de begeleiding geven die bij 
hem of haar past.” 
Naast deze hulp bij het gewo-
ne schoolwerk, neemt Brunner 
als orthopedagoge ook scholie-
ren met bijvoorbeeld faalangst 
of andere problemen onder haar 
hoede.

Meedenken over 
toekomst kustplaatsen
Regio - Op 6 juli vond de pre-
sentatie van de publicatie 
Verlangen naar Zee van Mo-
hammed Benzakour plaats, in 
het kader van de Noord-Hol-
land Biënnale (NHBNL.10). 
Benzakour gaf een voor-
dracht waarin hij zijn visie op 
de Noord-Hollandse kust na-
der toelicht.

Tevens was de aftrap van de 
ontwerpateliers, waarin kunste-
naars de identiteit van diverse 
kustplaatsen onderzoeken. Het 
eerste exemplaar van Verlan-
gen naar zee werd overhandigd 
aan Sascha Baggerman, gede-
puteerde Cultuur van de provin-
cie Noord-Holland en wethou-
der Gert Toonen van Zandvoort. 
Daarnaast gaven deelnemende 
kunstenaars een korte toelich-
ting op hun plannen. Vanaf 6 ju-
li wonen en werken deze kun-
stenaars aan de kust. Op deze 
manier onderzoeken ze op kri-
tische wijze de identiteit van de 
kustplaatsen Den Helder, Cas-
tricum, Zandvoort en IJmuiden. 

De provincie Noord-Holland 
ondersteunt de gemeenten bij 
dit culturele traject. ‘Verlangen 
naar zee’ bevat essays en ge-
dichten van Mohammed Benza-
kour, Bas Heijne, Dirk van Weel-
den en Menno Wigman, waar-
in zij hun associaties en visie 
op de zee en duinen weerge-
ven. Daarnaast bevat de publi-
catie een prachtige fotoreporta-
ge van Albert van Westing van 
de binnenduinrand.
De beeldende kunstmanifesta-
tie NHBNL.10 heeft dit jaar als 
thema ‘de ontmoeting tussen 
land en water’, waarbij de kust-
streek van de Noordzee en het 
IJsselmeer centraal staan. Van 
12 september tot en met 11 ok-
tober vinden tentoonstellingen, 
ontwerpateliers en debatten 
plaats in heel Noord-Holland.
NHBNL.10 wordt georgani-
seerd door De Vishal in Haar-
lem, de Grote Kerk in Schermer-
horn, het Kunstenaarscentrum 
in Bergen, de Boterhal in Hoorn 
en Kunst en Cultuur Noord-Hol-
land.

Santpoort-Noord - De commis-
sie van Samenloop voor Hoop, 
bestaande uit Maaike Nicole, 
Kirsten, Lex, John, Joske, Onno 
en Evelyne wil iedereen heel har-
telijk bedanken. Zonder de hulp 
van alle sponsors, teams, vrijwil-
ligers, familie, vrienden, de men-
sen van Suomi, de artiesten en 
alle anderen die het goede doel 
hebben gesteund, hadden ze er 
niet zo’n prachtig evenement van 
kunnen maken. Trots zijn ze na-
tuurlijk ook op de fantastische 
opbrengst voor KWF Kankerbe-
strijding. De opbrengst staat in-
middels op 75.175,25 euro.

Samenloop
levert ruim 
75.000 euro op

Velsen - Bijzondere bijstand is 
een eenmalige uitkering die men 
kan ontvangen als er sprake is 
van noodzakelijke kosten die niet 
van het inkomen betaald kunnen 
worden. Het gaat om kosten die 
buiten het normale uitgavenpa-
troon vallen als gevolg van socia-
le of medische omstandigheden. 
Voor de bijzondere bijstand geldt 
als hoofdregel: eerst aanvragen, 
dan aanschaffen! De bijzonde-
re bijstand kan worden gebruikt 
voor de eigen bijdrage tandarts-
kosten - mits u voldoende verze-
kerd bent voor de tandarts bij uw 
ziektekostenverzekering, aan-
schaf van een bril, gehoorappa-
raat, meerkosten maaltijdvoor-
ziening en een wasmachine. Er 
bestaat mogelijk recht op bijzon-
dere bijstand als het inkomen en 
vermogen lager zijn dan de vast-
gestelde grenzen. De Formulie-
renbrigade Velsen kan kijken of 
iemand in aanmerking komt voor 
de regeling. Daarnaast helpen zij 
bij het invullen van het formulier. 
De Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
De Delta, Rijnstraat 2 te IJmui-
den. Op werkdagen zijn zij be-
reikbaar tussen 09.00 tot 17.00 
uur op telefoonnummer 0255-
533885 en via formulierenbriga-
develsen@madi-mk.nl. Bij men-
sen die graag hulp willen maar 
niet mobiel zijn komt de Formu-
lierenbrigade thuis.

