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Opnieuw jubileum voor
Harddraverij Vereniging
santpoort-noord - Dit jaar bestaat de Harddraverij Vereniging 75 jaar; opnieuw een reden om jubileumactiviteiten
tijdens het Dorpsfeest santpoort te ontplooien. Vandaar
dat de laatste zaterdag dit jaar
geheel in het teken staat van
de oldtimerdag santpoort. Dit
extra evenement is overigens
niet de enige verandering in
de dorpsfeest, dat van zaterdag 30 juli tot en met zaterdag
6 augustus wordt gehouden.
Na het jubileum van de 250ste
Kortebaan in 2009 is het 75-jarig bestaan van de vereniging
een volgend jubileum dat Santpoort zal vieren. Groots wordt
de tweede editie van de Oldtimerdag Santpoort, waarvan een
team van vrijwilligers, onder leiding van Gerard Duineveld en
Cees Davidson, druk in de weer
is. Wie de eerste editie in 2009
heeft gemist, krijgt dit jaar alsnog
de kans om dit unieke spektakel
zelf te aanschouwen. Naar het
evenemententerrein bij de Ruïne
van Brederode komen niet alleen
oude vrachtwagens, bussen, auto’s, motoren en brommers, maar
zult u ook een brede keuze aan
nostalgische (stoom)werktuigen
aantreffen. Zeker bij mooi weer,
zullen jong en oud zich op deze
dag kostelijk vermaken.

Vrijwel alle evenementen die u
van het Dorpsfeest kent, zullen
ook in 2011 worden uitgerold.
De toevoeging van de Oldtimerdag heeft echter tot gevolg dat
het Buikglijden en het Kwalleballen zijn verhuisd naar de eerste zaterdag. De Rijtuigendag
blijft op die eerste zaterdag ook
gewoon doorgaan. Dat rijdt elkaar niet in de wielen omdat het
Buikglijden en Kwalleballen op
de Weyman-weide worden georganiseerd.
In verband met het 75-jarige jubileum wordt, in samenwerking
met De Vrienden van het Aangespannen Paard Noord Holland, een ringsteekwedstrijd op
de woensdag namiddag (vanaf
16.30 uur) georganiseerd voor
nostalgische
aanspanningen.
Voordat de hardlopers en de
wielrenners bezit nemen van het
parcours rondom de Santpoortse Naaldkerk, zullen eerst deze
authentieke rijtuigen een ringsteekwedstrijd houden.
Nieuw onderdeel op de vrijdagmiddag, tijdens de jaarmarkt op
het Landje van Scholz aan de
Vlughthovenstraat, is de verkiezing van ‘De Sterkte van Santpoort’. Mannen en vrouwen
vanaf 21 jaar kunnen daar hun
spierbundels tonen op onderdelen zoals de wheelflip met tractorband, ‘weight for height’, far-

merswalk met melkbussen, carpulling en het altijd lastige spijkerboxhangen. Natuurlijk overgoten met een typisch ludiek
Santpoorts sausje.
Een andere belangrijke vernieuwing wordt doorgevoerd in het
zondagse Concours Hippique.
Na ruim dertig jaar hebben Hippisch Centrum Velsen en Manege Kennemergaarde de organisatie in goed overleg terug in
handen gegeven van de Harddraverij Vereniging. Nieuw is
dat er tijdens het Concours Hippique weer officiële spring- en
dressuurwedstrijd worden gehouden onder auspiciën van de
KNHS. Inmiddels hebben het
Ruitersportcentrum Schoteroog
en Manege Spaarnwoude hun
steun aangeboden. Ook voor de
regionale springers, die nog niet
hun wedstrijdlicentie hebben,
worden natuurlijk spring- en
dressuurwedstrijden gehouden.
Het Straatvoetbal viert dit jaar
het 30-jarige jubileum. Paul
Voorting is druk bezig om voor
zijn vader Hans een onvergetelijke jubileumeditie neer te zetten. Mocht u een warme pleitbezorger van het straatvoetbal
in Santpoort zijn zijn, sluit u dan
aan bij de Club van Dertig die
Paul inmiddels heeft opgericht.
Zie ook www.dorpsfeest-santpoort.nl. (foto: Paul Sluiters)

Spaar 500 euro
en maak kans
om als VIP naar
de Tour te gaan.
Ga naar
www.rabobank.nl/velsen

Visspeciaalzaak & Restaurant

Halkade 27-31 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • info@waasdorp.nl
Nieuwe oogst 2011 promotie

Zeeuwse mosselen

mosselpan

met frites en saus

E 9,95

Gratis en ruim parkeren
7 dagen per week geopend

www.waasdorp.nl • www.de-vissershaven.nl

25 jaar Velserbroek

Feest bij Villa Westend
Velsen - Aankomend weekeinde is het feest tussen Haarlem en
Spaarndam aan de Slaperdijkweg bij Villa Westend! Zaterdag 9
juli vanaf 17.00 tot 00.30 uur is er
de jaarlijkse beachparty met lokale topbands en DJ’s met onder andere Alderliefste, Sanne,
FullCount, Dennis van der Geest
met SaxoJoe & Bernice van Leers
en DJ Guilliano. Het strand is gedeeltelijk overdekt en er is een
lounge en foodcorner met ver-

se gerechten van de grill. Toegang vanaf 18 jaar voor slechts
7,50 euro. Kaarten zijn ook aan
de deur te verkrijgen. Zondagmiddag van 13.00 tot 19.00 is de
eerste editie van het Slaperdijkfestival. Gratis toegankelijk, dus
kom gezellig met je hele gezin
en vrienden genieten van lokale bands als Rarely Alive en the
Hype. Het restaurant en terras
van Villa Westend zijn dan ook
geopend voor lunch en diner.
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Verschijnt donderdag
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z.,
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja
van der Wulp, Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

‘Aparte spullen voor een prikkie’

Bonte kramenstoet op
jaarmarkt Kennemerlaan
IJmuiden - Zaterdag vond
onder grote publieke belangstelling de jaarmarkt aan de
Kennemerlaan plaats. Het
was gezellig druk.
Een lang lint van bonte kramen sierden de laan aan beide
kanten. Alle ondernemers hadden een kraam voor de zaak
met verrassende aanbiedingen
en leuke koopjes. Maar er waren ook veel marktkoopmannen van buiten de plaats met
de meest uiteenlopende handel. Veel aparte, kleurrijke kleding, sieraden, tassen, zonnebrillen en ga zo maar door. Aan
een kledingkraam hing een bord
met de tekst: ‘Klanten gezocht.
Ervaring niet vereist’. Een man
stond achter de kraam luidkeels
zijn verse fruit aan te prijzen. Hij
deed goede zaken: de grote,
zoete kersen vonden gretig aftrek. Daarnaast was een kraam
met oliebollen en wafels. ,,In de
zomer verkopen we ijs, in december verkopen we oliebollen.
Vorig jaar voor het eerst en dat
was een groot succes. We willen
het zo een beetje promotie’’, zegt
het meisje achter de kraam. Ook
de oliebollen deden het goed.
Voor de kinderen was er onder andere een springkussen en
een draaimolen. Voor het eerst
viel de jaarmarkt samen met de

maandelijkse rommelmarkt. Ook
hier kwamen veel mensen een
kijkje nemen. ,,Ik had 45 kramen
besteld, maar ik moest er vanmorgen vroeg nog eens tien bijhuren, zoveel belangstelling was
er’’, zegt organisator Harry Plevier. Hij kijkt tevreden om zich
heen: ,,Iedereen heeft het naar
de zin, ik hoor alleen maar positieve geluiden.’’ Opeens klonk er
luid tromgeroffel. Een Surinaamse band liep over de Kennemerlaan, vooraf gegaan door twee
schaars geklede, heupwiegende dames. Het ritme was aanstekelijk, mensen konden moeilijk stil blijven staan. Ook Anja
van Wijk uit IJmuiden stond enthousiast mee te deinen: ,,Leuk
is dit.’’ Ze had een tas vol zomerkleding bij zich: ,,Mijn kast
thuis puilt uit, maar ik zag zulke
aparte dingen voor weinig geld,
ik kon het niet laten.’’ Ze vervolgt: ,,Niets ten nadele van de
Lange Nieuwstraat, want daar
doen de winkeliers ook altijd
hun best om iets leuks van de
braderie te maken. Maar het is
daar zo smal, als het druk is, dan
loop je al snel hutje mutje. Op de
Kennemerlaan heb je de ruimte
om alles op je gemak te bekijken. Ik vind deze jaarmarkt weer
erg geslaagd, zeker in combinatie met de rommelmarkt.’’ (Carla Zwart)

Stamgasten Seaport radio
Velsen - Zondag 12 juni om
19.00 uur is Robert Schoondergang te gast in het Seaport
café voor het radioprogramma Stamgasten. Geboren Leidenaar, in een groot gezin met geengageerde vader (journalist) en
moeder (1e Kamer politica). In
de 70-er jaren zo ongeveer beroepsactievoerder en nu al vele
jaren zeer gedreven professioneel programmamaker. Zijn herinneringen zijn de rode draad in
het programma en zoals meestal geeft dit mogelijk weer herkenningspunten aan andere Vel-

senaren. De muziek is absoluut
duidelijk anders dan anders en
dit keer, hoe kan het ook anders, doorspekt met filmmuziek.
Stamgasten wordt elke week uitgezonden op zondagavond van
19.00 tot 20.00 uur. De herhaling
is op dinsdagavond van 21.00 tot
22.00 uur en woensdagavond
20.00 tot 21.00 uur geprogrammeerd. Bovendien kunt u ‘m ook
beluisteren op Uitzending Gemist radio, samen met vele andere radio-uitzendingen. U hoeft
dus geen aflevering meer te missen.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
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, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst:

Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255515348.

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, email: 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.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
Sociaal Maatschappelijk Dienstverleners Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
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
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Spigt en Loes Luca. Entree 27,50
euro. Aanvang 20.30 uur. www.
openluchttheaterbloemendaal.nl

Zondag 10 juli

Donderdag 7 juli
Werkdag Woningbedrijf Velsen met gezamenlijk koffiedrinken op Breesaperhof, van 10.00
tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00
uur.
Gratis stadsorgelconcert in
de Grote of St. Bavokerk, 16.00
uur.

Vrijdag 8 juli
Op excursie in het Spaarnwouderveentje en de Batterij
bij Halfweg, 19.00-20.30 uur.
Aanmelden: www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in
of 088-0064455.
Orgelconcert door Kees van
Eersel op het Chirstian Müller
orgel in de Grote Kerk van Beverwijk. Aanvang 20.00 uur. Toegang 7,50 euro.
Caprera Bloemendaal: Holland Symfonia met Frederique
Spigt en Loes Luca. Entree 27,50
euro. Aanvang 20.30 uur. www.
openluchttheaterbloemendaal.
nl
Patronaat (www.patronaat.nl):
Dommelsch Zaal: Tower of Power, 20.30 uur, entree 29,-. Kleine zaal: Unsane, Herder en Atlantis, 20.30 uur, entree 12,50.

Zaterdag 9 juli
Fietstoertochten Excelsior.
Info: www.toerclub-excelsior.nl.
Boekenmarkt op de Dreef in
Haarlem, 09.00-16.30 uur.
Boekenbeurs Brederode Daltonschool, Santpoort-Zuid, tegenover station. Van 10.00 tot
12.30 uur.
Kunstmaand Engelmunduskerk Velsen-Zuid. Van 13.00
tot 16.00 uur kunst.
Lunchconcert Grote of St
Bavokerk Haarlem, met Gem.
Koor Apostolisch Genootschap,
van 13.15 tot 13.45 uur.
Turn up the Beach op IJmuider strand. Van 15.00 tot
23.00 uur. Kaarten 22,50 euro.
www.538ticketshop.nl of Primera.
Beachparty bij Villa Westend,
Velserbroek, van 17.00 tot 24.00
uur. Entree 7,50 euro. Vanaf 18
jaar.
The Voice Company met Lucy de Lange in Soli Muziekcentrum, Santpoort-Noord. Aanvang 20.15 uur. Entree 7,50 euro. Reserveren 0320-244202.
Caprera Bloemendaal: Holland Symfonia met Frederique

Kofferbakmarkt Wijk aan Zee
op de dorpswei. Van 8.00 tot
16.00 uur.
Open dag bij Volkstuinvereniging Wijkeroog, Wijkermeerweg
5 in Velsen-Noord vanaf 11.00
uur.
Kunstmaand Engelmunduskerk Velsen-Zuid. Van 13.00 tot
16.00 uur kunst.
Vaartocht Mooie Nel vanaf Fort-Zuid, van 14.00 tot 15.00
uur. Kosten 8 euro. 023-5379954
of www.fortzuid.nl.
Lezing over bomaanvallen in
Fort Veldhuis luchtoorlogmuseum Heemskerk, Genieweg 1.
Aanvang 14.00 uur. Museum
open van 10.00 tot 17.00 uur. Entree 2,50 euro. www.arg19401945.nl
Wandelmarathon van Haarlem over 10,5 km, 21 km en 42
km. Start bij de ijsbaan. Info:
www.wandelmarathonhaarlem.
nl of 0229-239447.
Slaperdijkfestival in Villa Westend , vanaf 13.00 uur. Gratis
toegang.
Caprera Bloemendaal: www.
openluchttheaterbloemendaal.nl

Maandag 11 juli
Zomeravondbridge in Café Sport, Alkmaarseweg te Beverwijk. Kosten 5 euro per paar.
Aanvang 20.30 uur. Inschrijven
tussen 19.00 en 19.15 uur.
Caprera Bloemendaal: Angus
& Julia Stone. Uitverkocht.

Dinsdag 12 juli
Informatieavond over alcoholverslaving bij de Brijder
Stichting, Spaarne 106, 19.30
uur. Info en aanmelding: 0235307400, preventie@brijder.nl.
Lezing van Meta Bison over de
schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken. Belangstellenden zijn
om 14.00 uur welkom aan de
Romerkerkweg 28 in Beverwijk.
Deelname 2 euro incl. koffie of
thee.
Caprera Bloemendaal: The
National. Uitverkocht.

Woensdag 13 juli
Haarlem Night Skate vanuit
Polderhuis in Velserbroek, 20.00
uur. Info: www.haarlemnightskate.nl.
Kaarslichtlezing over Velser
aardewerk in Ruïne van Brederode. Entree 5 euro, incl. consumptie. Aanvang 20.00 uur.
Open 19.30 uur. www.stichtingsantpoort.nl
Caprera Bloemendaal: Kluun
& Christophe. Uitverkocht.

Donderdag 14 juli
Stadswandeling
‘markante
vrouwen’ start 14.00 uur Archeologisch Museum op de Grote Markt 18. Aanmelden: 0616410803 of gildewandeling@
gmail.com.
Gratis stadsorgelconcert in de
Grote of St. Bavokerk, 16.00 uur.
Caprera Bloemendaal: Huub
Stapel. Uitverkocht.

Havisten Ichthus krijgen
diploma in schouwburg

Kennemerhave
bestuursnieuws
Velsen – Per 1 juli is Wim Mastenbroek benoemd tot directeurbestuurder van Stichting Wooncorporatie Kennemerhave. De
functiewijziging – sinds 2002
is hij directeur van deze wooncorporatie – is een direct gevolg van de wijziging in de organisatiestructuur, die van drie
naar twee bestuurslagen is gegaan. Kennemerhave heeft in de
gemeente Velsen 2.143 woningen in de sociale huursector beschikbaar. Door de bestuurstaak
bij de directeur neer te leggen is
een ‘platte’ organisatie ontstaan,
waarbinnen volgens korte lijnen kan worden gewerkt. De bureaucratie wordt zo nog verder
teruggedrongen, kosten worden bespaard en de slagkracht
vergroot. De huurders zullen er
geen ongemak van ondervinden, de aanpassing heeft vooral effect op het besluitvormingstraject.

