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Mevrouw Schoorl vraagt om een extra pets en krijgt die ook

Autozegening met een knipoog

Het is tijd voor de Rabobank.

‘Garantie tot de stoeprand’
Santpoort-Noord - Zondag vond
weer de autozegening plaats bij
de Naaldkerk. Automobilisten
kregen de zegen namens Sint
Christoffel, beschermheilige van
het verkeer. De Katholieke Bond
voor Ouderen zorgde er zeven
jaar geleden voor, dat deze in
onbruik geraakte zegening weer
in ere hersteld werd.
Terwijl de kerkdienst nog gaande
is, staat de heer de Boer uit Haarlem al voor de kerk te wachten met
zijn auto. ,,Ik ben gisteren al naar de
dienst geweest. Mijn vrouw is ziek,
ik wil straks snel weer naar huis’’,
verklaart hij. ,,Ik zie de zegening als
een moment van bezinning. Je staat
er even bij stil dat je als automobilist
goed op moet letten en sociaal moet
zijn. Een heer in het verkeer.’’ Hij ver-

volgt: ,,Vroeger organiseerde ik zelf
autozegeningen, in Haarlem. Ik was
vertegenwoordiger en zat veel langs
de weg. Maar later ging alles meer
via de telefoon of via de computer.’’
Dan zwaaien de kerkdeuren open
en komt pastor Fons Captijn naar
buiten, met de wijwaterbak en bijbehorende kwast. ,,Het gaat niet om de
voertuigen, maar om de mensen die
er in zitten’’, zegt hij. ,,Het is een zegening met een knipoog en met garantie tot aan de stoeprand.’’ Naast
auto’s zijn er ook fietsen, rolstoelen
en rolators die de zegen ontvangen.
,,Mijn kinderen willen dat ik er mee
stop. Ze vinden dat ik veel te hard
ga’’, zegt mevrouw Schoorl uit Velserbroek, die met haar snorfiets op
haar beurt staat te wachten. ,,Maar
ik blijf lekker rijden, ik voel zelf wel
aan als het niet meer gaat.’’ Als ze

aan de beurt is, zegt ze tegen Captijn: ,,Doe mij maar een extra pets.’’
De pastor laat zich dat geen tweede
keer zeggen en hij haalt flink uit met
de wijwaterkwast. Mevrouw Schoorl
schrikt even en duikt in elkaar, maar
even later kan ze er hartelijk om lachen. Dan staat er een vrouw tegenover Fons Captijn, zonder fiets
of rolator. Hij kijkt haar vragend aan,
de vrouw wijst naar beneden: ,,Mijn
voeten. Ik wil mijn voeten laten zegenen, die gaan ook over de weg.
Ik ben veel te blij dat ze het nog zo
goed doen, ik ben ook geen twintig
meer.’’ Terwijl hij de wijwaterkwast
op haar voeten laat neerdalen, zegt
Captijn: ,,Dat je nog maar twintig
jaar verder mag gaan.’’ Met kletsnatte schoenen wandelt de Santpoortse mevrouw de Krom (86) vrolijk verder. (Carla Zwart)-
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Velserbroek
Een
burenruzie in
Het is tijd voor- de
Rabobank.
Velserbroek is zaterdag danig uit de
hand gelopen. Eerst werd een prullenbak over de schutting gegooid en
later zelfs een brandende theedoek.
De politie heeft zaterdagavond een
19-jarige jongen aangehouden, die
inmiddels heeft bekend de brandende theedoek over de schutting
te hebben gegooid. De politie heeft
de zaak in onderzoek.
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Breedbandweg. Een 49-jarige Beverwijkse vrouw reed, omstreeks
Het is uur,
tijd voor
de Rabobank.
16.30
op haar
bromfiets door
nog onbekende oorzaak achterop
een 18-jarige fietser uit Wijk aan
Zee. De Beverwijkse is met een gebroken rib, een klaplong en letsel
aan haar gezicht opgenomen in een
ziekenhuis. De fietser scheurde zijn
enkelbanden.