Formulieren-
brigade

Santpoort-Noord - De hulp van 
de politie werd zondag ingeroe-
pen na een valpartij van een fiet-
ser op de Slaperdijk. De fiet-
ser, een 58-jarige man uit Vel-
serbroek, was door onbekende 
oorzaak rond 17.45 uur met zijn 
fiets ten val geraakt en had hier-
bij een flinke hoofdwond opgelo-
pen en een pijnlijke rug. Hij werd 
door de ambulance meegeno-
men naar het ziekenhuis.

Fietser gewond 
na valpartij

Zomerprogrammering 
Seaport FM van start
IJmuiden - Bij Seaport FM is 
afgelopen maandag de zomer 
pas goed van start gegaan. Dat 
betekent dat ook de zomer-
edities van De Ochtendspits, 
Goud van Out en Velsen Van-
daag met Erik Beekman weer 
te beluisteren zijn. 
De komende periode is er ook 
veel aandacht voor de zomer-
activiteiten in de regio waar-
onder het Dorpsfeest in Sant-

poort (dagelijks Santpoort 
Journaal), Sail 2010 en een 
Zomerse Hitparade met daar-
in favoriete nummers van de 
luisteraars. Verdere actuele za-
ken over de programma’s van 
Seaport zijn terug te vinden via 
de website. 
Seaport FM is te beluisteren via 
de kabel in Velsen op 89.0, FM 
107.8 en wereldwijd via www.
seaportplaza.nl.
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Fietspad Reyndersweg open
Op donderdag 1 juli is het fietspad langs 
de Reyndersweg langs het Noordstrand in 
Velsen-Noord feestelijk geopend. Geno-
digden verzamelden zich bij de toegang 
van de beeldentuin: ‘De Poort’, een kunst-
werk van Rudi van de Wint. Ronald Ven-
nik, wethouder verkeer van Velsen (links 
op de foto) en wethouder Haydar Erol van 
de gemeente Beverwijk hielden samen de 
poort open voor wethouder toerisme van 

Velsen, Annette Baerveldt. Daarna fiets-
te het gehele gezelschap naar het strand, 
waar Ronald Vennik een korte toespraak 
hield. Het fietspad is financieel mogelijk 
gemaakt door subsidie van de provincie 
Noord-Holland en door bijdragen van de 
gemeenten Beverwijk en Velsen. De be-
reikbaarheid en de veiligheid voor fietsers 
is met de komst van het nieuwe fietspad 
sterk verbeterd. (foto: Reinder Weidijk)

Waveboarden op de randweg
Waveboarden op maagdelijk asfalt – dat kon op zaterdag 3 juli, tijdens de feestelijke 
opening van de westelijke randweg N197 Beverwijk. (foto: Provincie Noord-Holland)

Wijkeroogplantsoen:
werk gaat na zomer verder
Een kortere beek en een iets aan-
gepast plan voor het Wijkeroog-
plantsoen – dat heeft de Stuurgroep 
IJmond besloten. Zo snel mogelijk na 
de zomervakantie wordt het werk her-
vat en worden de bewoners geïnfor-
meerd. 

In april van dit jaar werd bekend dat de 
herinrichting van het Wijkeroogplant-
soen in Velsen-Noord vertraging opliep. 
In december 2009 zakte een graafmachi-
ne weg. Daarnaast werden er niet-gere-
gistreerde leidingen in het gebied aange-
troffen, die een belemmering waren voor 
het werk aan de Scheybeek. Om die rede-
nen heeft het een tijd stilgelegen.