Velsen – Naar de schouwburg
gaan is natuurlijk op zich al
een feestje, maar als je daar
je einddiploma krijgt is het
dubbel feest. Het overkwam
de Havo-eindexamen kandidaten van het Ichthus Lyceum. Vanwege het grote slagingspercentage van 85 procent vond het bestuur van de
school het wel een schouwburgfeest waard.
De geslaagden werden vorige
week woensdagavond in optocht
naar hun ereplaatsen in Stadsschouwburg Velsen begeleid en
kregen een hartelijk applaus. Van
het podium werd die avond goed
gebruik gemaakt. Niet alleen
werden daar de diploma’s uitgereikt, er was ook cabaret, door
het team van het Ichthus Lyceum.
En dat cabaret was heel herkenbaar. Met het tentje ‘Sil’s Toko’ op
het podium was meteen duidelijk
dat het cabaret zich op school en
in de kantine afspeelde. Het cabaret begon met het binnenhalen van de laatkomers. Je kunt
het wel aan docenten overlaten
om hun leerlingen na te doen.
Ze bestuderen ze immers elke dag. Dus kwamen er bekende laatkomers smoesjes op tafel
en werden bepaalde namen genoemd. Dat leverde al flink wat
gelach op. Daarna werd de po-

pulaire quiz ‘Ik hou van Holland’
gebracht. De kandidaten waren
natuurlijk leerlingen, die flink in
het ootje werden genomen. Opvallend was dat de leerlingen de
quiz niet zo goed kenden. Of dat
kwam doordat ze zelfs op zaterdagavond nog hard studeerden
is onbekend. Alma Wolfs als Linda en Gijs de Roode als Jeroen
speelden hun rol zeer goed. Tijdens de quiz waren er priemende
vragen over de schooltijd van de
eindexamenkandidaten, waaronder de reisjes naar Berlijn, Praag
en Londen. Er kwamen antwoorden die veel openheid van zaken
gaven over wat zich daar heeft
afgespeeld.
Het cabaret werd afgewisseld
met mooie liedjes en speeches.
Een trotse rector Alexander Volmer deed zijn woordje. Arjan
Odijk zong een ontroerend mooi
liedje voor zijn eveneens geslaagde dochter Meike. En Dolf
Schelvis zat achter de piano of hij
nooit was weggeweest en pinkte
zelfs een traantje weg bij het zien
van al die geslaagde studenten
die hij als brugpiepers op school
had zien komen.
Met hun diploma op zak en een
hele serie prachtige herinneringen aan hun schooltijd verlieten de Havisten die avond de
schouwburg, op weg naar een
mooie toekomst. (Karin Dekkers)

Fietstocht SKON voor De Opkikker
Velsen - Zaterdag 16 juli houdt
SKON een fietstocht voor het
goede doel ‘stichting De Opkikker’. Deze stichting organiseert
opkikkerdagen voor ernstig zieke
kinderen en hun ouders. Zie ook
www.opkikker.nl
SKON heeft drie afstanden uitgezet en ze beginnen allemaal
bij de Blauwe Vleermuis in Santpoort-Noord, waar ze ook eindigen. Onderweg komen de fietsers
ook nog langs een andere SKONvestiging om even op adem te
komen en een drankje te drinken.
De drie afstanden die zijn: 11 kilometer: deze afstand is voor wat
minder ervaren/jonge fietsers en
is makkelijk te doen.

15 kilometer: deze afstand is ook
goed te doen. Er zitten wel heuvels in. 35 kilometer: deze afstand
is voor de wat geoefende fietsers.
Fietsers krijgen aan het begin een
stempelkaart mee. Bij inlevering
van een volle stempelkaart, krijgt
men na afloop een leuk herinneringscadeau. De start is tussen 9 uur en 11 uur ’s morgens
en men kan ‘finishen’ tot 4 uur in
de middag. De routes zijn voor
een groot deel uitgezet met pijlen, maar men krijgt bij het aanmelden ook een routekaart. Het
is echter geen afgezet parcours,
dus zorg ervoor dat u zich houdt
aan de officiële verkeersregels.
Inschrijven kan tot 8 juli inschrij-

ven bij teamblauwevleermuisbso@skon.nl of een kaart sturen
naar De Blauwe Vleermuis BSO,
Frans Netscherlaan 4b en 4d,
2071 AZ Santpoort-Noord. Vermeld bij inschrijving de gekozen route en het aantal personen dat deelneemt. Bij aanmelding per brief of kaart, ook graag
het adres vermelden. De kosten
van de fietstocht zijn 2 euro voor
de korte afstanden en 3 euro voor
de lange afstand per persoon. Dit
geld gaat allemaal naar stichting
Opkikker. Hogere bedragen zijn
natuurlijk ook altijd welkom. Deze bedragen worden op de dag
zelf afgerekend. Graag met gepast geld betalen.
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MKB-IJmond bezorgd
over openbaar vervoer
Velen - Goed openbaar vervoer
is voor iedere stad van levensbelang. Juist in de steden is het
openbaar vervoer het belangrijkste transportmiddel omdat er
grote aantallen mensen vervoerd
kunnen én moeten worden.
Mobiliteit staat in de 24-uurs
economie nooit stil, behalve letterlijk dan: in de file en op de
halte waar een volle bus je neus
voorbij rijdt. In de stad is iedereen in meerdere of in mindere
mate afhankelijk van het openbaar vervoer. Denk daarbij aan
de toeristen, kunst- en cultuurbezoekers, de shoppers en de
bezoekers (inwoners en werknemers van gevestigde bedrijven) van en naar de verschillende kernen.
MKB-IJmond maakt zich grote
zorgen over de bereikbaarheid in
en van Velsen. Hoe moeten onze klanten ons bereiken, hoe komen onze medewerkers op het
werk en hoe bereik ik mijn eigen
zaak, als lijn 4 en 77 verdwijnen
en lijn 75 zal worden ingekort?
Wat gebeurt er met mijn zaak
als het openbaar vervoer in Velsen slechter wordt dan in andere
delen van de regio? Zijn zomaar
een aantal vragen die spelen bij
de achterban van de vertegenwoordiger voor het midden- en
kleinbedrijf.

Als de mensen niet meer of minder met het openbaar vervoer
kunnen, zullen ze al snel genoodzaakt zijn om de auto te
pakken als men deze in zijn of
haar bezit heeft. Vooral in de
ochtendspits zal dat tot meer files leiden en ook voor meer milieuverontreiniging zorgen. Vitale
economische sectoren zoals de
verschillende winkelgebieden in
de kernen en bedrijven die gevestigd zijn in die kernen zullen
daarvan zeker de klappen krijgen op het gebied van bereikbaarheid en omzetdaling.
,,Als je morrelt aan het openbaar
vervoer in Velsen dan worden de
mogelijkheden om naar de verschillende kernen te komen ook
kleiner”, spreekt mkb-regiodirecteur Fabian Nagtzaam zich uit.
,,Het kan niet zo zijn dat onze
winkeliers straks slecht bereikbaar zijn door het schrappen en
inkorten van lijnen waardoor de
punctualiteit en bereikbaarheid
zal worden aangetast. Dit heeft
negatieve gevolgen voor zowel
de klandizie als ons personeel
binnen de mkb-bedrijven in Velsen”, aldus Nagtzaam. ,,Wij pleiten dan ook voor het behoud van
en zelfs voor het uitbreiden van
de ov-mogelijkheden in Velsen
besluit de regiodirecteur zijn relaas.

Protest tegen bezuinigingen

‘Dit is geen kaasschaaf,
maar een bot slagersmes’
IJmuiden – Het was vorige week donderdag druk in
de burgerzaal van het stadhuis, vlak voor aanvang van
de gemeenteraadsvergadering. Veel groepen waren aanwezig om te protesteren tegen de voorgestelde bezuinigingen in de Voorjaarsnota van burgemeester en wethouders, die deze avond door
de gemeenteraad besproken
zouden worden.
Leden van verenigingen, aangesloten bij de Velser Gemeenschap, protesteerden tegen het
voorstel om de subsidie aan het
Witte Theater volgend jaar te halveren en daarna op te heffen. Dit
zou de doodsteek voor het theater kunnen betekenen en daar-

mee voor diverse gezelschappen. ,,Ze halen zo de sjeu van
het leven van veel mensen’’, zegt
een vrouw die het protest ondersteunt. ,,Voor veel mensen
die lid zijn van een toneelclub,
een koor of een muziekvereniging betekent dit een stuk plezier, creativiteit en inspiratie. Dat
mag je ze niet ontnemen.’’ Ze besluit: ,,Waar ik me ook zo kwaad
over maak: de klap valt altijd in
de hoek van de minder bedeelden en van Jan met de pet. Er is
een groep die makkelijk wat zou
kunnen missen, maar die laten
ze ongemoeid. Die blijven lekker
ronddobberen in hun zeilboot.’’
Leden van toneelvereniging Advendo liepen rond met posters:
‘Uitverkocht’. Mensen van toneelgroep De Veste droegen protest-

Haarlem Night Skate
Regio – Woensdag 13 juli is de
vijfde Haarlem Night Skate van
het seizoen. De bonte stoet met
skaters zal voor de tweede keer
dit jaar vertrekken vanuit Velsen.
De verzamelplaats is opnieuw bij
het Polderhuis bij het winkelcentrum van Velserbroek. De stoet
rijdt vervolgens door Santpoort
en IJmuiden naar IJmuiderslag.
Bij IJmuiderslag is de pauzeplek waar alle deelnemers van
een mooi ondergaande zon in de
Noordzee kunnen genieten. De
route gaat verder door IJmuiden
en komen via Driehuis en Santpoort weer terug bij het Polderhuis. De vijfde editie van de Night
Skate heeft een leuk thema. Het
is The Beach Party Skate. Aan alle deelnemers wordt gevraagd
om in hun favoriete strandoutfit
naar de start te komen. Het deelnemen aan het thema is leuk,

maar niet verplicht. Om 20.00
uur is het vertrek, deelnemers
zijn rond 22.00 uur weer terug.
Deelname is gratis en inschrijven
is niet nodig. Meedoen is gratis.
Tijdens de laatste edities bereikte de deelnemersaantallen alweer records. Zo ging het aantal
tijdens de laatste editie richting
de magische 500. De route is
22km. Het eindpunt is rond 22.00
uur bij de vertrekplaats. Vooraan de stoet met bonte skaters
rijdt ook bij deze editie de opvallende DJ-Duck. Een opvallende
paarse eend waar muziek vanaf wordt gedraaid voor de deelnemers. Achteraan de stoet rijdt
een bezemwagen voor het geval
deelnemers het niet vol kunnen
houden. Bij regen of nat wegdek
gaat de Haarlem Night Skate
niet door. Zie ook www.haarlemnightskate.nl (foto: Eric Zwart)

De Stampertjes,
voor speciale kinderen
Regio - Oma Etty Hein Bischoff
had zelf een meervoudig gehandicapt kleinkind waarvoor
geen opvang was. Zij stelde in
1996 haar huis aan de Vijverweg in Bloemendaal beschikbaar voor een gastouderproject met de naam ‘de Stampertjes’. Zij biedt een kleinschalige
opvang aan kinderen van 0 tot 5
jaar die extra ondersteuning nodig hebben.

Er is een vaste groep enthousiaste vrijwilligers, een beroepskracht en een ondersteunend
medewerker die ook beiden vrijwilliger zijn. Inmiddels is mevrouw Hein verhuisd en kocht zij
voor De Stampertjes een beter
passende woning aan de Korte Kleverlaan 66, aangepast voor
de opvang van jonge kinderen.
Er is voldoende aangepast spelmateriaal aanwezig. Men sti-

borden met zich mee, waar onder andere op stond: ‘Witte Theater: theater van de vergane lach?’
Plug-In liet een muzikaal protest horen: het lied ‘Help’ van
The Beatles. ,,Will you please,
please help me?’’, klonk het als
een noodkreet door de burgerzaal. Muzikaal leider Ruud Jansen: ,,Als Beverwijker heb ik eigenlijk geen recht van spreken,
maar in Beverwijk is geen Witte Theater. Sterker nog: tussen
Haarlem en Alkmaar is het Witte
Theater het enige kleinschalige
theater dat een betaalbaar podium biedt aan kleinere verenigingen. Het zou een grof schandaal zijn als dit verdwijnt, want
dan kunnen zij nergens meer terecht. Lang leve het Witte Theater!’’ Dit vond veel bijval vanuit de
aanwezigen.
Vlak voor aanvang van de raadsvergadering kon er ingesproken
worden. Volgens Chris van Vondelen van het Witte Theater zou
sluiting een klap in het gezicht
zijn van het betaalbare cultuuraanbod. Frits Vermeulen, voorzitter van de Velser Gemeenschap,
sprak met diverse fracties en verbaasde zich over het gemis aan
gevoel voor Velsen en de onduidelijkheid over de betekenis van
het Witte Theater: ,,Dit is geen
kaasschaaf, maar een bot slagersmes. Cultuur is het cement
van de samenleving, verkoop de
ziel van Velsen niet aan het geld.’’
Na afloop bleek, dat de gemeenteraad de bezuinigingsvoorstellen weinig onderbouwd vond. Zij
willen eerst met de groepen om
tafel om te bespreken, hoe zij zelf
denken te kunnen bezuinigingen. Op 14 juli komt de gemeenteraad weer bij elkaar en dan is
het de bedoeling, dat er besluiten genomen gaan worden. (Carla Zwart)
muleert het samen spelen, zingen en spelletjes doen, afhankelijk van de leeftijd. Er wordt niet
therapeutisch gewerkt, wel verzorgend gespeeld. Het huis beschikt over een heerlijke achtertuin en een speciaal ingerichte slaapkamer en knuffelhoek.
De ligging van het huis is ideaal voor een wandeling naar het
vlakbij gelegen hertenkamp. In
oktober 1996 ging in Bloemendaal het gastouderproject De
Stampertjes van start. Aanleiding voor de start van dit project
waren Mats, Matthijs en Tiemen,
drie ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. De Stampertjes is een plek waar ouders hun
kindje veilig kunnen brengen,
zodat zij even ontlast of aandacht kunnen geven de aan andere kinderen. De Stampertjes
is kleinschalig, laagdrempelig,
met veel sponsoren als betrokken ouders en bedrijven, naar de
maatstaven van SIG die ondersteuning biedt aan mensen met
een beperking. Gedurende de
loop van het project bleek dat er
tevens behoefte is aan opvang
voor jonge kinderen uit kwetsbare gezinnen. Dat het werkt
bij De Stampertjes bewijzen ze
in oktober, want dan bestaan ze
vijftien jaar.
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Nieuw boek
van Marino
Magliani

Autoservice IJmuiden
biedt allround services
IJmuiden - Onlangs werd er
aan de Egmondstraat 18 een
nieuw garagebedrijf geopend:
Autoservice IJmuiden. Het bedrijf is all round, autobezitters
kunnen er voor alles terecht.
Onderhoud, APK-keuring, herstel van schade, noem maar op.
Ook voor de in- en verkoop van
occasions, in elke prijsklasse,
die helemaal nagekeken zijn en
het bedrijf alleen tip top in orde mogen verlaten. De gedreven krachten achter Autoservice
IJmuiden zijn Leon en René, die
beiden hun sporen in de autobranche elders al ruimschoots
verdienden. Leon werkte twaalf
jaar voor een garage in IJmuiden, René deed dat ook maar
dan in Haarlem. Ze kennen dus
de kneepjes van het vak, ze
zijn deskundig en brengen een
hoop vakkennis mee. Ze vonden
het tijd, om voor zichzelf te be-

ginnen. Vanaf mei waren ze bezig om het pand bedrijfsklaar te
maken, nu worden nog de puntjes op de i gezet. Klantgericht,
een goede service en prima vakwerk: Leon en René zijn pas tevreden, als de klant dat ook is.
Ze hebben het al lekker druk:
mond tot mond reclame van tevreden klanten doet een hoop.
En zeker niet onbelangrijk: ze
werken tegen een laag uurtarief. Dus voor het kopen of verkopen van occasions, het herstellen van schade, alle mogelijk voorkomende reparaties of
een APK-keuring: naar Autoservice IJmuiden aan de Egmondstraat 18. Telefonisch bereikbaar via 0255-524886. Geopend
van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur. Desgewenst ook buiten deze tijden,
op afspraak. Zie ook www.autoservice-ijmuiden.nl

Drukte bij kraam Venice
IJmuiden – Afgelopen zaterdag, tijdens de jaarmarkt aan de
Kennemerlaan, stond ook Monique met een kraam voor haar
zaak, gordijnatelier Venice. Het
was voor de onderneemster, die
dit jaar de ruimte betrok, de eerste keer en dat is goed bevallen.
Monique had veel in haar kraam:
onder andere leuke reststoffen,
kussens en mooie interieurartikelen. Hier was veel belangstelling voor, niet in de laatste plaats
omdat Gordijnatelier Venice die
dag vijftien procent korting gaf
op de eindfactuur. Ook waren
er promotiedames die flyers uitdeelden en de mensen uitnodigden eens een kijkje te komen nemen in de mooie, ruime zaak en
het professionele atelier dat daar
achter ligt. Ook hier was veel belangstelling voor: bezoekers vonden het leuk om eens een kijkje achter de schermen te nemen
en spraken hun bewondering uit
over de zaak en het atelier. Zij
konden zien hoe hier de raam-

decoratie gemaakt werd. Iedereen is altijd van harte welkom
om eens vrijblijvend een kijkje
te nemen in de mooie, huiselijke winkel en het atelier. Monique
vertelt de mensen graag over de
mogelijkheden en staat altijd
klaar voor een deskundig advies.
Er is een ruime collectie stoffen aanwezig, ook voor de kinderkamer met onder meer leuke printen van Disney. Ook beschikt gordijnatelier Venice over
brandwerende stoffen, die zeer
geschikt zijn voor project stoffering. Dit heeft een positief effect
op de brandverzekering. Service
en garantie staan hoog in het
vaandel bij Monique, het inmeten en ophangen van de raamdecoratie is altijd gratis. Kom dus
gerust eens langs en doe inspiratie op bij gordijnatelier Venice
aan de Kennemerlaan 77a. Voor
een afspraak kan Monique gebeld worden via 06-34633154,
ook na openingstijd. Zie ook
www.gordijnateliervenice.nl