Man vernielt café

Het concert wordt door beide brassbands gezamenlijk afgesloten

Brass at the Beach
IJmuiden aan Zee - Vorige week
woensdag was paviljoen Noordzee het podium voor een bijzonder concert: Brass at the Beach’

Brassmuziek bestaat alleen uit koperwerk en is heel populair in Engeland en Scotland. Alexander Zwaan,
dirigent van Felisonn Brass uit Velsen-Noord, had de Schotse brassband Perthshire Brass naar hier weten te krijgen. Zij gaan elk jaar op
zomertoernee, maar deden daarbij
nog nooit eerder IJmuiden aan.
Felison Brass begon het concert en

liet fraai werk horen. Veel traditionele muziek, waarbij solo’s waren van
Pieter Enthoven op cornet en Derk
Boer op trombone. Maar ze lieten
ook een mooie bewerking van onder andere Angels van Robbie Williams horen.
David Annan, muzikant van de
Perthshire Brass, staat te luisteren en is enthousiast. ,,Wij doen dat
ook’’, zegt hij. ,,We spelen veel traditionele marsen, maar ook bewerkingen van popmuziek. Zo spelen wij
Bohemian Rapsody van Queen, dat
is zo gaaf om te doen.’’ Hij speelt al

twintig jaar bij de band, zijn vader is
de dirigent. David is voor het eerst
in IJmuiden en hij vindt het fantastisch. Holland is ‘ fantastic’, IJmuiden is ‘ fantastic’ en Felison Brass
is ‘ fantastic’.
Even later geeft de Perthshire Brass
onder leiding van George Annan een mooi concert. Het concert
wordt gezamenlijk afgesloten met
de nummers ‘Manhattan Skyline’ en
‘Brazil’’.
Er was heel veel belangstelling voor
dit concert en het publiek heeft er
van genoten. (Carla Zwart)

IJmuiden - Politieagenten hebben
dinsdagnacht rond 00.20 uur een
43-jarige man uit Velsen aangehouden. De man wordt er van verdacht
meerdere vernielingen te hebben
gepleegd in een café aan de Loggerstraat. Hij heeft onder andere
een schuifpui vernield. De verdachte was door een andere cafébezoeker onder controle gebracht. De
Velsenaar was onder de invloed van
alcohol. Hij is voor nader onderzoek
ingesloten in het politiebureau.

Aanhouding
huiselijk geweld
IJmuiden - Woensdag omstreeks
21.50 uur hielden politieagenten in
zijn woning een 62-jarige IJmuidenaar aan. Hij wordt ervan verdacht
kort daarvoor zijn echtgenote te
hebben bedreigd met een mes. De
agenten namen twee messen in beslag en de verdachte is voor nader
onderzoek ingesloten. Er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Eerste fase Rode Dorp klaar