De opdrachtgever voor het werk is de 
Stuurgroep Groene IJmond, waarin de 
provincie Noord-Holland en de IJmond-
gemeenten zitten. De stuurgroep heeft 
extra onderzoek laten doen naar de sa-
menstelling van de bodem en de niet-ge-
registreerde leidingen. Na verschillende 
scenario’s bekeken te hebben op ruimte-
lijke kwaliteit en financiële consequenties 
is nu gekozen voor een enigszins aange-
past plan. De belangrijkste verandering is 
dat de beek korter wordt dan oorspron-
kelijk gepland. Het noordelijk deel van de 
beek vervalt, waardoor het ontwerp van 
het plantsoen ook wordt aangepast. Van-
af het kinderbad wordt het oorspronke-

lijke plan met beek, brakwatervijver en 
vishevel wel uitgevoerd. Het College van 
burgemeester en wethouders van Velsen 
kan instemmen met het nieuwe plan.

De gemeente is blij dat de werkzaamhe-
den aan het plantsoen nu kunnen worden 
hervat. Ze wil met de aannemer afspre-
ken dat hij direct na de zomervakantie 
het werk hervat. Dan organiseert de ge-
meente ook een informatie- c.q. inloop-
bijeenkomst voor de bewoners van Vel-
sen-Noord. Zij hebben inmiddels bericht 
ontvangen.

Brochure en kaart
Het Wijkeroogplantsoen is één van 
de gebieden boven het Noordzeeka-
naal die zijn opgenomen in een bro-
chure en een bijbehorende fiets- en 
wandelkaart over de Groene IJmond. 
De kaart omvat het gebied vanaf de 
kust tot en met de Zaanse Schans. 
Brochure en kaart zijn op te halen bij 
Buurthuis De Mel, de Watervliet, de 
bibliotheek van Velsen en de recep-
tiebalie van het stadhuis. 
Uitgever is de Groene IJmond.

Vergoeding kosten voortgezet 
onderwijs 2010/2011
Ouders met een laag inkomen en met 
kinderen tot 18 jaar op het voortge-
zet onderwijs kunnen financiële steun 
krijgen voor sommige schoolkosten 
die ze hebben gemaakt. Soms kan ook 
een computer worden vergoed. De ge-
meente Velsen heeft daar speciale re-
gelingen voor. 

Om welke kosten gaat het?
Het gaat om zogenaamde ‘indirecte’ 
schoolkosten. Dat zijn bijvoorbeeld de 
ouderbijdrage, schoolactiviteiten (zoals 
schoolreis of werkweek), kosten voor ma-
terialen, gereedschap, een boekentas, pa-
pier en schrijfgerei, een fiets. Per kind kunt 
u voor een schooljaar maximaal 270 eu-
ro ontvangen. Voorwaarde is dat uw kind 
voortgezet onderwijs volgt en op de datum 
van aanvraag jonger is dan 18 jaar. U moet 
kunnen laten zien dat u de kosten werke-
lijk hebt gemaakt. Dat wordt in een steek-
proef gecontroleerd. Het is dus verstandig 
de betalingsbewijzen te bewaren (bonne-
tjes of afschriften).

Inkomensgrens
U komt voor het bedrag van 270 euro in 
aanmerking als uw netto-inkomen lager is 
dan 1.486,98 euro per maand voor gehuw-
den en samenwonenden of 1.338,28 euro 
per maand voor alleenstaande ouders. En 
uw vermogen (zoals contanten, spaargeld, 
banksaldo) mag niet meer dan 10.960 eu-
ro zijn (bedragen per 1 juli 2010).

Als u een uitkering van Sociale Zaken 
heeft, krijgt u informatie thuis over de re-
geling. Dat geldt ook als u vorig school-
jaar de tegemoetkoming ook ontving. Wilt 
u voor het eerst deze tegemoetkoming 
aanvragen, dan kunt u drie dingen doen:

• bellen naar de gemeente Velsen voor 
het aanvraagformulier via 0255-567200; 

• het formulier afhalen bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 in IJmui-
den;

• het formulier downloaden vanaf de 
website van de gemeente Velsen 
www.velsen.nl (digitaal loket, zorg en 
welzijn, indirecte schoolkosten).