Lezing over nieuwe mogelijkheid bij opbaren
Driehuis – Op woensdagmiddag 13 juli van 16.30 tot 18.00
uur is er in Crematorium en
Begraafplaats
Westerveld
een presentatie over thanatopraxie. Dit is een vrij nieuwe techniek in Nederland om
tijdelijk het lichaam van een
overledene te conserveren,
waardoor koeling niet meer
nodig is. De lezing wordt georganiseerd door Uitvaartverzorging Uitendaal uit Haarlem
en is vrij toegankelijk.
Afscheid nemen van een dierbare die is overleden is steeds
minder een standaard gebeurtenis. Door de eigen inbreng van
de nabestaanden of de wensen
van de overledene die zijn vastgelegd, krijgt een uitvaart een
persoonlijke sfeer, die veel troost
kan bieden tijdens dit moeilijke
afscheid. Maar niet alleen tijdens
de begrafenis of crematie, maar
ook in de dagen dat de overledene wordt opgebaard is veel eigen inbreng mogelijk. Zoals het
kiezen van de plaats van de op-

baring. Dat kan zijn in een kerk,
een rouwcentrum of thuis.
Tot voor kort was het koelen
van het lichaam van de overledene de enige mogelijkheid om
de periode tot aan de uitvaart
te overbruggen. Sinds kort is er
een nieuwe techniek van conserveren van het lichaam mogelijk, die echter nog niet algemeen
bekend is. Dankzij thanatopraxie
is het koelen tijdens het opbaren
niet meer nodig. Thanatopraxie
is een vorm van tijdelijk conserveren door het injecteren met
een speciale vloeistof. Daardoor
blijft het lichaam langer bewaard
en er heel natuurlijk uitzien. Ook
bijverschijnselen zoals het blauw
kleuren van bijvoorbeeld de nagels worden hiermee voorkomen. En omdat koeling niet nodig is, blijft het lichaam op omgevingstemperatuur, wat bij aanraken veel prettiger is.
De behandeling zorgt voor tijdelijke conservatie van het lichaam,
maar gaat ook besmettingsgevaar tegen.
Thanatopraxie is een vrij nieuwe

techniek binnen de uitvaarverzorging. Pas sinds 1 januari 2010
is het toegestaan in Nederland.
Thanotopraxie is een specialistische behandeling die alleen
door gediplomeerde en erkende
thanatopracteurs onder strenge
regels mag worden uitgevoerd.
Sonja Raijmakers is de eerste
thanatopracteur in Noord- en
Zuid-Holland en werkzaam bij
Uitvaartverzorging Uitendaal. Zij

is een van de drie sprekers tijdens de presentatie op woensdag 13 juli in Westerveld. De andere sprekers zijn Rens de Peijper, van de vakgroep thanathopraxie en Evert de Niet, bestuurslid Nederlands Instituut
Thanatopraxie.
Tijdens de presentatie zal de
nieuwe techniek op passende
wijze worden geïntroduceerd en
is uiteraard ook gelegenheid tot
vragen.

IJmuiden – Hoewel IJmuiden
wel even voorkomt in het nieuwe boek van de IJmuidense auteur Marino Magliani, slaat het
strand in dit boek vooral op de
stranden van de Spaanse Costa.
Desalniettemin is het boek ‘Het
strand van de romantische honden’ bepaald geen strandromannetje. Het is een indringende reis
over oorlog, moord en de rauwe
wereld van platvoerse gigolo’s.
Marino Magliani (1960) schrijft
in het Italiaans, zijn moedertaal. Vorig jaar kwam zijn eerste in het Nederlands vertaalde
boek uit, De vlucht van de kolibrie. Ook dat was een spannend
boek. Dit tweede Nederlandse
boek van zijn hand is rauwer en
schudt mensen wakker uit hun
geregelde bestaan. Het boek
gaat over de de jonge Argentijn Gregorio die na acht maanden Falklandoorlog de wereld ineens heel anders beziet. De Nederlandse journaliste Renata van
Duin gaat jaren later voor de televisie op zoek naar vakantieliefdes van toen en komt in contact
met de Argentijnse ‘chicos piola’ van toen. De mooie, jonge Argentijnen gingen zomers naar de
Spaanse kust om blonde toeristes ‘in te palmen’ en ondertussen
te beroven. Ook Renata raakt
onder de indruk van deze Argentijnen, al zijn ze wat op leeftijd. Maar er is meer. Ze komt op
het spoor van een aantal mysterieuze strandmoorden.
Marino Magliani verliet op jonge
leeftijd zijn geboortestreek Ligurië in Italië en leefde vele jaren
een avontuurlijk leven in Argentinië. In de tachtiger jaren woonde hij in Spanje aan de kust,
waar hij veel meemaakte wat in
deze fictieve roman is verwerkt.
Zijn stijl van schrijven heeft zich
in dit boek aangepast aan de
ruwe kant van het leven, zoals hoofdpersoon Gregorio het
meemaakt. Het boek is uitgegeven door uitgever Prometheus, die ook boeken van Umberto
Ecco uitgeeft. Voor de IJmuidense auteur is dit een prachtige erkenning van zijn schrijftalent. indringender. (Karin Dekkers)
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De 25 uur van LTC Hofgeest
Velserbroek – In dit bijzondere
jubileumjaar van 25 jaar Velserbroek, wilde ook LTC Hofgeest
een steentje bijdragen. Dus werd
in een dolle bui een 25 uurs tennismarathon bedacht. De 18 benodigde teams werden er tenslotte toch nog 22 met dolle namen en zoals de Gooische Vrouwen. Zij gingen gehuld in glitter en glamour de baan op. En
zelfs de pyjama’s glommen van
de glitter.
Vrijdagavond om 7 uur ging de
25-urige marathon in, met maar
liefst 146 deelnemers. Elke drie
uur ging elk team de baan op,
maar daarnaast werden er allerlei spelletjes gedaan en moesten
ook bardiensten gedraaid worden. De middernachtelijke uurtjes waren het zwaarst, maar van
middernacht tot vroeg in de ochtend werd er onder meer gehost

en gedanst. Het was zo gezellig dat sommige buren de politie belden waarom het zo gezellig was.
‘s Morgens was er een uitgebreid ontbijt georganiseerd door
een aantal niet uitgeslapen deelnemers. En ‘s avonds was er een
uitstekende barbecue, voor 200
man, gesponsord door Hildering
Packaging. Mirjam Kruisman en
Marga Buurman organiseerden
een groot deel van het feest vanuit het feestcomité 25 jaar Velserbroek. Omdat LTC Hofgeest
ook een goed doel aan de tennismarathon wilde knopen, werden extra activiteiten bedacht.
Dus kwamen er kappers en masseurs, die ook hun opbrengsten
aan het goede doel gaven. Verder gingen de deelnamekosten
naar het goede doel, Buurtsport
Velsen.

Na een heel lange marathon,
met veel activiteiten, een heerlijk ontbijt en een fantastische
barbecue, stonden de tennissers zaterdagavond tegen 8 uur
misschien niet meer zo stevig op
hun benen, maar ze stonden er
wel. En ze zongen nog luidkeels
mee met de muziek. Zelden werd
het lied ‘Bloed, zweet en tranen’
zo welgemeend meegezongen.
Om half acht was de prijsuitreiking. De winnaars waren Overhout 5, TFG en We zijn er bijna.
De uiteindelijk opbrengst van de
25 uur bekend gemaakt is 3600
euro. Wethouder van sport, Annette Baerveldt, overhandigde de cheque namens LTC Hofgeest aan Ad Otten, van Spel in
de Buurt. Deze mooie opbrengst
is een extra impuls voor onder
meer de Huttenbouwweek. (Karin Dekkers)

Drankrijder

Timmermannen op
Brederode Daltonschool
Santpoort-Zuid - De kleuters
van de Brederode Dalton School
hebben de laatste drie weken
van het schooljaar het thema
‘bouwen’.
Vader Gido heeft als echte timmerman verteld over zijn werk.
De kleuters konden vragen stellen en daarna bleek dat een
groot deel van de kinderen
(jongens en meisjes) later zelf

ook timmerman of -vrouw willen worden. Dat kwam goed uit,
want de kleuters van groep Madelief konden aan de slag. Er
was door verschillende vaders
hout meegenomen en na twee
uur hard timmerwerk stonden er
een zeilboot, een podium en een
huis met een schuur. En er wordt
nog meer gebouwd de komende weken.

Regio – Maandagochtend rond
1.45 uur zag de politie over de
Rijksstraatweg in HaarlemNoord een auto rijden met hoge
snelheid. Zij hebben de bestuurder, een 27-jarige Amsterdammer, aan de kant gezet en zagen
tijdens de staandehouding dat
de man bloeddoorlopen ogen
had. De politie liet de bestuurder blazen en daaruit bleek dat
hij onder invloed verkeerde. De
man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau
voor een ademanalysetest. Deze wees uit dat de Amsterdammer ruim tweemaal de maximale limiet had overschreden. Tegen hem is proces verbaal opgemaakt en hij heeft een rijverbod
gekregen.

Rijbewijs kwijt
Velsen-Noord - Op de Wijkerstraatweg heeft de politie zaterdag om 05.45 uur een 28-jarige
automobilist uit Velsen-Noord
aangehouden vanwege rijden op
de openbare weg ondanks een
rijverbod. Dat was reden om zijn
rijbewijs direct in te nemen. De
man kreeg een proces-verbaal

Velserbroek - De kinderen van
groep 3F van basisschool de Rozenbeek gingen een speurtocht
doen op een wel heel bijzondere
plek. Ze waren met de klas uitgenodigd om te komen speuren
in de Vomar in Velserbroek.
In de klas zijn de kinderen allerlei werkjes aan het doen met het
thema zomer en het leek ze leuk
om verschillende producten te
gaan kopen om in te vriezen…..
Zou bijvoorbeeld een appelmoesijsje lekker zijn of wil je
liever een chocolademelkijsje
proeven?
Gewoon boodschappen doen
was het eerste plan, maar daar
dacht Jonathan Galenkamp anders over. Hij is naar zijn bedrijfsleider van Vomar gestapt

en heeft het mogelijk gemaakt
om een heuse speurtocht te organiseren voor deze klas. Niet
alleen konden de kinderen zelf
op zoek gaan naar producten,
maar ook kregen zij een rondleiding en kwamen zo op plekken waar klanten meestal niet
komen. De opdrachten werden
gedaan en de kinderen werden
ook getrakteerd op een bekertje limonade en een zakje chips.
Als afsluiting gingen ze in polonaise langs de kassa’s, waarmee het feest compleet was. Het
was daarna nog haasten om de
boodschappen te doen, wat gaat
de tijd toch snel als het leuk is.
De kinderen waren maar een
paar minuutjes te laat terug op
school terug.

Metamorfose voor
juffen St Theresiaschool
Regio - Op 30 juni heeft de St.
Theresiaschool in Bloemendaal
haar jaarlijkse Picknick- en Talentenshow gehouden. Dit jaar
werd het een heel speciale show
omdat de kinderen van groep
8 en hun ouders, in het kader
van het afscheid van de basisschool, een metamorfose hadden georganiseerd voor de juffen die groep 8 de afgelopen jaren zo succesvol naar de eindstreep begeleidden.
Een zestal juffen werd de gehele middag door een team van
kappers en stylistes in de watten gelegd. Onder het genot van
een hapje en een drankje kregen

zij een nieuwe coupe, stralende
make-up, en tot slot een geheel
nieuwe outfit. Na afloop van de
metamorfose maakte een professionele fotograaf foto’s, waarna de juffen de catwalk op gingen om het resultaat op swingende muziek aan alle kinderen en hun ouders te showen.
De avond werd verder ingevuld
door 16 spetterende, ontroerende en vrolijke optredens van kinderen uit alle groepen van de St
Theresiaschool. Een avond om
niet snel te vergeten, niet in de
laatste plaats door de stralende
juffen en de trotse leerlingen van
groep 8.
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Sonrise in Velserbroek

Jeugd SC
Santpoort
kampioen
Velserbroek - Het jeugdteam
van SC Santpoort A/B 2 is kampioen geworden. Dave Looijer, Brain Mollenkamp en de gebroeders Bas en Daan Haver
werden kampioen. Chesscool
werd met 4-0 verslagen en Rijswijk met 3-1, indrukwekkende cijfers, hierdoor mag Santpoort komend seizoen uitkomen
met twee teams in de Promotieklasse! In de Zomercompetitie is
een nieuwe leider, veteraan Nikolay Drel gaat dankzij drie overwinningen afgelopen dinsdag alleen aan de leiding. Voor de beker wist Wim Laurens Gravemaker in de halve finale te winnen
van Stefan Fokkink. Deze week
speelden Wim Laurens en Richard Dietvors de finale in het
Polderhuis in Velserbroek. Voor
meer informatie www.schaakclubsantpoort.nl

Autozegening
bij Naaldkerk
Santpoort-Noord - Ook dit jaar
organiseert KBO-Velsen weer de
jaarlijkse autozegening. Dit maal
op zondag 17 juli, voor de Naaldkerk. Aanvang ongeveer 11.30
uur, direct na de kerkdienst.
De zegening zal worden gegeven door Fons Captijn, met als
thema: ‘Blijf steeds op het goede
spoor’. De zegening is bedoeld
voor auto’s, motoren, scooters,
fietsen, rollators, kortom: voor
alle verkeersdeelnemers, Meer
informatie bij Wally de VriesOoms via telefoonnummer 0235384997.

Sonrise
Velserbroek - Sonrise wordt dit
jaar voor de tiende keer gehouden in onder meer op het Zwanebloemplantsoen in Velserbroek in de eerste week van de
basisschoolvakantie, van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juli. Sonrise betekent samen sporten met een aantal sportclinics
met goede sporters. Een aantal
komt helemaal uit Engeland. Het
middagprogramma is bedoeld
voor kinderen van 6 tot 12 jaar,
het avondprogramma voor jongeren van 13 tot 18+. Maandag
25 tot en met vrijdag 29 juli: van
14.00 tot 16.30 uur en 19.00 tot
21.00 uur sporten: voetbal, volleybal, basketbal en streetdance.
Iedere middag knutselen. Donderdagavond van 18.30 tot 21.00
uur: buurtbarbecue. Verder iedere middag ook speciale extra
activiteiten.
Maandagmiddag:
panna voetbal en springkussen. Dinsdagmiddag: freestyler.
Woensdagmiddag: grafitti artist.
Donderdagmiddag: goochelaar.
Zie ook www.sonrisehaarlem.nl.
Meedoen kost niets.