U vult het formulier helemaal in en on-
dertekent het. Doe de gevraagde bewijs-
stukken erbij, want als er papieren ont-
breken, duurt de afhandeling langer. U 
krijgt zo snel mogelijk bericht. De tege-
moetkoming indirecte schoolkosten kunt 
u gedurende het hele lopende schooljaar 
aanvragen.

Als uw kind voor school (voortgezet on-
derwijs) een computer nodig heeft, kunt 
u daar ook een vergoeding voor krijgen. 
Voorwaarden zijn dat u een laag inkomen 
hebt (zie de bedragen hiernaast) en dat 
u nog geen computer in huis hebt. Voor 
meer informatie belt u de gemeente Vel-
sen, 0255-567200, of aan de receptie van 
het stadhuis.
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Voortgangsbericht Oud-IJmuiden juli 2010

Modern wonen op historische grond
De gemeente Velsen werkt samen 
met Bouwfonds en de woningcorpo-
raties AWV Eigen Haard en Woning-
bedrijf Velsen aan de herontwikkeling 
van Oud-IJmuiden. Bouwfonds neemt 
het bedrijventerrein voor haar reke-
ning en de woningcorporaties werken 
aan de huurwoningen aan de Oranje-
straat en de Breesaapstraat. Beide lo-
caties worden naar verwachting in ju-
li 2011 opgeleverd. Dit voortgangsbe-
richt geeft de stand van zaken weer.

De gemeente werkt momenteel aan de 
inrichting van de openbare ruimte in 
Oud IJmuiden. De materiaalkeuze van 
de bestrating wordt, overeenkomstig het 
beeldkwaliteitplan, afgestemd op de ar-
chitectuur. Er worden gebakken klinkers 
gebruikt voor zowel de rijbaan als de trot-
toirs; extra brede trottoirbanden geven de 
straten een robuuste uitstraling die past 
bij de wijk. De klinkers worden in ver-
schillende verbanden gelegd. Aan de 
precieze details wordt nog gewerkt, net 
als aan de parkeervakindeling en de lo-
caties van ondergrondse containers. De 
straatverlichting wordt aan de gevels van 
de nieuwbouw gemonteerd. Hiervoor 
worden speciale armaturen ontworpen. 
Het hele gebied, ook de gedeeltes met 
bestaande bebouwing, wordt uiteindelijk 
zo ingericht. Als eerste komen de straten 
rondom de nieuwbouw ten oosten van de 
Oranjestraat aan de beurt – het werkter-
rein van AWV Eigen Haard. Deze straten 
zetten daarmee de toon voor de rest van 
de wijk. Het is de bedoeling om in het na-
jaar een informatiebijeenkomst te hou-
den over de inrichting van de openbare 
ruimte; dan worden de uitgewerkte plan-
nen aan de buurt getoond. 

Al 80 procent verkocht
De verkoop van de woningen in de ap-
partementengebouwen De Vrijheit en De 
Vreede aan de Breesaapstraat (tegenover  
hotel Augusta) verloopt goed. AWV Eigen 
Haard heeft inmiddels al 80 procent van 
de appartementen verkocht. Er zijn nog 
enkele vrije sector koopwoningen in de 
Vrijheit en enkele koopgarant woningen 
in de Vreede beschikbaar. Belangstellen-
den voor een koopwoning kunnen voor 

meer informatie contact opnemen met 
Bon & Breed Makelaardij, telefoon 023-
5388455. Binnenkort start AWV Eigen 
Haard met de verhuur van de huurappar-
tementen.

Kijkje nemen
De bouw van de koop appartementen is 
in volle gang. Op zaterdag 5 juni open-
de hoofdaannemer P. Meijer BV de hek-
ken van het bouwterrein voor geïnteres-
seerden. Iedereen die wilde, kon komen 
kijken in de bouwput waar de parkeer-
garage komt. Voor kinderen waren spe-
ciale bouwactiviteiten georganiseerd. 
Ook was het mogelijk om in een man-
bak met een hijskraan omhoog te gaan 
om van het toekomstige uitzicht te kun-
nen genieten. Voor de kopers was deze 
dag een natuurlijk een uitgelezen kans 
om een kijkje te nemen achter de scher-
men; velen van hen maakten van die ge-
legenheid gebruik.