Velsense club steunt KNRM

Telstar lanceert pixelplan
Velsen - Een goed doel op het
wedstrijdshirt, net als Barcelona. Dat heeft SC Telstar
voor ogen met het unieke
pixelplan dat de club op donderdag 30 juni heeft gelanceerd. De betaald voetbalclub
uit Velsen-Zuid steunt met SC
Pixel de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
(KNRM), waarvan het hoofdkantoor zich op slechts 3 kilometer afstand van het Tata Steel Stadion bevindt. De
KNRM is voortaan hét doel
van Telstar.
Supporters van Telstar - particulieren én bedrijven - maken het
samen mogelijk om het logo van
de KNRM op het shirt van de
Witte Leeuwen te kunnen plaatsen. Dat doen zij door zoveel mogelijk pixels te kopen via de speciale website www.scpixel.nl. In
de pixelvlakken is ruimte voor
een afbeelding naar keuze. De
afbeeldingen moeten voldoen
aan de algemene voorwaarden
en kunnen door SC Telstar worden geweigerd. Bedrijven, sportteams en vriendengroepen worden aangemoedigd om grotere
pixelvlakken te kopen. Dit vergroot de zichtbaarheid van de
afbeelding. Het plaatsen van bedrijfslogo’s is toegestaan. Een
pixel kost 1 euro. De minimale
afname is 25 pixels (25 euro).
De helft van de opbrengst van

SC Pixel gaat naar de KNRM.
Hiermee levert SC Telstar een
wezenlijke bijdrage aan de veiligheid op het water. De club voldoet tevens aan haar doelstelling
om maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Door de zichtbaarheid op het wedstrijdshirt
krijgt de KNRM volop aandacht
in de media. Voor de duidelijkheid: KNRM betaalt niet voor de
samenwerking met Telstar, maar
ontvangt juist geld en mag gebruik maken van de faciliteiten
van de club. Zo worden de 1.100
professionele vrijwilligers van de
KNRM bij toerbeurt uitgenodigd
voor een ‘avondje Telstar’.
Aan het einde van de eerste seizoenshelft speelt Telstar eenmalig in de shirts met het unieke
pixelmozaïek. Deze shirts worden na afloop geveild. Replica’s zijn te koop in de Telstar
Fanshop. Een uitvergrote versie
van het pixelmozaïek krijgt een
centrale plek in het Tata Steel
Stadion en het hoofdkantoor
van de KNRM. Onder de pixelkopers worden tot 1 december
2011 iedere maand toegangskaarten voor thuiswedstrijden
van SC Telstar verloot. Andere prijzen zijn een VIP-arrangement voor een wedstrijd van SC
Telstar en een vaartocht met een
reddingboot van de KNRM. Kijk
voor meer informatie of het kopen van pixels op www.scpixel.
nl. (foto: Reinder Weidijk)

Klaverjassen Dorpsfeest
Santpoort-Noord - Op maandag 1 augustus wordt tijdens
Dorpsfeest Santpoort wederom
een klaverjastoernooi gehouden in de feesttent bij de Ruïne
van Brederode. Op 13 juli kunt u
daarvoor op twee locaties kaarten ophalen. Het toernooi is van
13.00 tot omstreeks 17.00 uur en
wordt feestelijk afgesloten. De
organisatie is in handen van de
ANBO afdeling Santpoort/Velserbroek. Deelname is hoofdzakelijk bedoeld voor 55 plussers
uit de gemeente Velsen. Maar
ook jongeren zijn van hartewelkom. Hoe meer zielen, hoe meer

vreugd. Hoofdsponsor Rabobank
Velsen & Omstreken zal zorgen
voor een volle prijzentafel, zodat
vrijwel iedereen met een prijs(je)
naar huis gaat. Tijdens het tellen
van de punten en het vaststellen
van de prijzen, treedt Smartlappenkoor De Tweede Stem op.
Kaarten à 2 euro kunnen worden
opgehaald op woensdag 13 juli op twee verschillende locaties.
Tussen 13.30 en 14.30 uur bij
Macada Innovision, Fresiastraat
6, Santpoort-Noord. Of tussen
15.00 en 16.00 uur bij de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek.

Velserbroek - Sonrise wordt
dit jaar voor de tiende keer gehouden. Het is een sportief evenement in de regio Haarlem en
wordt in Haarlem, Heemstede,
Hoofddorp, Velserbroek, Heemskerk en Castricum gehouden.
Sonrise vindt plaats in de eerste
week van de basisschoolvakantie, van maandag 25 tot en met
vrijdag 29 juli.
Sonrise betekent samen sporten, waaronder een aantal sportclinics met goede sporters. Een
aantal komt helemaal uit Engeland van de organisatie Athletes in Action om in Velserbroek
te sporten, spelen, knutselen en
nog veel meer.
Het middagprogramma is speciaal bedoeld voor kinderen van 6
tot 12 jaar, het avondprogramma
is voor jongeren van 13 tot 18+.

De activiteiten worden gehouden op het Zwanebloemplantsoen in Velserbroek. Het programma daar ziet er als volgt uit:
Maandag 25 tot en met vrijdag
29 juli: van 14.00 tot 16.30 uur
en 19.00 tot 21.00 uur sporten:
(vooral) voetbal, volleybal, basketbal en streetdance. Iedere
middag knutselen. Donderdagavond van 18.30 tot 21.00 uur:
buurtbarbecue. Verder iedere
middag ook speciale extra activiteiten: maandagmiddag: panna
voetbal, er is een echte pannakooi, en springkussen. Dinsdagmiddag: freestyler. Woensdagmiddag: grafitti artist. Donderdagmiddag: goochelaar.
Meer informatie op www.sonrisehaarlem.nl. Meedoen kost
niets, maar levert wel heel veel
op.

Vier dagen hutten
bouwen in Velserbroek
Velserbroek - Dit jaar wordt van
maandag 25 tot en met donderdag 28 juli voor de tweede keer
een huttenbouw gehouden op
het speelterrein tegenover het
adres Grote Buitendijk 214 in
Velserbroek. De organisatie is
wederom in handen van de jongerenwerkers van jongerencentrum ‘de Koe’.
Door de toestroom van vijftien
jongeren die (een deel van) de
begeleiding op zich nemen is
de huttenbouw groter dan vorig
jaar. Deze duurt geen drie maar
vier dagen en ook het sportprogramma is fors uitgebreid.
Naast boogschieten en katapultschieten is er op woensdag
27 juli een 9 meter hoge klimrots waar je op een veilige manier aan maar liefst vier kanten kunt klimmen. Deze klimrots
staat ook voor de jeugd die niet
aan de huttenbouw deelneemt
ter beschikking.
De uitbreiding van het sportprogramma is mogelijk gemaakt
door tennisvereniging LTC Hofgeest. Deze hield in de nacht van

zaterdag 1 naar zondag 2 juli
een marathontennistoernooi van
maar liefst 25 uur in het kader
van 25 jaar Velserbroek. De opbrengsten van dit toernooi worden geheel ter beschikking gesteld aan Buurtsport Velsen, die
bij de huttenbouw de sportactiviteiten voor zijn rekening neemt.
Zie ook het artikel elders in deze krant.
Net als vorig jaar hebben de
deelnemers van de huttenbouw
een leeftijd tussen de 10 en 15
jaar en kunnen zij in principe
zelfstandig timmeren. De aanwezige jongeren kunnen uiteraard allerlei hand- en spandiensten verrichten en worden op
hun beurt daarbij begeleid door
de jongerenwerkers. Ook dit jaar
wordt er niet overnacht door de
deelnemers.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij jongerencentrum ‘de
Koe’ of bij Buurtsport op straat.
Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro. Meer informatie bij coördinator huttenbouw Ad Otten, 0611883720.
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Mogelijk dezelfde daders
overval Ris en Vomar
IJmuiden - Het Overvallenteam
van Politie Kennemerland denkt
met de aanhouding van de verdachten van de overval op het
geldtransport bij het Kennemerplein van 11 mei, óók de verdachten van de overval op Juwelier Ris
in huis te hebben.
Bij het Overvallenteam bestonden al langer aanwijzingen dat
de aangehouden verdachten van
de overval op het geldtransport
aan het Kennemerplein, ook een
rol hadden gespeeld bij de overval op juwelier Ris in maart van
dit jaar. Uit aanvullend onderzoek

heeft het Overvallenteam bewijzen gekregen, waardoor de verdachten ook zijn aan te merken
als verdachten van de overval op
juwelier Ris.
Bij de gewapende overval op juwelier Ris, die grote impact heeft
gehad op de gedupeerden, raakten de eigenaar en een medewerker van de juwelierszaak gewond
en moesten zij worden overgebracht naar het ziekenhuis. Zij
zijn inmiddels weer thuis, maar
het herstel van een van deze gewonden neemt nog wel enige tijd
in beslag. De daders sloegen na

Fotokring Polderlicht

Peter van Lieshout wint
Dick van Beem Trofee
Velserbroek - Dinsdagavond
28 juni verzamelden zich alle leden van Fotokring Polderlicht, familie en vrienden in Het Polderhuis voor de laatste avond van
het seizoen 2010-2011. Hoogtepunt was de uitreiking van de
Dick van Beem Trofee 2011, de
prijs voor het beste beeldverhaal,
verteld in vijf foto’s. Polderlichter
Peter van Lieshout sleepte de
felbegeerde wisseltrofee, de ‘zilveren koe’ in de wacht voor zijn
serie ‘Mijn zwager Jan in de dagbesteding’.
Bob van den Berg, voormalig
directeur van het Amsterdams
Centrum voor Fotografie en begeleider van opkomend talent,

jureerde de twaalf ingeleverde
series en besprak ze één voor
één op zijn eigen, inspirerende
manier. Van den Berg had lovende woorden voor de kwaliteit van
alle series en voorzag de beeldverhalen regelmatig van opbouwende kritiek. De foto’s waren
uitgeprint op reuzeformaat: 70 x
100 cm, waardoor de series een
enorme impact hadden.
De beeldverhalen zijn tot stand
gekomen na een indringende
workshop onder leiding van Bob
van den Berg, die ieders idee aan
de tand voelde. Hij wist bij alle
leden tot de kern door te dringen
en ze aan te sporen vooral te fotograferen wat dicht bij ze ligt en

de overval op de vlucht in een
groene Audi. De politie startte
direct een uitgebreide zoektocht
naar deze vluchtauto, maar deze
werd niet aangetroffen. Vermoedelijk werd de vluchtauto door
de daders enkele dagen verborgen gehouden, waarna de auto in
de nacht van zaterdag op zondag
3 april uitgebrand werd teruggevonden op een parkeerplaats aan
de Heerenduijnweg.
Bij de overval op het geldtransport, dat plaatsvond op het Kennemerplein, wisten de daders de
geldkoffer van de geldlopers te
bemachtigen en vluchtten zij via
een auto weg. Deze auto werd
later uitgebrand teruggevonden
in de Reaumurstraat. Op diezelfde avond van deze overval, op
11 mei, wisten rechercheurs van
het Overvallenteam een 46-jarige IJmuidenaar aan te houden en
een 47-jarige man zonder vaste
woon- of verblijfplaats. Ook een
42-jarige vrouw kon worden aangehouden voor betrokkenheid
bij de overval op het geldtransport. Beide mannelijke verdachten werden al op 25 mei voorgeleid voor de Raadkamer van
de Rechtbank, die besloot dat
het tweetal 90 dagen in voorlopige hechtenis moest blijven. De
vrouw is door de Raadkamer van
de Rechtbank onder voorwaarden vrijgelaten. De 47-jarige man
en de 46-jarige IJmuidenaar blijven in voorlopige hechtenis. (foto:
Michel van Bergen)
zich te concentreren op dat éne
onderwerp. De winnende fotoserie van Peter van Lieshout laat
een trotse Jan zien die bezig is
met het maken van vogelhuisjes.
Jan neemt zijn werk in de sociale werkplaats serieus. De liefde van de fotograaf en de trots
van de timmerman spatten van
de foto’s af. Van Lieshout begaf
zich met deze opdracht op nieuw
terrein. In plaats van zijn geliefde
architectuur- en natuurthema’s
portretteerde hij zijn zwager in
prachtige, indringende en intieme zwart-wit foto’s. Een bijzonder geslaagd experiment. Bob
van den Berg over de serie: ,,Het
is een klein verhaal, een prachtig
portret. Je ziet Jan aan het werk.
De serie heeft een prachtige opbouw. In het vierde beeld (Jan
houdt vol trots een vogelhuisje op) komt alles samen en de
laatste foto (Jan hangend uit het
raam) sluit het verhaal op een
natuurlijke manier af. Ik heb er
met ontzettend veel plezier naar
gekeken en ik heb geen moment
gedacht dat je niet zou winnen”.
Peter van Lieshout nam onder
luid applaus de Zilveren Koe in
ontvangst. Hij mag deze trofee –
vernoemd naar de oprichter van
Fotokring Polderlicht – een jaar
lang op de schoorsteenmantel
zetten.
Fotokring Polderlicht is een amateurfotografenclub met dertig enthousiaste leden. De club
heeft elke twee weken haar
clubavond in De Veste in Velserbroek. Het nieuwe seizoen
2011-2012 begint op dinsdag 6
september. Meer informatie op
www.fotokringpolderlicht.nl.

Ampullen op strand
vooral niet oppakken
IJmuiden - De afgelopen dagen zijn op diverse stranden
aan de Noord-Hollandse kust
ampullen met een gevaarlijke stof gevonden. De stranden
van Zandvoort tot aan Heemskerk zijn enige tijd afgesloten
geweest.
Het RIVM heeft vastgesteld dat
het om calcium carbide gaat.
Bij de strandopgangen vanaf Zandvoort tot aan Heemskerk zijn tekstborden geplaatst
die strandgangers waarschuwen. Alertheid en voorzichtigheid wordt gevraagd en geboden. Mocht u echter een buisje zien liggen, dan raden wij
aan deze niet op te pakken, zeker niet te breken en afstand te
houden. Neem contact op met
telefoonnummer 112 en meld
de vindplaats.
Zwemmen is mogelijk. Geadviseerd wordt voorzichtig en alert
te zijn. Het gevaar van de ampullen met calcium carbide is
dat de stof explosief en brandbaar kan zijn als het in aanraking komt met water. Dan komt
er een gas vrij (acetyleen) dat
erg brandbaar is en zelfs explosief kan zijn. Verder kan het
poeder zelf irritatie geven van
huid en of slijmvliezen.

Wat te doen indien men toch in
aanraking komt met de stof? Bij
inademing: persoon in de frisse lucht brengen, na laten kijken bij spoedeisende hulp. Op
de huid: grote hoeveelheden
poeder wegvegen (beschermd),
dan minstens 20 minuten spoelen met veel water (zo nodig
controle op brandwonden). Kleding verwijderen. Ogen: minimaal 15 minuten spoelen met
veel water, daarna naar de oogarts. Bij inname via de mond :
uitspugen, spoelen met veel
water, daarna naar de spoedeisende hulp (controle inhalatietrauma en letsel maagdarmkanaal).

Zwarte band voor
Stefan Schaafsma
Santpoort-Zuid
Stefan
Schaafsma van Dschen Dui
heeft zijn zwarte band (karate) 1ste dan in de stijl WadoRyu behaald. Het examen werd
afgenomen in Utrecht door een
commissie van de Karate-Do
Bond Nederland. Ondanks de
rumoerige omgeving kon Stefan
zijn concentratie goed vasthouden en legde hij een een kundig examen af. Het eerste onderdeel bestond uit verschillende stoot-, trap- en afweertechnieken. In het tweede onderdeel
moesten vier kata worden gedemonsteerd. Dit zijn vastgestelde combinaties van technieken
waarbij een gevecht tegen denkbeeldige tegenstanders wordt
uitgebeeld. Gelet wordt op de
juiste uitvoering van de technie-

ken, balans, snelheid en wendbaarheid. Het derde onderdeel
voerde Stefan uit met zijn trainings-partner Rob van Straten,
waarbij enkelvoudige en meervoudige aanvallen en verdedigingen moesten worden gedemonstreerd. Afsluitend moesten er twee ronden worden gevochten. De kandidaat laat dan
zien dat er met controle over de
technieken kan worden gevochten, zowel aanvallend als verdedigend. Stefan heeft op alle onderdelen een prachtige prestatie geleverd, waar hij trots op
mag zijn. Stefan traint al jaren bij
de senioren van de Santpoortse
Sportverening Dschen Dui. Maar
is in de jeugd begonnen onder
leiding van Hugo Nibte, internationaal karatekampioen.
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Geslaagden
tweede tijdvak

Mosselavond bij Loeca

Gymnasium Felisenum
Gymnasium: Jean Michel Caupain, Ruben de Hoog, Anita Nelis, Jarno Sman, Lisanne Zethof.
Ichthus Lyceum
Gymnasium: Anne Ackermann.
Atheneum: Daan van Randtwijk,
Marieke Zoon. Havo: Els Anker,
Jimmy Demmers, Mark de Groot,
Kevin Hulsbosch, Annelie Kluwer, Iris van der Laan, Bob van
Leeuwen, Nino Rill, Dennis Timmerman.

Rabobank Velsen en Omstreken

Duin en Kruidberg Mavo
Mavo: Mustapha Ben Lyazid,
Deborah Broek, Mike van Eck,
Jochem Kamsma, Bo Kessens,
Sarissa Koelman, Patrick van de
Plas.

Rabomodel biedt meer
ruimte voor dialoog

Schoter Scholengemeenschap
VWO: Kimberly Boxelaar, Mick
Weijers. Havo: Pieter Altena, Sofie Heeren, Anke Nol, Maaike Visser, Marijne Visser. VMBO theoretische leerweg: Youri Roomer.

Velsen - Tijdens de ledenraadsvergadering van Rabobank Velsen en Omstreken op 28 juni is
uitgebreid stil gestaan bij het
Rabomodel. De bank is voornemens over te gaan op dit nieuwe bestuursmodel. Dit model
biedt meer ruimte voor interactie met onze leden, klanten en de
samenleving. Zo willen we vaker
met u het gesprek aangaan en
meer ruimte creëren om gezamenlijk activiteiten te ontplooien.
Frans Baud, voorzitter van de
Raad van Commissarissen en tevens voorzitter van de vergadering, leidde de ledenraad door
haar agenda. Het Rabomodel
vormde een belangrijk agendapunt. Dit model vertoont veel
overeenkomsten met het huidige
Directiemodel. Het belangrijkste verschil is dat er meer ruimte komt voor interactie tussen de
Rabobank en haar leden, klanten
en de samenleving. Daarnaast
wijzigt de manier waarop de ledeninvloed is georganiseerd.

Vellesan College
VWO: Peter Chuyen. Havo: Ramon van Roon. VMBO theoretische leerweg: Maayke Busman.
VMBO
kaderberoepsgerichte
leerweg Sport, Dienstverlening
en Veiligheid: Daniël van Santen. VMBO kaderberoepsgerichte leerweg Zorg en Welzijn: Roel
Greven, Sharon Oosterhuis, Elisa
van Pel, Michelle Pijpers, Michelle Vink.
Tender College
VMBO
kaderberoepsgerichte leerweg Economie: Fatmanur
Çetin

Politie treft
auto aan vol
koperen kabels
IJmuiden – Politiemensen hebben dinsdag om 04.15 uur gereageerd op de melding dat er een
naakte man rond het Moerbergplantsoen zou lopen. Ter plekke werd geen naakte man aangetroffen, maar de melder wees
de agenten naar een man in het
Moerbergplantsoen. Deze ging
er bij het zien van de politie vandoor. De melder had echter gezien dat de man was aangekomen in een auto. Toen de agenten de auto aantroffen, bleek
deze afgeladen vol met koperen kabels. Deze auto is in beslag genomen. De herkomst van
de kabels wordt onderzocht, ook
wordt een onderzoek ingesteld
naar de bestuurder.

Tijdens de formele vergadering ontstonden stevige en goede discussies over wat dit gaat
betekenen. Aansluitend was er
een inspirerend debat in Lagerhuis opstelling. ,,Onder begeleiding van een debatcoach hebben we op een zeer beweeglijke, interactieve en directe manier met elkaar van gedachten
gewisseld over onder andere de
Rabobank, haar toegevoegde
waarde, de rol van de ledenraad
en de invloed van de leden”, aldus Mathijs Smit, directievoorzitter a.i. Rabobank Velsen en Omstreken.
Heeft u vragen en/of suggesties? Bent u nog geen lid en wilt
u meer over het lidmaatschap
weten? Neem dan contact op
met onze ledenraad via www.
rabobank.nl/velsen of stuur een
e-mail naar ledenraad@velsen.
rabobank.nl. U kunt ook bellen
met het team Marketing, Communicatie en Coöperatie, telefoonnummer 023-5133715.

Ballonnenwedstrijd
Koninginnedag Santpoort
Santpoort-Noord - Op Koninginnedag mochten alle kinderen in Santpoort-Noord een
ballon oplaten. Het tegelijk oplaten was een feestelijk gezicht. Er stond die dag een pittige oostenwind dus de verwachtingen waren hoog gespannen. Inmiddels heeft de
Oranjevereniging
verschillende kaartjes retour ontvangen. Uit handen van de voorzitter ontvingen onlangs Kim
van Leeuwen uit Santpoort
en de jarige Marit Vlieland uit
IJmuiden een cadeaubon die
zij kunnen besteden bij speelgoedwinkel Intertoys de Ballon in Santpoort. Als extra verrassing kregen zij ook nog een
cadeautje van Kees-Jan Thomasz, de eigenaar van deze leuke winkel. Zie ook www.
ovsn.nl.

IJmuiden- Wat is er lekkerder
dan de eerste verse mosselen uit
Zeeland te proeven? Op woensdag 13 juli zal het mosselseizoen
in Zeeland geopend worden en
wat is er mooier om een week later aan een vier-gangen verrassingsdiner deze eerste Zeeuwse
mosselen te proeven bij en met
Loeca?
Wist u bijvoorbeeld dat Nederland een van de grootste mosselproducenten ter wereld is. De
piepkleine mosseltjes, die men
merkwaardigerwijs ‘mosselzaad’
noemt, worden voor de kust van
Zeeland opgevist en naar de
Waddenzee gebracht om in alle
rust op de bodem verder te groeien. Een gedeelte wordt aan touwen of andere attributen opgehangen. Dit noemt men ‘hangcultuur’ met ‘hangmosselen’. Als
ze groot genoeg zijn worden ze
weer opgevist en naar de mosselpercelen in de Oosterschelde
bij Yerseke gebracht om te ‘verwateren’. Vroeger waren er alleen mosselen te koop als er een
‘R’ in de maand was. Dat had alles te maken met het transport.
De mosselen zijn in juli voor consumptie gereed, maar die periode was te warm om de mosselen

naar de Randstad of naar België
te vervoeren. Tegenwoordig, met
de gesloten koelketen van schip
tot winkel, kan men de mosselen
al in de zomer kopen. Mosselen
kan men, net als oesters, rauw
eten alhoewel het wel een karwei is om de schelpen stuk voor
stuk met een scherp mes open
te maken. Eenvoudiger is het om
de mosselen kort te koken. Zodra
de schelp open gaat is de mossel klaar om opgediend te worden. Zij hebben dan nog de frisse, zilte smaak. Als men mosselen
te lang laat koken, worden ze taai
en donkerbruin.
Loeca vindt het leuk en gezellig
om samen met u de eerste mosselen van het seizoen te proeven
op donderdag 21 juli vanaf 19.00
uur. Loeca zal u, net als op de
kreeftenavond, gaan verrassen
met een spannend vier gangen
menu en een bijpassend gekozen
wijn of bier. Gewoon gezamenlijk
smullen met minimaal drie gangen verse mosselen, met veel liefde voor het vak bereid door Patrick, de kok van Loeca | eten en
drinken. Leuk toch? Loeca vraagt
u echter wel om te reserveren in
verband met de voorbereidingen.
Zie ook www.loeca.nl

Kwispel viert eenjarig
bestaan van de winkel

IJmuiden - Het is 10 juli alweer
bijna een jaar geleden dat Dierenspeciaalzaak Kwispel op de
Velserduinweg 173 haar deuren opende. Eigenaresse Diana
Schoorl zegt: ,,Het is een enorm
leuk en leerzaam, maar ook een
heel intensief jaar geweest. Ik
heb heel veel nieuwe mensen en
huisdieren ontmoet. In het assortiment zijn inmiddels allerlei verschillende nieuwe artikelen opgenomen, zo hebben we
al weer ruim een half jaar vers
vlees (complete voeding) van
twee merken in het assortiment
opgenomen en is de uitbreiding
van natuurlijke snacks een feit.‘‘
Vers van de pers is het kattenbaksysteem PeeWee en de uitbreiding van het koekjesassortiment van Canex. Een van de vele
hoogtepunten was de aanwezigheid op Moonlightshoppen op
27 mei 2011. Dit was een groot
succes en Kwispel zal op meer
van dit soort markten aanwezig
zijn. Ook hebben inmiddels twee

langharige cavia’s, Fred en Ed en
Neophema Humphrey het team
versterkt. Zij genieten van alle
aandacht in de winkel.
Diana streeft ernaar de website www.kwispel-ijmuiden.nl ook
zo goed mogelijk up-to-date te
houden. Ook wordt gewerkt aan
een webshop, waar 24 uur per
dag kan worden geshopt.
Door de flexibiliteit van het assortiment, de service en de klantgerichtheid kan Kwispel voor uw
huisdier de benodigde voeding,
toebehoren en gezondheidsproducten leveren. Om het heuglijke feit van het eenjarig bestaan
met de klanten te vieren is er op
zaterdag 9 juli gebak en koffie of
thee. Natuurlijk wordt er ook aan
de kleine medemens gedacht en
is er snoep en limonade. Aangezien bij Kwispel alles draait om
de Passie voor Dieren komen deze uiteraard niets te kort en ook
voor hen ligt er een snack klaar.
Graag tot ziens bij Kwispel aan
Velserduinweg 173 in IJmuiden.
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Bijna Thuis Huis zoekt
nieuwe vrijwilligers

Vellesan
debatteert met
PreMUN
IJmuiden - Het eerste PreMUN,
een tweedaagse conferentie op
het Vellesan College in IJmuiden, was een groot succes. Op 1
en 2 juli waren er ruim 60 deelnemers, waaronder tientallen
van het Vechtdal College in Hardenberg. PreMUN is volledig georganiseerd door leerlingen van
het Vellesan College. PreMUN
is onderdeel van MUN, Model
United Nations. MUN is een simulatie van Verenigde Naties,
waarbij delegates (deelnemers)
met elkaar gaan debatteren zoals dat in de VN gebeurt. PreMUN is speciaal bedoeld voor
de jongste MUN-deelnemers.De
eerste dag van PreMUN 2011,
bestond uit een korte opening
door de Secretary General, Frenk Hartog. Daarna begon het officiële gedeelte met workshops
en onderzoeken naar het aangewezen land. Tijdens de workshops leerden de leerlingen debatteren, spreken voor een publiek, het schrijven van resoluties en lobbyen. Deze workshops
werden gegeven door leraren en
ervaren MUN-leerlingen van het
Vellesan College. Na afloop was
er een feest voor alle deelnemers.De tweede dag (zaterdag)
bestond uit een opening door
de heer Boelsma, rector van het
Vellesan College en een woordje van de speciale gast, Wim
Westerman, oud VN-diplomaat.
Daarna begon het officiële gedeelte, met het debatteren.

Zwemdiploma’s
bij Watervrienden
IJmuiden - Donderdag 30 juni was het voor de tweede keer
dit jaar afzwemmen voor de cursisten bij Watervrienden IJmuiden. Onder de voortreffelijke leiding van Sjoerd Dekker en uitgevoerd door het gehele kader van
de Watervrienden IJmuiden zijn
op deze avond de zwemvaardigheden van zo’n 43 kinderen beoordeeld.
Voor het A-diploma waren er
deze keer 20 kandidaten. Renzo Chia, Julia Leisenheimer,
Kayleigh de Bruin, Aäron Quist,
Emanuel David, Romy Hartendorf, Maarten Moens, Luuk van
Kaam, Burçin Kat, Just Marinus Abrahamse, Elena Hendriks,
Naomi Winkel, Ella Huitema, Lola van Deudekom, Timo Kluft,
Robin Zwitser, Selin Ceylan, Marijn Verhoef, Patrick Smid, Jelle
Kooiman.
Voor het B-diploma melden zich

Gratis superclinic op
open dag Strawberries
Driehuis - Kennemer Hockey
Club Strawberries houdt op zaterdag 3 september een open
dag. Er is een super coole hockeyclinic van Bovelander & Bovelander. Net als tijdens de druk
bezochte open dag van vorig
jaar nodigt Strawberries jongens
van 6 tot en met 16 jaar weer extra uit. Je kunt tijdens deze clinic je hockeyvaardigheden verbeteren of zelf ervaren wat voor
snelle sport hockey is. Dus ook
als je (nog) niet goed kunt hockeyen wordt het een hele leuke
middag.
Ben je al lid van Strawberries
dan is dit ook je kans om tijdens de clinic jezelf te verbeteren. Vraag een vriendje mee en
je kunt gratis deelnemen. Ook
voor nieuwe meisjesleden van
6 tot 9 jaar is een beperkt aantal plaatsen. Jongens die enthousiast zijn en zich opgeven
als nieuw lid krijgen 50% korting
op het lidmaatschap voor seizoen 2011/2012, een gratis hockeyshirt, een voucher ter waarde van 25 euro voor een stick en
een kortingkaart van de Hockeyshop.
Nieuw is dat Strawberries dit

jaar ook volwassen uitnodigt
voor actieve deelname aan de
open dag. Maak eens kennis
met trimhockey. Trimhockey is
bij Strawberries recreatief hockey zonder wedstrijdverband op
verschillende niveaus. Training
is een keer per week op maandagavond met ter afsluiting een
wedstrijdje. Soms speel je op inschrijving mee met wedstrijden
of een toernooi.
Tijdens de open dag is ook de
Strawberries Got Talent-wedstrijd: een deskundige jury gaat
beoordelen wie de coolste trucjes kent en wie grappige dingen
kan uithalen met zijn stick. De
winnaars krijgen een leuke prijs.
Geef je nu alvast op voor de
Strawberries open dag op zaterdagmiddag 3 september via
www.khc-strawberries.nl

19 zwemmers. Maurits van der
Poll, Marika van Schinkel, Kaylee van Erp, Mesude Özdemir,
Brenda Morriën, Zainab Hashemi, Tom Zeeuw, Daan Freeze, Rick Koekenbier, Shoegufa
Rasouli, Dorus de Knegt, Misha
Koomen, Isabella Roquas, Sami
Benhammou, Ricardo Schadé,
Femke Heijmering, Miguel Soares Bras, Fleur van Vliet, Christy
Kelderman.
Helaas mochten maar 4 kinderen
afzwemmen voor het C-diploma.
Thimo van Overmeeren, Dewi
Elisa Timman, Vinnie Oudemast,
Beyza Eyican.
Alle kinderen zijn geslaagd en
hebben het diploma ontvangen.
Gelukkig hebben de meesten
besloten om door te gaan voor
een volgend diploma of voor het
brevetzwemmen, om uiteindelijk bij de wedstrijdploeg mee te
kunnen zwemmen.

Santpoort-Noord - Op 1 september 2011 zal Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond (St.
VTZIJ) de sleutel ontvangen van
het nieuwe Bijna Thuis Huis aan
Wulverderlaan 1. De aanschaf
van dit nieuwe huis is mede mogelijk gemaakt door giften, sponsor- en donateursgelden die zijn
ontvangen in de afgelopen jaren.
Na enige interne verbouwingen
en aanpassingen biedt het huis
vanaf januari 2012 een onderkomen aan vier terminale gasten en
hun familieleden.
In hun laatste levensfase hebben
mensen vaak de wens om in hun
eigen omgeving afscheid te nemen van het leven en hun dierbaren. Het vraagt heel veel inspanningen van familieleden, vrienden en buren om intensieve zorg
aan een terminale zieke te geven.
In zo’n situatie bieden de vrijwilligers van de Stichting VTZIJ uitkomst door ondersteuning te bieden in de eigen thuissituatie van
de terminale zieke of door ondersteuning in het Bijna Thuis Huis.
Zij werken intensief samen met
de regionale huisartsen, ziekenhuizen, apothekers en thuiszorgorganisaties zoals De ZorgSpecialist, Zorgbalans, Flexicura en
Buurtzorg Velsen. Om dit mooie
werk te kunnen voortzetten, zijn
op korte termijn nieuwe vrijwilligers nodig. ‘Bijzonder, vertrouwen, respect, mooi en samenwerking’, zijn woorden die vaak
gebruikt worden voor het werk
van de vrijwilligers. Ondersteu-

ning geven in de terminale zorg
is mooi werk dat veel van iemand vraagt, maar waar men ook
heel veel voor terug krijgt. Om
dit werk te kunnen doen hoeft
de vrijwilliger geen speciale opleiding of verpleegkundige achtergrond te hebben. Belangrijk is
dat men kan luisteren, vanuit het
hart werkt en wat tijd beschikbaar heeft. De vrijwilligers zetten
zich twee maal per week vier uur
in voor de terminale zieke mens.
Stichting VTZIJ is op zoek naar
nieuwe vrijwilligers Een eerste
stap is een informatief gesprek
met één van de coördinatoren,
Annemiek de Winter of Patricia
Verboom. Daarna volgt een korte
introductiecursus en wordt men
ingewerkt door diverse ervaren
vrijwilligers. Het volgen van de
cursus wordt door zowel de coordinatoren als de vrijwilligers als
heel positief ervaren. Als nieuwe
vrijwilliger sta je er nooit alleen
voor; er is altijd ondersteuning
vanuit de coördinatoren en de
collega-vrijwilligers. In september
zal een nieuwe introductiecursus van start gaan. Wie dit team
wil komen versterken en meer informatie over de Stichting en ons
werk wenst, kan tijdens kantooruren contact opnemen met: Annemiek de Winter of Patricia Verboom, coördinatoren Stichting
VTZIJ / Bijna Thuis Huis. Adres:
Wulverderlaan 51, SantpoortNoord, 023-5493215 of e-mail:
info@bijnathuishuisvelsen.nl. Zie
ook: www.bijnathuishuisvelsen.nl

Woningbedrijf timmert en schoffelt
Velsen-Noord - Vandaag, 7 juli, houdt Woningbedrijf Velsen
voor de derde keer een maatschappelijke dag. Deze dag
staat in het teken van een vrijwillige activiteit voor de inwoners van Velsen. Het gaat erom dat zij zich die dag buiten
laten zien en een positieve bijdrage leveren aan de gemeente. Dit jaar vinden alle activiteiten plaats in Velsen-Noord.
De huurders worden meestal alleen gesproken als er iets aan
de hand is. Dan nog spreekt
Woningbedrijf Velsen niet alle
huurders en daar willen zij graag
iets aan doen. Daarom plaatsten
zij een tent op het Breesaperhof met een koffiehoek. Dit is
een initiatief van Stichting Welzijn Velsen en wordt tweewekelijks gehouden in Velsen-Noord.
Vandaag organiseren zij de koffiehoek samen, van 10.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00
uur. Tijdens de maatschappelijke dag wordt een hok gebouwd
voor de geiten bij De Rietvink,
de Kinderboerderij bij De Mel.
En de groenstrook bij De Triangel wordt opgeknapt. Daarnaast
kregen de huurders die de koffiecorner bezoeken een mooie
gevulde plantenbak. Aan de bewoners van de Schulpweg heb-

ben zij aangeboden ‘Makkelijke
Moestuinen te plaatsen. Dat is
een bak van iets meer dan een
meter bij een meter. Een overzichtelijke bak voor groenten
en/of bloemen die zonder al te
veel inspanning goed te onderhouden is. Het woningbedrijf is
heel blij met de tien enthousiaste reacties. Daarnaast heeft de

Triangel ook belangstelling voor
vier makkelijke moestuinen. Op
de maatschappelijk dag plaatsen zij deze bakken en kunnen de ‘eigenaren’ direct aan de
slag. Vanaf de Wijkerstraatweg
rijdt de bus van Stichting Vrienden van Velsen-Noord tijdens
de koffie-uren gratis elk half uur
naar Breesaperhof.
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Rabobank met
klanten in gesprek

Timetable Turn
Up the Beach
bekendgemaakt
IJmuiden - Zaterdag vindt
de eerste editie plaats van het
strandfestival Turn up the Beach
in IJmuiden aan Zee, dat tussen 15.00 en 23.00 uur helemaal is omgetoverd tot hét Ibiza van Nederland. Gisteren heeft
organisator Radio 538 de timetable bekend gemaakt: 15.00 16.00 uur Ricky Rivaro, 16.00 17.00 uur Quintino, 17.00 - 18.15
uur Sunnery James & Ryan Marciano, 18.15 - 19.15 uur Hardwell, 19.15 - 20.30 uur Afrojack,
20.30 - 21.30 uur Billy the Klit,
21.30 - 23.00 uur Sidney Samson. Het evenement is bijna uitverkocht, maar er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Kaarten
kosten 22,50 euro exclusief servicekosten en zijn verkrijgbaar
op www.538ticketshop.nl en bij
Primera. Aan de deur zijn geen
kaarten meer te koop! Zie ook
www.turnupthebeach.nl.