De Doorbraeck
Woningbedrijf Velsen bouwt De Door-
braeck aan de Oranjestraat. De Door-
braeck bestaat uit tweeënvijftig apparte-
menten in twee woonblokken. In blok 4 
komen twee-, drie- en vierkamerapparte-
menten. De gemiddelde aanvangshuren 
voor 40 sociale huurappartementen vari-
eren van 500 euro voor blok 4 tot 556 eu-
ro in blok 8 (huurprijspeil 01 juli 2009). In 
blok 8 komen twaalf markthuur apparte-
menten. De aanvangshuur van deze wo-
ningen is gemiddeld 699 euro. De wonin-
gen worden door een collectief warmte-
koude opslagsysteem verwarmd en ge-
koeld. Toewijzing van de woningen vindt 
plaats in het najaar van 2010. Woning-
bedrijf Velsen wil de woningen medio 
2011 opleveren. Wie informatie wil over 
de bouw van De Doorbraeck kan con-
tact opnemen met Simon Ras, project-
leider van Woningbedrijf Velsen op tele-
foonnummer 0255-566286.

Sloopwerkzaamheden 
In Oud-IJmuiden West is er een hoger ri-
sico op het aantreffen van explosieven uit 
de Tweede Wereldoorlog dan in de rest 
van Nederland. Daarom is daar bureau-
onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat 
het woonblok tussen de Bik- en Arnold-
kade, Prins Hendrikstraat, Visstraat en 
Frogerstraat in een gebied ligt met een 
hoger risico. De sloop van de panden is 
reeds gestart. Sloopbedrijf Beelen werkt 
daarin samen met het onderzoeksbu-
reau Saricon; zo is de gemeente ervan 
verzekerd dat dit zo zorgvuldig moge-
lijk gebeurt. Vooralsnog zijn er geen ex-
plosieven aangetroffen. Inmiddels zijn de 
werkzaamheden tijdelijk stopgezet door-
dat in een deel van het pand extra as-
best is aangetroffen. De sloopwerkzaam-
heden worden zo spoedig mogelijk her-
vat. Daarna wordt er ter plekke onder-
zoek gedaan naar mogelijke explosieven 
in het gebied.

De pijpen voor de warmtekoude opslag

Start van de bouw: de vlag in top De leidingen in de kruipruimte

Op 1 juli liet Ronald Vennik (rechts op de foto) zich door Oud-IJmuiden rondleiden; hij is 
projectwethouder voor dit gebied. Marcus Sloog, projectleider Oud-IJmuiden bij de ge-
meente Velsen (links), geeft een toelichting. (foto: Ko van Leeuwen)
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Clean Team vrijdag in actie 
op strand van IJmuiden
Op vrijdag 9 juli komt het Clean Team 
naar het strand van IJmuiden om sa-
men met kinderen zwerfafval te ver-
zamelen. Op deze ludieke wijze 
vraagt de gemeente Velsen aandacht 
voor het probleem van zwerfafval op 
het strand en de gevolgen ervan voor 
het leven in zee.

,,Al die chipszakjes, peuken en stukjes 
plastic komen in zee terecht. Daar zijn 
ze een gevaar voor de vogels en ande-
re dieren,” vertelt Jacob Rooij, strandbe-
heerder van de gemeente Velsen. ,,Af-
val hoort in de afvalbak. Het Cleanteam 
– allemaal vrijwilligers – wil dat iedereen 
duidelijk maken, om te beginnen bij kin-
deren.’’

Afval bedreigt het zeeleven
Tussen de 70 en 90 procent van al het 
zwerfafval op stranden en in zee is van 
plastic. Plastic is zeer schadelijk voor het 
milieu: het vergaat niet maar breekt af in 

steeds kleinere deeltjes. Zeevogels zien 
die brokjes aan voor voedsel. Uiteinde-
lijk verhongeren ze, omdat hun maag vol 
zit met rommel. Nog kleiner plastic kan 
door allerlei zeedieren worden opgeno-
men en uiteindelijk op ons bord belan-
den. Bovendien is afval een bron van ir-
ritatie en kost het de gemeente veel geld 
om het op te ruimen.