Dronken
schipper
Regio - De politie heeft op het
water van het Spaarne een 72-jarige schipper uit Haarlem aangehouden die onder invloed van alcohol had gevaren. De man had
bloeddoorlopen ogen en werd
meegenomen naar het politiebureau. Na de ademanalysetest
bleek dat de man onder invloed
had gevaren: tegen hem is proces verbaal opgemaakt.

Onder invloed
IJmuiden - Op de Evertsenstraat heeft de politie zondag om
01.30 uur 24-jarige automobilist, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden vanwege rijden onder invloed. De man
was een beginnend bestuurder
en had zoveel gedronken (alcoholpromillage: 1,50) dat direct
zijn rijbewijs is ingenomen.

Dronken
snorfietser
Regio - De politie zag in de
nacht van maandag op dinsdag
omstreeks 01.50 uur hoe een
snorfietser op de Kruisweg in
Haarlem onderuit ging. Bij controle bleek de man veel te diep
in het glaasje te hebben gekeken. De verdachte, een 20-jarige IJmuidenaar, heeft een rijverbod gekregen van tien uren en
zijn rijbewijs is ingevorderd. De
politie maakt proces-verbaal op.

Nieuw in Velserbroek:
Dansstudio Michelle
Velserbroek - Dansstudio Michelle is een nieuwe dansstudio
in Velserbroek voor jongens en
meisjes tussen 5 en 18 jaar. De
dansstudio start in september
onder leiding van Michelle Gerlofsma. Zij is nu leerkracht in het
basisonderwijs, maar heeft voor
de Pabo ook de dansacademie
Lucia Marthas in Amsterdam
gevolgd. Velen kennen haar al
van Oyama, waar zij op haar eigen enthousiaste wijze enkele
jaren dansles heeft gegeven en
eindverantwoordelijke was voor
de eindvoorstellingen in Stadsschouwburg Velsen.
Bij Dansstudio Michelle is dansen je heerlijk bewegen op muziek, je inleven in een verhaal en
willen schitteren op het podium.
Maar daarnaast ook, op basis
van een educatief verantwoorde
lesmethode, beter willen worden. Samen met veel plezier beter willen worden.
In de dansstudio worden naast
de gewone lessen ook open les-

sen georganiseerd, waarbij ouders, vrienden en familie in november en maart een kijkje mogen komen nemen bij de gewone les. In februari krijgen
de leerlingen de kans om mee
te doen aan een danswedstrijd
waarbij ze zelf de choreografie bedenken en een plekje in
het programma van de eindvoorstelling kunnen winnen.
Bijzonder zijn de workshops
die de dansstudio elk jaar gratis aanbiedt. Denk hierbij aan
een workshop acteren, modern, tapdans en zang. En natuurlijk, het hoogtepunt van het
jaar, de spetterende professionele dansvoorstelling aan het
einde van ieder seizoen in een
echt theater.
Vanaf maandag 5 september
starten de lessen. Wilt u meer
informatie of uw kind inschrijven? Zie www.dansstudiomichelle.nl. Eerst een proefles volgen of eens komen kijken mag
natuurlijk ook.

Iedereen heeft wel eens een
moment gehad waarbij zijn of
haar verwachting overtroffen
werd. Ik heb het zelf een keer
ervaren bij een leverancier voor
radio, TV, internet en telefonie.
In plaats van dat ik het zelf uit
moest zoeken, werd ik middels
een telefonisch consult zorgvuldig door de installatieprocedure
geleid. Tot mijn grote verbazing
werd ik ook nog eens binnen
enkele seconden teruggebeld
nadat ik in mijn onhandigheid
de verbinding had verbroken.
Deze overtroffen verwachting is
belangrijk en bepalend geweest
voor mijn definitieve keuze. Het
zorgt er voor dat ik deze partij
aan iedereen aanbeveel.
Om gehoor te geven aan de verwachtingen bij een bank, heeft
Rabobank Velsen en Omstreken
op 6 juni jl. voor 17 klanten een
bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond hebben de accountmanagers Private Banking
samen met de klanten gediscussieerd over de dienstverlening
en de verwachtingen. Dit heeft
zeer waardevolle informatie opgeleverd. Zo vinden de klanten
dat de accountmanager de onderscheidende factor is. Als de
accountmanager doet wat hij
zegt (en zegt wat hij doet), zich
verdiept in de klant en zijn afspraken nakomt, is de basis
voor een goede samenwerking
gelegd. Tevens wordt veel waarde gehecht aan vertrouwen en
transparantie. Er wordt verwacht
dat de accountmanager creatief is en maatwerk levert. Iedere persoonlijke situatie is immers anders.

Deze signalen komen overeen
met de manier waarop Private Banking van Rabobank Velsen en Omstreken de klant wil
begeleiden in het realiseren van
de financiële wensen en doelstellingen. Certificering op het
gebied van kwaliteit en integriteit, de klant centraal stellen en
excellente klantbediening zijn
kernpunten voor de accountmanagers. Door aan de wensen
van de klant te voldoen hopen
wij verwachtingen te overtreffen.
Wie weet promoot u binnenkort
de Rabobank wel. Net zoals ik
op verjaardagen mijn provider
aanbeveel.
Mocht u vragen hebben over
onze dienstverlening of wilt u
een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met
mij op via (023) 513 35 80 of
PrivateBanking@velsen.rabobank.nl.
Raymon Wijers, accountmanager Private Banking

Bijeenkomst Gastouderopvang druk bezocht
Velsen-Zuid – Op een zonnige ochtend, vorige week,
hield Gastouderopvang Nederland, afdeling Velsen,
een bijeenkomst in park
Velserbeek. Regelmatig zijn
er themabijeenkomsten in
de avonduren, die bijvoorbeeld EHBO, pedagogiek
of deskundigheidsbevordering als onderwerp hebben.
Maar nu gingen alle gastouders met de kinderen naar
het park. De kindjes konden
er heerlijk spelen en de ouders wisselden ervaringen
en tips uit.
Gastouderopvang is kleinschalig, huiselijk en flexibel. Ouders die bijvoorbeeld nachtdiensten of weekenddiensten
draaien, hebben niets aan een
kinderdagverblijf. Zij kunnen
wel bij de gastouderopvang
terecht. Tot vorig jaar kon iedereen, die dat wilde, gastouder worden. Sinds 1 januari moeten alle gastouders ge-

diplomeerd zijn en dienen zij
een bewijs van goed gedrag te
kunnen overleggen. Ook zijn zij
verplicht het EHBO-diploma te
halen en ze mogen alleen aan
de slag als ze landelijk geregistreerd zijn. Dit gebeurt na
een inspectie thuis. ,,Behoorlijk streng, maar wel terecht’’,
zegt Joyce van Opijnen, consulent van Gastouderopvang Nederland voor deze regio. ,,Ouders moeten er verzekerd van
zijn, dat ze hun kind in goede handen achterlaten.’’ Petra
uit IJmuiden is sinds twee jaar
gastouder: ,,Ik paste al op mijn
kleinkinderen en op kinderen
van vrienden, toen ik besloot
om er mijn beroep van te maken. Ik volgde de opleiding, die
niet moeilijk was en volledig
vergoed werd door de Gastouderopvang.’’
Over de ochtend in Velserbeek:
,,Het is leuk om andere gastouders te leren kennen en om
ervaringen te delen en tips uit
te wisselen. Maar ik krijg ook

steun van Joyce. Ik had eens
een kindje onder mijn hoede,
waarvan ik vermoedde dat het
een achterstand had. Ik belde
in overleg met de ouders met
Joyce en zij gaf me wat tips.
Daarna ging het kind zienderogen vooruit. Dat geeft je dan

veel voldoening.’’ Ze besluit:
,,Ik vind het leuk, om gastouder te zijn. Ik blijf er jong bij.’’
Meer informatie over Gastouderopvang Nederland bij Joyce van Opijnen, telefoon 0620026483. Zie ook www.gastouderopvangnederland.nl.

Infopagina
7 juli 2011

Stafafdeling Communicatie | 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Doe mee aan Baantjes Battle
Zwem zo veel mogelijk baantjes
en help zieke of gehandicapte kinderen. Woensdagmiddag 20 juli 2011 is de eerste Baantjes Battle
van Noord-Holland in zwembad De
Heerenduinen in IJmuiden. Meld
je aan vanaf vrijdag 8 juli 2011 op
www.baantjesbattle.nl, download
het sponsorformulier en vraag familie, vrienden en andere mensen
die je kent om jou te sponsoren. Ben
je een held? Duik in het water voor
een ander kind!

Nieuw gezicht hondenbeleid

Giftige ampullen
In de ochtend van donderdag 30 juni
2011 zijn op diverse stranden langs
de Noord-Hollandse kunst ampullen
met Calcium Carbide aangetroffen.
Het poeder kan irritatie geven aan de
huid en/of slijmvliezen (neus, ogen).
Mocht u een buisje zien liggen,

dan raden wij u aan om eraf te blijven. Houd afstand, pak ze niet op en
breek ze zeker niet. Bel het alarmnummer 112 en meld de vindplek.
Op www.velsen.nl vindt u advies
over wat u moet doen als u in contact
bent gekomen met Calcium Carbide.

Velserbeek en stadion bereikbaar

Wegwerkzaamheden
Minister van Houtenlaan
Maandag 11 juli 2011 start de gemeente Velsen met onderhoudswerkzaamheden aan de hoofdrijbaan van de Minister van Houtenlaan in Velsen-Zuid. De weg
wordt dan afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

Dat honden in Velsen aangelijnd
horen te zijn is bekend en dat de
hondenpoep moet worden opgeruimd ook. Minder bekend is
dat iedereen een opruimmiddel
(zakje of schep) bij zich hoort
te hebben. Binnenkort start in
IJmuiden de actie om daar aandacht voor te vragen.
De gemeente Velsen gaat bij wijze
van proef tijdelijk houders met plastic zakjes ophangen. In IJmuiden is
gekozen voor twintig locaties, plus
het strand van Velsen-Noord. De
bedoeling is iedereen beter bewust

te maken van de opruimmiddelen,
zodat de overlast van hondenpoep
minder wordt. De houders met plastic zakjes worden in 2012 verplaatst
naar Velserbroek.
Woensdag 22 Juli
14:00-16:00 uur

Eerder dit jaar werden in IJmuiden
nieuwe borden geplaatst bij de losloopplaatsen en kinderspeelplekken
(waar geen honden mogen komen).
De nieuwe borden zullen volgend
jaar ook in de rest van Velsen worden opgehangen. Ook wordt gekeken
of er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht aan de huidige losloopplaatsen.

met het vernieuwen van het asfalt.

Tussen het Pontplein en de Waterloolaan wordt een omleidingroute aangegeven. Fietsverkeer kan de
normale route blijven volgen. De verwachting is dat de weg vanaf 22 juli
weer open is, als de weersomstandigheden dit toelaten.

De wijk Velserbeek en het Tata Steel
Stadion blijven bereikbaar via het
Pontplein en de Groeneweg. Het
tankstation is de eerste week bereikbaar vanaf de Waterloolaan en voor
personenauto’s ook via het parkeerterrein vanaf de Groeneweg. In de
tweede week is het tankstation enkele dagen overdag slechts via één
van deze kanten bereikbaar. Het grote parkeerterrein kan de eerste week
worden gebruikt. In de tweede week
is dit voor enkele dagen afgesloten.

In de week van 11 juli vinden de werkzaamheden plaats bij de kruising met
de Tolsduinerlaan (nabij het tankstation). Hier wordt een middengeleider aangebracht voor een veiliger
oversteek voor fietsers en voetgangers. De week daarna wordt gestart

Het nieuwe asfalt wordt volgens de
huidige richtlijnen voorzien van de
inmiddels bekende dubbele doorgetrokken asstreep. Ter hoogte van
de Waterloolaan wordt ook een zebrapad aangelegd. Zie ook www.
velsen.nl

Evenementen in Velsen
• Zaterdag 9 juli: 25 Jaar Velserbroek, Beach Party, Villa Westend
• Zaterdag 9 juli: Turn Up The Beach, strand van IJmuiden aan Zee
• Zondag 10 juli: 25 Jaar Velserbroek, Slaperdijk Festival, Villa Westend
• Maandag 11 juli: Start Zwemvierdaagse, Zwembad De Heerenduinen
Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl >
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.
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Verkeersadvies

Dancefestival op 9 juli
Zaterdag 9 juli is het strand
van IJmuiden aan Zee het podium voor het nieuwe beachevent Turn Up The Beach van Radio 538. Dit festival vindt plaats
van 15.00 tot 23.00 uur. Zowel
met de auto, het openbaar vervoer, de fiets of te voet is het evenement goed bereikbaar. De Heerenduinweg in IJmuiden wordt
rond 12.00 uur vanaf de Kruisberglaan afgesloten voor verkeer. Dit om ervoor te zorgen dat
bij eventuele calamiteiten een
vrije ruimte voor hulpverleners
mogelijk is.

Internationaal keurmerk voor hotel

Green Key voor Holiday Inn
Het Holiday Inn IJmuiden ontving dinsdag 5 juli de zilveren
Green Key uit handen van de
heer Jan van Run, gedeputeerde
provincie Noord-Holland. Annette Baerveldt, wethouder toerisme van de gemeente Velsen,
was hierbij aanwezig.
De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de
toerisme- en recreatiebranche, en
in de markt voor vergader- en congreslocaties. Al deze bedrijven zetten zich serieus en controleerbaar
in voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen,

zorg voor het milieu op het bedrijf
en voor de natuur in hun omgeving.
De Green Key staat garant voor de
vrijwillige inzet van de ondernemer
om meer aan het milieu te doen dan
de wet- en regelgeving van hem verlangt. Middels De Green Key kan
een bedrijf het duurzame imago van
de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties communiceren.
De feestelijke uitreiking vond plaats
tijdens een driedaags internationaal
congres in IJmuiden met vertegenwoordigers van Green Key uit diverse landen. (foto: Reinder Weidijk)

Op de fiets of lopend
Zorg dat je via de Kennemerboulevard komt. Alleen via die route is het
evenement bereikbaar. Hier is een
ruime parkeergelegenheid voor fietsen. Let op de aanwijzingen.
Gebracht en/of gehaald
Dan is het verstandig om je te laten afzetten bij de Kiss ‘n Ride. Volg
hiervoor de borden. Het beste is om
je hier ook weer op te laten halen.
Vooral bij het wegrijden is file mogelijk, dus hou daar rekening mee.
Met de auto
Borden volgen richting Turn Up The
Beach. In IJmuiden staan ook verkeersregelaars die je naar de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zullen leiden. Er is uiteraard voldoende parkeergelegenheid. Parkeer op de aangegeven terreinen. Verkeerd gepar-

keerde auto’s worden zonder pardon weggesleept! Om te voorkomen
dat de toegangswegen vollopen, kom
zo vroeg mogelijk. Op de parkings
staan herkenningsborden, zodat aan
het eind van het evenement de auto makkelijk terug te vinden is. Een
parkeerkaart voor de hele dag kost
10 euro.
Openbaar vervoer
Plan zorgvuldig je reis van tevoren
of vraag reisinformatie op via 09009292 (0,70 cent p/m). Na het evenement zijn er beperkte OV-mogelijkheden (Turn Up The Beach is
om 23.00 uur afgelopen). Kun je na
23.00 uur niet meer met het OV naar
huis? Je kunt ook een taxi nemen die
op de taxistandplaats vlakbij staat.
Tip voor een veilige thuiskomst: zorg
dat je op tijd vertrekt van Turn Up
The Beach zodat je op tijd bent voor
je laatste aansluiting.
Kijk voor meer informatie op www.
turnupthebeach.nl

Regionale samenwerking reddingsbrigades
Op vrijdag 8 juli 2011 ondertekenen de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en de zeven lokale reddingsbrigades in de regio Kennemerland een convenant. Namens de reddingsbrigade IJmuiden tekent de voorzitter de heer Rozemeijer. Doel van
de samenwerking is de voorbereiding op en bestrijding van incidenten op het water en strand
te versterken.
Met dit convenant treden de vrijwillige reddingsbrigades op als één regionale gesprekspartner voor de VRK.
Zo ontstaat een uniforme werkwijze tussen de hulpdiensten en de reddingsbrigades. Tot voor kort hadden de reddingsbrigades lokale af-

spraken met gemeenten en werkten
zij allemaal op eigen wijze. Dit convenant zorgt ervoor dat de regionale
werkwijze van de VRK wordt overgenomen in de werkafspraken met
de reddingsbrigades. De afspraken
in het convenant gaan niet alleen
over de daadwerkelijke hulpverlening. Ook andere relevante onderdelen komen aan bod, zoals deelname
aan projecten en werkgroepen van
de VRK, de afstemming van plannen
op het gebied van rampenbestrijding
en crisisbeheersing en het gezamenlijk oefenen.
De VRK bestaat uit onder meer uit
Brandweer Kennemerland, GGD
Kennemerland (incl. GHOR/ambulancezorg) en de gemeenschappelij-

ke meldkamer van brandweer, GGD
en politie (Meld- informatie- en co-

ordinatiecentrum Kennemerland
(MICK). (foto: Ko van Leeuwen)
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Voortgangsbericht Oud-IJmuiden
De gemeente Velsen werkt samen met Bouwfonds en de woningcorporaties AWV Eigen Haard en Woningbedrijf Velsen aan de
herontwikkeling van Oud IJmuiden. In dit voortgangsbericht kijken we naar de stand van zaken van de verschillende bouwprojecten. Daarnaast komen aan de orde het werk aan de openbare ruimte, explosievenonderzoek, het bezoek van de Commissaris
van de Koningin, de Dag van de Bouw, het Havenfestival en de vernieuwde website. Kortom, er is veel te melden. Dit voortgangsbericht geeft de stand van zaken weer tot de zomer 2011.

Stand van zaken bij de bouwprojecten
AWV Eigen Haard
De Vreede (blok 13)
Op vrijdag 8 juli is het appartementengebouw De Vreede in Oud IJmuiden
feestelijk opgeleverd door AWV Eigen
Haard. De oplevering van De Vreede is
een belangrijk moment voor Oud IJmuiden, want het is het eerste nieuwbouwproject dat nu is afgerond in deze omgeving. Voor het eerst kunnen mensen
zien hoe het nieuwe Oud IJmuiden eruit
komt te zien. Appartementengebouw De
Vreede is een robuust gebouw. Het is één
geheel, maar het lijkt te bestaan uit allemaal verschillende panden. Elk met net
weer een ander type gevel, hoog of wat
lager, een eigen kleur baksteen en hoge
ramen. Ze geven De Vreede een voorname uitstraling. Bewoners parkeren hun
auto op de binnenplaats die grotendeels
is afgeschermd door een houten dek. De
Vreede telt 14 koopgarantwoningen en
20 huurwoningen.

Woningbedrijf Velsen
De Doorbraeck (blokken 4 en 8b)
Dit project bestaat uit twee bouwblokken met elk 26 appartementen, dus 52 in
totaal. Daarvan zijn er 40 bestemd voor
de sociale woningmarkt en komen er 12
op de vrije (huur)woningmarkt. Vanaf
de derde week van september worden
de woningen aan de huurders overgedragen. De verhuurprocedure is in volle gang. Eerst komen de terugkeerders
en herhuisvesters aan de beurt en daarna degenen die een optie hebben genomen op een van de twee clusters. De eerste inschrijfronde was open tot 22 juni en de belangstelling is groot. Onder
de optienemers wordt geloot. De oplevering loopt door tot eind oktober. Dan
zullen alle 52 woningen in gebruik zijn.
Het project kenmerkt zich door twee zaken. Uit milieuoverwegingen krijgen alle woningen een verwarmingssysteem
dat met aardwarmte werkt. Een extra
voordeel is dat deze installatie ’s zomers
ook voor koeling zorgt. De installatie is
ook gekoppeld aan zonnecollectoren op
het dak. Alle woningen verbruiken zeer

gen Haard dit bouwblok over. Het was
een drukke bijeenkomst met circa 200
bezoekers. Zij lieten zich zowel door
de makelaars als door Bouwfonds Ontwikkeling en AWV Eigen Haard informeren over de nieuwe koopwoningen.
Het gaat in totaal om 54 woningen: 42
in blok 6 en 12 in blok 7. De woningtypen variëren van bijzondere stadswoningen tot eengezinswoningen met
tuin of groot terras. De woningen in
blok 6 worden compleet afgeleverd met
keuken, sanitair en tegelwerk. Hierin is
vanzelfsprekend een vrije keuze mogelijk. De koopwoningen van blok 7 worden casco opgeleverd. Dat betekent dat
de toekomstige bewoners zelf de keuken, badkamer en sanitair naar eigen
voorkeur en budget aan kunnen schaffen.
weinig energie. Voor elke woning is een
parkeerplaats gereserveerd in de parkeerkelder die gelijktijdig gebouwd gaat
worden met het toekomstige bouwblok
10, dat naast Augusta komt. Tot die tijd
heeft iedere woning een eigen parkeerplek op een afgesloten terrein naast het
Thalia Theater.
Woningbedrijf Velsen
De Zuydvaerder (blok 8a)
Bouwfonds realiseert de bouw van dit
complex. Na oplevering neemt Woningbedrijf Velsen het gehele bouwblok over.
Alle 32 woningen worden verhuurd,
voornamelijk op de vrije woningmarkt.
Het complex is van dezelfde hoogwaardige kwaliteit als de Doorbraeck. Het
enige verschil is dat iedere woning een
eigen verwarmingsketel heeft. Elke woning krijgt een parkeerplaats op het binnenterrein. De planning is dat de eerste
tien woningen in december 2011 worden opgeleverd.
Bouwfonds
De Voorwaarts (blok 7)
Op zaterdag 26 maart jl. is de verkoop
van de blokken 6 en 7 in Oud IJmuiden

gestart. De feestelijke verkoopmanifestatie (foto onder) vond plaats in het
prachtige kerkje aan de Helmstraat in
IJmuiden. Er stond een maquette van
het hele project die de totale ontwikkeling in Oud IJmuiden goed liet zien. Alle woningen waren op tekening te bekijken. Na oplevering neemt AWV Ei-

De eerste woningen zijn al verkocht. De
bouw van blok 7 is in december 2010
gestart; in dit bouwblok komen ook 18
huurwoningen. Met de bouw van blok 6
wordt begonnen zodra 70% van de woningen verkocht is. De verwachting is
dat daarover dit najaar meer te melden
is. Meer informatie over de woningen
is te vinden op www.oudijmuiden.nl.
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Drukke Dag van de Bouw
Op zaterdag 28 mei was een van
de bouwplaatsen in Oud IJmuiden open voor publiek. Mensen
konden komen kijken waar Panagro werkt aan De Doorbraeck,
De Zuydvaerder, De Voorwaarts
en blok 6. Het was één van de 220
bouwlocaties in Nederland waar
open huis werd gehouden.

Inrichting openbare ruimte
Behalve dat er woningen worden gebouwd, wordt er ook aan de openbare ruimte gewerkt. Dit betekent bijvoorbeeld straatverlichting aanbrengen, stoepen aanleggen en bushokjes plaatsen. Tussen 25 juli en 15
oktober is de westelijke kant van de

Oranjestraat aan de beurt, waardoor
de doorgang van noord naar zuid
(vanaf de Kanaaldijk richting Halkade) bemoeilijkt wordt. De bus van
Connexxion wordt omgeleid; de omleiding wordt met borden aangegeven. Zie ook www.velsen.nl.

De bouw omvat – zoals hierboven
al beschreven is – zowel koop- als
huurwoningen, eengezinswoningen
en appartementen. Alle woningen
zijn gesitueerd in bijzonder mooie,
carrévormige complexen.
Op dit moment – juli 2011 – wordt
hard gewerkt aan de afronding van
de gevel van De Doorbraeck. De

planning is dat voor de vakantie de
steigers weg kunnen en er een prachtig gebouw zichtbaar wordt.
Vooral veel aanstaande huurders
van de woningen grepen de Dag van
de Bouw aan om een kijkje te nemen
in hun toekomstige onderkomen. In
sommige woningen is de afbouw al
vergevorderd, was er al getegeld en
gespoten. Ook het uitzicht op de haven van Oud IJmuiden werd bewonderd. Andere bezoekers kwamen kijken bij de ruwbouw; zij kregen een
beeld van wat er bij een bouwproject
komt kijken aan bijvoorbeeld materiaal, stalen kisten en kranen.
Ondanks het slechte weer was de belangstelling voor de projecten groot.

Explosievenonderzoek
Oud IJmuiden West ligt in een
gebied waarvan het algemeen
bekend is dat het tijdens de
Tweede Wereldoorlog onder
vuur heeft gelegen. De kans is
daardoor groter dat er explosieven liggen.
De gemeente Velsen wil een veilige woonwijk opleveren en wil van
verdachte locaties een ‘vrij van explosieven’ verklaring af kunnen
geven. Historisch onderzoek en
plaatselijk opsporingsonderzoek

zijn al gedaan. Dit leverde een grote hoeveelheid verstoringen op in
de vorm van metaalafval en slooppuin. De verklaring ‘vrij van explosieven’ kan dus nog niet afgegeven
worden. Alle verstoringen moeten
stuk voor stuk onderzocht worden
om uit te sluiten dat het om explosieven gaat. Daarover zijn nu gesprekken gaande met het onderzoeksbureau en de sloper; het opsporingswerk wordt op een later
moment hervat. Zie ook www.velsen.nl.

Havenfestival 2011
De projectgroep Oud IJmuiden
is dit jaar te vinden op het Havenfestival op 27 en 28 augustus 2011 met informatie over alle
bouwprojecten in dit gebied. Het
thema van het Havenfestival is
DNA IJmuiden.

Oud IJmuiden is een deel van het
DNA van IJmuiden. Reden voor de
projectgroep om aan het festival
deel te nemen zodat de bezoekers
kunnen zien hoe mooi Oud IJmuiden is en gaat worden – zowel de
woningen als de omgeving.

De afgelopen jaren is een deel van
Oud IJmuiden gesloopt en inmiddels verschijnt de eerste nieuwbouw.
Het is nog lang niet klaar, maar het
begin is er. De deelnemers verwachten dat Oud IJmuiden uit gaat groeien tot een bijzondere woonplek, omringd door haven en duinen, met de
cultuur letterlijk op de hoek.

Het thema DNA IJmuiden krijgt
letterlijk vorm op het gebied van
het Havenfestival. Er komt een
mooie entreepoort waarop beelden
te zien zijn van IJmuiden die aansluiten bij het thema. De projectgroep Oud IJmuiden is beide dagen
te vinden in de tent direct rechts na
de entree.

Remkes in Oud IJmuiden
De heer J. Remkes, Commissaris van
de Koningin, bracht donderdag 10 februari 2011 een bezoek aan de gemeente Velsen. Hij bezocht onder andere de markt op het Velserduinplein
in IJmuiden, ontmoette een aantal
gemeenteraadsleden en bezocht ook
het project Oud IJmuiden. De nieuwe
commissaris was uiteraard geïnteres-

seerd in de voortgang van de bouw en
stelde het ook op prijs om met bewoners en leden van het wijkplatform te
spreken over hun participatie in de
totstandkoming van deze nieuwe wijk
van Velsen. Op de foto staat de heer
Remkes staat vierde van links, naast
de heer Weerwind, burgemeester van
Velsen. (foto: Reinder Weidijk)

Website vernieuwd
Alweer enige tijd geleden is de
website www.oudijmuiden.nl gelanceerd en zijn de bouwborden
voor het project geplaatst. Beide
informatiebronnen waren aan vernieuwing toe. Ook is er een nieuwe slogan gevonden: Oud IJmuiden, mijn thuishaven. Andere in-

formatiebronnen over Oud IJmuiden zijn:
www.velsen.nl
www.bouwfonds.nl
www.awveigenhaard.nl
www.wbvelsen.nl
www.nieuwbouw-velsen.nl
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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.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten (0255) 567 200.
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) 567 200.
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars 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) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

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) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, 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.
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Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag 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

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen,
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

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) 783 000, fax (0251) 783 001. 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

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk
riool zit, de gemeente te bellen.
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de
website: www.velsen.nl
ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op
werk-dagen is de klantenservice bereikbaar van
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.reinunie.nl of e-mail:
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich 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 dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder Robert te Beest

Telefoon (0255) 567 200
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) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)
Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie
mondiale bewustwording, kunst en cultuur,
monumentenbeleid, 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
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Raadsplein 14 juli 2011
Donderdag 14 juli 2011 vanaf 19.30 uur vergadert de
gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
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Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502 of via de
mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op
de woensdag vóór de raadsvergadering.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur
Raadzaal

Ontwerpbestemmingsplan
‘Pleiadenplantsoen’

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan
niet worden ingesproken, wel kan schriftelijk een
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl,
– dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de
raadsleden doorgestuurd.
* Agendapunt 2: raadsvergadering –
‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap
meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan,
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder
de aandacht van de raadsleden te brengen.

Het besluit treedt in werking op 8 juli 2011.
Ter inzage

Deze inbreng moet wel betrekking hebben op
onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant
zijn voor de raad.

Punt Onderwerp
1
Opening
2
Actualiteitenuurtje
inspreken inwoners*
vragen raadsleden
3
Vaststellen:
notulen raadsvergadering 9 en 16 juni
besluitenlijst raadsvergadering 9 en 16 juni
4
Afhandelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Debat, gevolgd door besluitvorming
5
Voorjaarsnota 2011 gemeente Velsen
6
Bezuinigingen Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)
PAUZE (circa 21.30-22.00 uur)
Besluitvorming
7
Ontwerp ontwikkelingsplan Grote Buitendijk /
Hofgeest
8
Advies commissie Bezwaarschriften inzake het
bezwaar van de heer N.J.J. Waasdorp, gericht
tegen het raadsbesluit van 30 september 2010,
nummer R10.090.
9
Grenscorrectie gemeente Velsen en gemeente
Beverwijk ter plaatse van stationsgebied
Beverwijk (kavel Heliomare)
10
Grenscorrectie gemeente Velsen en gemeente
Beverwijk ter plaatse van Tata Steel IJmuiden B.V.
11
Begrotingswijziging 2011 de Meergroep
12
Begroting 2012 “de Meergroep” en meerjarenbegroting 2013 - 2016
13
Jaarbegroting en jaarrekening 2010 STOPOIJ
14
Jaarstukken gemeenschappelijke regeling
Regionaal Historisch Centrum in NoordHolland (Noord-Hollands Archief )
15
Bestemmingsplan Wijk aan Zeeërweg - Motorhuis
16
Verklaring van geen bedenkingen Hofgeesterweg
nabij nr. 28 te Velserbroek
17
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden 2011
18
Regeling Steunfractieleden
Sluiting

Inwerkingtreding

Burgemeester en wethouders van Velsen zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw
bestemmingsplan vast te stellen voor een gedeelte van
het Pleiadenplantsoen te IJmuiden.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Pleiadenplantsoen’
heeft betrekking op een deel van het Pleiadenplantsoen te IJmuiden. Het plan betreft een te herstructureren woningblok ten hoogte van de huisnummers
1-59. Het plangebied bestaat uit dit woonblok inclusief
de omliggende tuinen. Het huidige woningblok zal
gesloopt worden, omdat de woningen verouderd zijn.
Hiervoor in de plaats komen 28 nieuwe woningen.
De woningen worden in de koopsector gerealiseerd.
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet
bestuursrecht, ligt het ontwerpbestemmingsplan
‘Pleiadenplantsoen’ voor een ieder met ingang van
8 juli 2011 gedurende zes weken ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan en daarop betrekking
hebbende onderzoeken/rapportages zijn in te zien
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met
vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een
exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan in te zien
bij de centrale bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden.
Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identiﬁcatienummer van het plan is NL.IMRO.0453.BP0804PLEIADENPLA1-O001.
Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder zijn of haar zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar maken. Indien
u dit schriftelijk doet kunt u de zienswijzen richten
aan de gemeenteraad van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u een afspraak maken met de heer P. Blom,
telefoon (0255) 567 200.