Zwervend Langs Zee
Het werk van het Clean Team valt onder 
het project ‘Zwervend langs Zee’, waar-
aan de gemeente Velsen meedoet. Het 
project wil  mensen bewustmaken van 
de schadelijke gevolgen van zwerfafval 
en ervoor zorgen dat het allemaal in de 
afvalbak terechtkomt. Om dit te bereiken 
wordt afval in kaart gebracht en vinden 
er onder het motto ‘Vele handen maken 
schone stranden’ opruimacties plaats op 
stranden. Meer informatie over het pro-
ject Zwervend langs Zee op www.zwer-
vendlangszee.nl.

Inzameling plastic succesvol
Inwoners van Velsen doen meer plas-
tic afval in de containers dan het lan-
delijk gemiddelde. ReinUnie heeft ex-
tra containers neergezet en leegt ze 
vaker dan in het begin. De inzameling 
van plastic is een doorslaand succes. 

Sinds september 2009 verzamelt Rein-
Unie het plastic verpakkingsafval voor de 
gemeente Velsen. Er zijn 28 bovengrond-
se containers geplaatst op 22 verschillen-
de locaties, vooral in de buurt van super-
markten en winkelcentra. Na enkele we-
ken kwam de inzameling goed op gang. 
Zelfs zo goed, dat ReinUnie de inzamelfre-
quentie van een groot aantal containers 
verhoogde van tweemaal naar driemaal 
per week. Op zes plekken plaatsten zij 
een extra container om te voorkomen dat 
er zwerfafval ontstond.

Op basis van proeven was de verwach-
ting dat er per jaar per huishouden vijf ki-
lo plastic zou worden ingezameld. In sep-
tember 2009, de eerste maand van de in-
zameling, werd echter al zoveel plastic 
opgehaald, dat Velsen uit zou komen op 

een jaaropbrengst van 4,9 kilo per huis-
houden. Sindsdien is de hoeveelheid in-
gezameld afval alleen maar toegenomen. 
Omgerekend zal elk huishouden in Velsen 
in 2010 zeven kilo plastic afval inleveren. 
ReinUnie gaat in ieder geval door met de 
inzameling van plastic tot en met 2012.
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

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

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Ma t/m vrij 09.00 - 16.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Afspraak maken: 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, 
bouwvergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet 
u een afspraak maken met één van de vakspecialisten.

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 het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door

de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemid-
delaars onderzoeken met u en uw buren of redelijke 
afspraken voor een oplossing gemaakt kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woens-
dag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte
U kunt bij ons een melding doen van gebreken of 
een verzoek doen iets te wijzigen aan:
straatverlichting, trottoir, wegen, riolering, toezicht 
en handhaving buitenruimte, bomen, plantsoenen, 
ruiterpaden, hondenlosloopplaatsen, 
via www.velsen.nl of telefonisch op (0255) 56 72 00 
(werkdagen van 09.00 tot16.00 uur)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66 
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 

Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
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 Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 1 juli 
2010 heeft besloten:
- de gewijzigde Brandbeveiligingsverordening gemeente 

Velsen 2009 vast te stellen;
- de gewijzigde Brandbeveiligingsverordening gemeente 

Velsen 2009 in werking te laten treden op de vierde 
dag na bekendmaking;

- per gelijke datum de Brandbeveiligingsverordening 
gemeente Velsen 2009 in te trekken.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt derhalve in werking op 12 juli 
2010.

Ter inzage
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

VERLEENDE BOUWVERGUNNING VOOR 
HET OPRICHTEN VAN EEN ENERGIE-
GEBOUW OP HET PERCEEL GELEGEN AAN 
AMSTERDAMSEWEG 25 TE VELSEN-ZUID 
BP 212-2009

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben ten behoeve van de renovatie van de 
Verkeerscentrale aan de Amsterdamseweg 25 te 
Velsen-Zuid, op 6 juli 2010 en bij wege van anticipatie, 
bouwvergunning verleend voor het oprichten van een 
energiegebouw ten behoeve van de energievoorziening 
van de verkeerscentrale. 