Bekendmaking
Mandaat aan de directeur
van de Openbare
Bibliotheek Velsen

De Bestuurscommissie Openbare Bibliotheek maakt
bekend dat zij in haar vergadering van 22 juni 2011
heeft besloten om:
de directeur de bevoegdheid te verlenen uit naam en
onder verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie beslissingen te nemen in het kader van het
beheer en exploitatie van de bibliotheek, haar bezit en
haar faciliteiten.

Het mandaatbesluit ligt gedurende zes weken ter
inzage bij de balie van het stadhuis, Dudokplein 1
te IJmuiden en bij de bibliotheek, Dudokplein 16 te
IJmuiden. Het besluit wordt ook gepubliceerd op de
website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl en op
de website van de bibliotheek: www.bibliotheekvelsen.nl
Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene
wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6
weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de bestuurscommissie van de bibliotheek.
Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet
het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn
ter post worden bezorgd aan het adres Dudokplein
16, 1971 EP IJmuiden Het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na aﬂoop van
de termijn is ontvangen. Het bezwaarschrift moet
worden ondertekend en voorzien van:
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een kopie van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht kunt u de president van de rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook
bezwaar heeft aangetekend.

Ondermandaat Centraal Nautisch
Beheer Regionale Havenverordening
Noordzeekanaalgebied
Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen heeft bij besluit van 6 juli 2010 de secretarisdirecteur aangewezen als havenmeester en bevoegdheden van het college uit de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2010 gemandateerd aan de
secretaris-directeur tot het nemen van besluiten, niet
zijnde het vaststellen van nadere regels, en het geven
van aanwijzingen op grond van de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied.
Het college heeft bij besluit van 6 juli 2010 besloten
dat het de havenmeester is toegestaan om bepaalde
bevoegdheden, die zich daartoe lenen door te
mandateren aan de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer.
Het is gewenst in het kader van de 1-loketgedachte en
de 24-uursbereikbaarheid van Haven Amsterdam dat
de directeur CNB de bevoegdheid krijgt om onthefﬁngen te verlenen die in en buiten kantoortijden
worden aangevraagd.
Te bepalen dat de directeur van Centraal Nautisch
Beheer overeenkomstig de artikelen 10:1, 10:2 en 10:11,
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eerste lid en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd is tot het nemen van besluiten inzake
het verlenen van ontheffingen, alsmede het ontvangen
van meldingen op grond van regels bij of krachtens de
Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied
gesteld en deze namens hem te ondertekenen, doch
slechts voor zover het een milieubelang betreft.
Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop
bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning

Ontwerpomgevingvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij voornemens zijn om voor de onderstaande aanvragen, een omgevingsvergunning te
verlenen:
i10.008717
Burgmeester Weertplantsoen 49-141
en nrs.153-213 Santpoort-Noord
het oprichten van twee kunstwerken
langs de gevel nabij de entrees
w11.000039
Keetberglaan ong. IJmuiden
het oprichten van drie woongebouwen

Verleende omgevingsvergunningen

w11.000239

w11.000296

w11.000334

w11.000338
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 27 juni tot
en met 1 juli 2011 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand
(0255) 567 424.
W11.000416

w11.000438

w11.000437

w11.000441

w11.000440

w11.000439

w11.000443

w11.000442

w11.000445

w11.000444

w11.000447

w11.000446

Stationsweg 75 Velsen-Zuid
het verhogen van een berging
(20/06/2011)
Hofgeesterweg 2 Velserbroek
het oprichten van een woning met
stal, het slopen van een woning en het
kappen van 6 bomen (27/06/2011)
Johan Maurits v Nassaulaan 37
Santpoort-Noord
Het kappen van twee bomen
(27/06/2011)
Havenkade 1 IJmuiden
(gemeentelijk monument)
het vernieuwen en plaatsen van
reclame (28/06/2011)
Rijksweg 501 Velserbroek
het plaatsen van 56 geschakelde
units t.b.v. tijdelijke huisvesting
(28/06/2011)
Linie 17 Velserbroek
het oprichten van een schuur
(28/06/2011)
Ladderbeekstraat 54 Velsen-Noord
het veranderen en vergroten van
de 2e verdieping van een woning
(29/06/2011)
Westbroekerweg 51 Velserbroek
vestiging van een (kleine) schoonheidssalon (29/06/2011)
Gerard Doustraat 40 IJmuiden
het veranderen van een kantoorgebouw in een kinderspeelzaal
(30/06/2011)
Curaçaostraat 22 Santpoort-Noord
het kappen van 1 pruimenboom
(30/06/2011)
Helmkruid 1 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel
voorgevel (01/07/2011)
Wilhelmina Druckerstraat 33
Velserbroek
het plaatsen van een dakopbouw
(01/07/2011)

De aanvragen om omgevingsvergunning hebben
betrekking op de volgende activiteiten: het bouwen
van een bouwwerk en het gebruiken van gronden of
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of een
voorbereidingsbesluit. De aanvragen worden voorbereid met de uitgebreide procedure en met toepassing
van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel
2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo.
De aanvragen, de ontwerpomgevingsvergunningen,
de ontwerpverklaringen van geen bedenkingen en
de overige bijbehorende stukken liggen met ingang
van 8 juli tot en met 19 augustus 2011 voor eenieder
ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op
de website velsen.nl via het menu bekendmakingen/
downloads ontwerpomgevingsvergunning.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan
eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke
zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunningen als de ontwerpverklaringen
van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders burgemeester en wethouders van Velsen,
afdeling Vergunningen en Uitvoering, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te
IJmuiden). De zienswijzen moet uw naam, adres
en registratienummer bevatten, en gemotiveerd,
gedateerd en ondertekend zijn. Voor het kenbaar
maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met het afdeling Vergunning en Uitvoering,
telefoon (0255) 567 200.

w11.000339

w11.000341

w11.000342

w11.000344

w11.000345

w11.000348

w11.000353

w11.000358
w11.000362

w11.000364
w11.000369
w11.000384

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het de onderstaande besluiten
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
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).In spoedeisende gevallen kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt.
Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

w11.000392

w11.000405

Concordiastraat 63 Velsen-Noord
het oprichten van een bedrijfsgebouw
(01/07/2011)
Amsterdamseweg 47 Velsen-Zuid
het oprichten van een aanbouw
ten behoeve van een badkamer, het
oprichten van een schuur en het
legaliseren van een reeds gebouwde
berging (30/06/2011)
Meervlietstraat 60 Velsen-Zuid
het veranderen van de voorgevel van
een woning met kantoor (29/06/2011)
Thorbeckelaan 5 Velsen-Zuid
het kappen van 1 berk (29/06/2011)
Wijnoldy Danielslaan 56
Santpoort-Zuid
het kappen van een boom (29/06/2011)
Anna Reijnvaanstraat 15 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel achtergevel (29/06/2011)
Monickendamkade ong. IJmuiden
het oprichten van een bedrijfsgebouw
(04/07/2011)
Tarweland 17 Velserbroek
het veranderen en vergroten van een
woning met een erker (04/07/2011)
Platanenstraat 8 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(01/07/2011)
Velserduinweg 300 IJmuiden
het kappen van een conifeer
(01/07/2011)
Willem de Zwijgerlaan 34
Santpoort-Zuid
het snoeien van 9 bomen (01/07/2011)
Zwanebloembocht 161 Velserbroek
het kappen van een boom (01/07/2011)
Willebrordstraat 18 IJmuiden
het veranderen en vergroten van
een woning met een dakopbouw
(04/07/2011)
Tollenslaan 5 Driehuis
het kappen van een boom (01/07/2011)
Fazantenlaan ong. IJmuiden
het kappen van een iep (04/07/2011)
Willem de Zwijgerlaan 56
Santpoort-Zuid
het kappen van een boom (04/07/2011)
Minister van Houtenlaan 11
Velsen-Zuid
het kappen van 3 bomen (04/07/2011)
Dokter de Grootlaan 11 Santpoort-Noord
het kappen van een populier
(04/07/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
i11.005938
Klompenmakerstraat 17 Velserbroek
Open dag Move2ﬁt op 17 juli 2011 en
18 september 2011 (29 juni 2011).
De burgemeester heeft op grond van artikel 35
Drank- en Horecawet (DHW) ontheffing verleend voor
de onderstaande dag en locatie:
i11.005749
VTV Wijkeroog Velsen-Noord
Opendag VTV Wijkeroog op 10 juli
2011 (28 juni 2011).
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i11.006063

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
een vergunning verleend op grond van art 5:18 voor het
innemen van een standplaats:

Planetenweg t.o. de Dekamarkt
IJmuiden
groenten en fruit bestaande standplaats vergroot van 16 m2 naar 25 m2
met ingang van 1 juli tot en met
31 december 2011 (28 juni 2011).

i11.004129

Burg. Weertplantsoen, hoek
Hagelingerweg Santpoort-Noord
bloemen en planten elke zaterdag met
ingang van 1 augustus tot en met 31
december 2011 ( 28 juni 2011).

Wedstrijd
Telstar
Ankaragücü
afgelast

Lucy de Lange bezoekt
The Voice Company
Santpoort-Noord - Topzangeres Lucy de Lange treedt zaterdagavond 9 juli samen met dit
koor op in de Soli Muziekcentrum aan de Hagelingerweg 325
in Santpoort-Noord.
Om alvast wat sfeer te proeven
bezocht ze de enthousiaste zangers en zangeressen van koordirigent Robert Bakker. Ze was
enorm onder de indruk, met name vanwege de koorklank en de
discipline binnen de groep. Het
concert dat Lucy samen met The
Voice Company gaat geven heeft
als thema Songfestival. Veel winnende liedjes kunnen opnieuw
beluisterd worden, vaak in de
vorm van zeer interessante ar-

rangementen. Tijdens haar bezoek heeft ze al voorzichtig wat
samen met het koor gezongen. Het resultaat was overweldigend en belooft veel voor het
aanstaande concert. Het is zeer
de moeite waard het optreden bij
te wonen, dat om 20.15 uur begint. Het publiek zal ook zelf actief aan de avond kunnen deelnemen.
Er zijn nog kaarten beschikbaar.
Vooraf reserveren is mogelijk via
0320 – 244 202, maar ze zijn ook
op de avond zelf bij de ingang
van de zaal te koop voor de speciale kortingsprijs van slechts
7,50 euro. Dat is met recht voor
een dubbeltje op de eerste rang.

Velsen-Zuid - De geplande oefenwedstrijd tussen Ankaragücü
en Telstar op 16 juli gaan niet
door. Technisch manager Toon
Beijer heeft hierop een oefenwedstrijd tegen het befaamde Sporting Lissabon kunnen inplannen.
De wedstrijd tussen de Witte
Leeuwen en de ploeg uit Portugal
wordt op 16 juli om 19.00 uur gespeeld in de omgeving van Apeldoorn. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
Sporting Lissabon behoort tot
de grootste clubs in Portugal en
is onder andere bekend als opleidingsclub van sterspelers
als Christiano Ronaldo, Luis Figo, Simao, Quaresma en Nani.
De ploeg wist 22 keer kampioen
van Portugal te worden en won in
2008 de Portugese beker. In het
seizoen 2011/2012 zullen Ricky
van Wolfswinkel en Stijn Schaars
deel uitmaken van de selectie van
Sporting Lissabon. Voor Ricky van
Wolfswinkel zal de wedstrijd een
speciale lading hebben, hij komt
zijn zwager Armand Neeskens tegen die in dienst is van Telstar.

Boekenbeurs

Lezing Velser aardewerk
Santpoort-Zuid - Deze zomer jaar organiseert Stichting
Santpoort in het kader van haar
35-jarig bestaan weer een aantal kaarslichtlezingen en daarop
aansluitende excursies.
Woensdag 13 juli geeft Ton Postma, kenner van het Velser aardewerk, een kaarslichtlezing in de
Ruïne van Brederode. Zondag 17
juli volgt een rondleiding in Museum Kennemerland in Beverwijk, waar een uitgebreide collectie van dit bijzondere aardewerk is te vinden. De lezing is om

20.00 uur op de Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid. Vanaf 19.30 uur is er
inloop met koffie en thee. Lezing
en entree Ruïne is 5 euro, inclusief consumptie. De rondleiding
op zondag 17 juli in Museum
Kennemerland, Westerhoutplein
1, Beverwijk is om 14.00 uur. Entree museum: 1,50 euro. Aanmelden via www.stichtingsantpoort.nl onder vermelding van
naam, telefoonnummer, e-mailadres en onderwerp en datum.
Of bel 023-5382640, voice-mail.

Santpoort-Zuid - Aanstaande zaterdag 9 juli is er in de Brederode Dalton School een boekenbeurs van 10.00 tot 12.30 uur.
Dit is een mooie gelegenheid
om voor de zomervakantie gezellig leesvoer of prentenboeken
in te slaan. De opbrengst van de
boekenbeurs is bestemd voor
de herinrichting van het kleuterplein van de school. De Brederode Daltonschool is te vinden direct tegenover het station Santpoort-Zuid.

Recordaantal tennissers
bij Wado Open
Santpoort-Zuid - Het jaarlijkse van Waalwijk van Doorn open
toernooi, georganiseerd door de
tennis vereniging LTC Brederode
kent ook dit jaar een enorme belangstelling.
Ongeveer 570 mensen hadden
zich voor het hoofdtoernooi ingeschreven, verdeeld over bijna
alle categorieën, daarnaast hebben zich een recordaantal van
180 mensen ingeschreven voor
het 50+ toernooi dat overdag
gehouden wordt.
Het rekening houden met verhinderingen van iedere speler
is voor de wedstrijdleiding ieder jaar weer een uitdaging, zodat niemand teleurgesteld hoeft
te worden. Er worden in totaal
meer dan 600 wedstrijden gespeeld op het tennispark Groeneveen. Hiermee is het Wado
open, het grootste toernooi in
het district en één van de grotere
toernooien in de regio. Dit betekent dat men de gehele week inclusief het voorafgaande weekend van deze tenniswedstrijden kunnen genieten. Men kan
dus op elk moment van de dag
en in de week op het sportpark

Groeneveen genieten van spectaculair tennisspel. Naar mate de
week vordert zullen de wedstrijden steeds competitiever worden, waarbij de finalepartijen gepland zijn in het weekeinde van 9
en 10 juli.
Naast de kantine met al haar faciliteiten staat deze week op het
terras tevens een tent, waar men
een drankje, een snack of een
complete maaltijd kan bestellen. Nieuw dit jaar is dat de lokale ondernemers een aantal dagen de maaltijden voor hun rekening nemen. Zo ontstaat er
een diversiteit van Pizza Kebab,
Vis uit Santpoort en Only Pasta. Het park ziet er weer ‘toppie
maar vooral fleurig’ uit met dank
aan de vele sponsors, en met
name Groenrijk Joost van Duijn
en Kwekerij Loef. die tevens gezorgd hebben voor bomen, bloemen, en planten.
Wado-open is van 2 tot en met
10 juli. Tijdens deze week geldt
een speciale aanbieding om de
rest van het jaar tegen een sterk
gereduceerd tarief lid te worden
van LTC Brederode. Tot ziens op
het park.

Start vrije verkoop Stadsschouwburg
Velsen - Maandag 4 juli om
10.00 uur is de vrije kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen van Stadsschouwburg
Velsen van start gegaan. Van
maandag 4 tot en met vrijdag
22 juli en van maandag 15 tot
en met vrijdag 19 augustus is de
theaterkassa van 10.00 tot 12.00
uur geopend. Van maandag 25

juli tot en met vrijdag 12 augustus is de kassa gesloten. Men
kan in deze periode alleen online plaatsbewijzen reserveren.
Via de website www.stadsschouwburgvelsen.nl is het 24
uur per dag zeven dagen per
week mogelijk om kaarten te
bestellen. Er kunnen nog volop kaarten besteld worden voor

toppers als Paul de Leeuw, Brigitte Kaandorp, Javier Guzman,
Plien & Bianca, Ronald Goedemondt en Marc-Marie Huijbregts. Belangstellenden die
nog graag een theatergids willen ontvangen, kunnen deze
gratis opvragen via info@stadsschouwburgvelsen.nl of 0255515789 of afhalen in IJmuiden.