Vanwege de strijdigheid met de voorschriften van het 
geldende bestemmingsplan ‘Recreatiegebied 
Spaarnwoude’, is medewerking verleend middels een 
projectbesluit ex artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke 
ordening.

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken ingaande op 
de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij 
verzending van het beroepschrift per post moet het 
beroepschrift voor het einde van deze termijn ter post 
zijn bezorgd. Het is dan bovendien noodzakelijk dat 
het niet later dan een week na afloop van de termijn is 
ontvangen. Dit beroepschrift schorst de werking van 
het besluit niet.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet 
ten minste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht;
d. de gronden van het beroep.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voor-
lopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld

IJmuiden, 6 juli 2010
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-131-2010  Velserduinweg 52C en Rembrandtlaan 

32 te IJmuiden; het gewijzigd uitvoeren 
van B2-5-2005 (het veranderen van een 
kerk in 7 woningen) bij 2 woningen

BP-132-2010  Wijkerstraatweg 158 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 
oefenruimte van fysiotherapie

BP-133-2010  Heerenduinweg ong. te IJmuiden; het 
plaatsen van een ketenpark (tijdelijk) 
(parkeerplaats zwembad)

BP-134-2010  Groninger Tjalk 5 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning

BP-135-2010  Sluisplein 34 te IJmuiden; het vervangen 
van een luifel

BP-136-2010  Hagelingerweg 36 te Santpoort-Noord; 
het legaliseren van een overkapping/
rookruimte

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 1

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-10-2010  Witte Hekweg 3 te Velsen-Noord; het 

vergroten van een bedrijfsgebouw
B1-11-2010  Hofgeesterweg 2 te Velserbroek; het 

oprichten van een woning met stallen en 
garage

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-151-2010  Pastorieweg 1 te Santpoort-Noord; het 

plaatsen van een raam (zijgevel) en het 
plaatsen van een lichtstrook (voorzijde)

BL-152-2010  Margadantstraat 40 te IJmuiden; het 
veranderen van een bedrijfsunit (inpandig)

BL-153-2010  Schoutenstraat 10 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-154-2010  Forteiland 10 te IJmuiden; het plaatsen 
van reclameborden (tijdelijk)

BL-155-2010  Dobbiuslaan 4 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een overkapping

BL-156-2010  Meervlietstraat 64A te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een reclamebord

BL-157-20100 Hollandse Aak 13 te Velserbroek; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (achtergevel)

BL-158-2010  Burgemeester Weertsplantsoen 1 te 
Santpoort-Noord; het plaatsen van een 
erker (voorzijde)

BL-159-2010  Bloemendaalsestraatweg 118 te 
Santpoort-Zuid; het verbouwen van een 
gemeentelijk monument

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
BL-107-2010  Linie 28 te Velserbroek; het plaatsen van 

een portocabin en een hekwerk
BP-229-2009  Plein 1945 8 t/m 12 te IJmuiden; het veran-

deren van een WTW-unit en een koelunit

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Alge-
mene wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen 
en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende 
zes weken ter inzage van 9 juli t/m 19 augustus 2010.

AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER 
EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten over 
een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen 
zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: 
info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke taken, 
algemene zaken, communicatie, personeel en organisatie, 
burgerzaken, informatiebeleid en automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publiekszaken kunt 
u zich wenden tot burgemeester Franc Weerwind.

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden 
tot wethouder Robert te Beest

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

- het Kerkplein te Velsen-Zuid gesloten te verklaren 
voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, 
door middel van het plaatsen van bord C6 met 
onderbord met de tekst ‘uitgezonderd laden en lossen’ 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit 
is bekendgemaakt, schriftelijk bezwaar worden gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

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

GEWIJZIGDE BRANDBEVEILIGINGS-
VERORDENING GEMEENTE VELSEN 2009

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend 



Koninkijke Nederlandse Redding Maatschappij

D E  B ES T E  R EDDERS  S TAAN AAN WAL

WILT U ONS HELPEN?
Landelijk wordt de KNRM ongeveer 2.000 keer per jaar ingezet 
voor reddingen en hulpverleningen op het water. De KNRM doet 
dit met ruim 1100 vrijwilligers en 70 reddingboten. De KNRM is 
een zelfstandig opererende hulp-verleningsorganisatie die afhan-
kelijk is van donaties. De KNRM ontvangt geen exploitatiesubsi-
dies van de overheid. 

Word Redder aan de Wal. Vanaf 5,- per maand steunt u ons al. 

Ga naar www.knrm.nl
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
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BP-106-2010 Grahamstraat 295 te IJmuiden; het ver-
groten van een terras (voorzijde 1e ver-
dieping)

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-29-2010 Kennemergaardeweg 3 te Santpoort-

Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-67-2010 Trompstraat 182 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 

een uitbouw en het oprichten van een 
berging

BL-77-2010 Wijnoldy Daniëlslaan 21 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-96-2010 Platanenstraat 17 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-98-2010 Louise de Colignylaan 44 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (zijgevel)

BP-225-2009 Eenhoornstraat 4 te IJmuiden; het ver-
lengen van een tijdelijke bouwvergun-
ning (BP-443-2002; het veranderen en 
vergroten van een dagverblijf (fase 2))

BP-28-2010 Verbindingsstraat 18 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 2e

verdieping van een woning
BP-70-2010 Linie 5 te Velserbroek; het plaatsen van 

een overkapping

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

MONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-7-2010 Bloemendaalsestraatweg 118 te 

Santpoort-Zuid; het verbouwen van een 
gemeentelijk monument

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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via DigiD).

VRIJWILLIGERS VOOR SAIL
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Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De naar voren gebrachte 
zienswijzen zullen bij de beoordeling van de aanvragen 
betrokken worden. Uw zienswijze dient voorzien te zijn van 
uw naam en adres, de datum, het besluit waarop ziens-
wijze betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERPBESLUIT AANLEGVERGUNNING

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij de 
afdeling Vergunningen en Uitvoering van 9 t/m 22 juli 
2010 ter inzage.
AL-2-2010  Kweekensteinsweg ong. te Velsen-Zuid; 

het aanleggen van een calamiteitenuitweg

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na 
deze publicatie worden ingediend bij de afdeling Vergun-
ningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:

B1-3-2010  Hoofdstraat 290 te Santpoort-Noord; het 
oprichten van een loods

BL-114-2010  Velserduinweg 135 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-140-2010  Schoener 55 te Velserbroek; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
uitbouw (voorgevel)

BL-147-2010  Driehuizerkerkweg 210 te Driehuis NH; 
het veranderen van de voorgevel van een 
woning

BL-150-2010  Jan Pieterszoon Coenstraat 83 te 
IJmuiden; het oprichten van een berging

BP-41-2010  Vissershavenstraat 35 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw

BP-74-2010  Van Wassenaerstraat 7 te IJmuiden; het 
plaatsen van een dakopbouw en het ver-
anderen van de achtergevel

BP-79-2010  Grote Buitendijk 86 te Velserbroek; het 
veranderen van een garage in een slaap-
kamer/berging

BP-89-2010  Reyndersweg 3 en 5 te Velsen-Noord; 
het veranderen van een strandpaviljoen

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 formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-71-2010  Geelvinckstraat 70 t/m 112 (even), 95 t/m 

121 (oneven), 125 t/m 135 (oneven), 
Heirweg 9 t/m 27 (oneven), 
Ladderbeekstraat 87 t/m 129 (oneven), 
Schoonoortstraat 1 t/m 43 (oneven), 
2 t/m 42 (even), Wijkeroogstraat 176 t/m 
218 (even) te Velsen-Noord; het verwij-
deren van asbesthoudende sandwich-
panelen bij 136 woningen

SL-72-2010  Dudokplein 1 te IJmuiden; het verwijderen 
van diverse asbesthoudende materialen

SL-75-2010  Rijksweg 289 te Velserbroek; het slopen 
van een tuinbouwkas

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).