‘Ik ga hier nooit meer weg’
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IJmuiden - De eerste fase van het vertelt ze. ,,Mijn ouders zijn druk
sloop- en nieuwbouwproject het aan het schoonmaken, vrijdag gaan
Rode Dorp is klaar. In de Zanders- we verhuizen. Er is een aanbouw bij
straat verschenen 39 nieuwe een- ons nieuwe huis, zodat alles voor mij
gezinswoningen, daarvan zijn er op de begane grond is. Het is een
drie om de hoek, aan de Velserduin- mooi huis, we zijn er erg blij mee.’’
weg. Tussen de Zanderstraat en de De familie Schippers zit in het zonEikenstraat worden nog 63 wonin- netje voor de deur van hun nieuwe
gen gebouwd, waaronder 32 appar- huis, ze wonen er net een week. ,,Ik
tementen in twee bouwlagen. Ver- had er moeite mee, ik wilde mijn ouHet is tijd voorKennede Rabobank.
is tijd voor d
huurder is wooncorporatie
de huis niet uit’’, vertelt de Het
vrouw.
merhave. Het feit dat de eerste fase ,,Maar nu heb ik er vrede mee. Het
van het bouwproject klaar is werd is wennen, maar het is een prettige
vorige week woensdag samen met woning, ruim en licht.’’ Ze wijst naar
de bewoners feestelijk gevierd. Di- de overkant: ,,Daar komen we vanrecteur Wim Mastenbroek bedank- daan, uit de Popelstraat. Dat mogen
te de bewoners voor hun begrip tij- ze van mij zo snel mogelijk slopen.
dens de werkzaamheden. ,,Vorig Elke keer, als ik uit mijn raam kijk,
jaar, op 21 juni, stond ik hier ook’’, dan zie ik mijn oude straatje, dat
zegt hij. ,,De eerste paal ging toen gaat me nog erg aan mijn hart.’’
in de grond en daarbij beloofde ik, Linda Vellinga kreeg als één van
dat het over een jaar klaar zou zijn. de eerste bewoners de sleutel van
Ik ben blij dat ik me aan die belofte de nieuwe woning. Ze woont er nu
heb kunnen houden.’’ Mastenbroek ruim een maand, samen met haar
vervolgt: ,,We hebben mooie herin- man en drie dochters.
neringen aan het oude Rode Dorp, ,,Ik kan mijn geluk niet op. Ons oumaar het nieuwe wordt ook fantas- de huis tochtte, was vochtig en mijn
tisch.’’ Hierna gingen heel veel rode dochters moesten samen op een
ballonnen de lucht in terwijl ‘Van- slaapkamer’’, vertelt ze. ,,We hebdaag is rood’ van Marco Borsato uit ben nu een heerlijk huis en de meide luidsprekers klonk.
den hebben alledrie een eigen kaIsabella Visser (12) geniet van een mer. Bovendien is dit een heel gesuikerspin, ze zit
,,Ik zellig buurtje, ik ben vaak buiten
Hetiniseen
tijd rolstoel.
voor de Rabobank.
Het isentijd voor d
heb een spierziekte, ik kan nog wel maak met iedereen een praatje. Ik
kleine stukjes lopen, maar voor gro- zit hier goed, ik ga hier nooit meer
te afstanden gebruik ik een rolstoel’’, weg.’’ (Carla Zwart)

Het is tijd voor de Rabobank.
Het is tijd voor d
Bij autobedrijf Van der Peijl in Velserbroek ontstond zaterdag brand in de
werkplaats (foto: Michel van Bergen)

Brand bij Van der Peijl

Velserbroek - Zwarte rookwolken trokken zaterdagmiddag om vijf
voor half vijf uit de werkplaats van
autobedrijf Van der Peijl aan de Wagenmakersstraat in Velserbroek.
Een auto die op de brug stond, vatte vlam bij werkzaamheden aan de
benzinetank. De monteur, een 41jarige man uit Haarlem, liep daarbij
brandwonden op.
De brandweer schaalde de brand
direct op tot middelbrand en eenheden uit Velsen en Haarlem kwamen naar Velserbroek om de brand

te blussen. De politie heeft de omgeving van de brand ruim afgezet
in verband met het mogelijk vrijkomen van schadelijke stoffen. De
brand was vrij snel onder controle
maar de auto was totaal verwoest.
Brandweerlieden controleerden vervolgens op het dak met een warmtebeeldcamera of er nog elders
brandhaarden waren.
Rond half zes waren de laatste
brandweerwagens weer vertrokken
en werd de straat door de politie
vrijgegeven.

MKB blij met Technasium
Regio - Tijdens haar bestuursvergadering hebben de bestuursleden van MKB IJmond verheugd gereageerd op het oppakken van het
‘technasium’ door het Ichthus College te Driehuis. Tijdens de ondernemersbijeenkomst op 2 juni waar
MKB IJmond zich aan de ondernemers binnen de IJmond introduceerde brak voorzitter Rob van
der Heijden al een lans voor het
‘technasium’.
Het Ichthus College voor havo, atheneum en gymnasium zal komend
jaar de faciliteiten voor de op techniek gerichte vakken verbeteren en
moderniseren. Zowel leerlingen in
de onder- als bovenbouw kunnen
gebruik maken van de faciliteiten

om hun kennis en know-how op het
gebied van techniek uit te breiden
en breder geïnteresseerd te raken in
de bètavakken. Het Ichthus College
hoopt in 2009 aan de voorwaarden
te voldoen om naast de bestaande
opleidingingen het officiële predicaat “Technasium” te kunnen gaan
voeren. Mede door het stimuleren
van meer en breder kennis laten
maken met technische mogelijkheden en kwalitatief hoogstaand bètaonderwijs van leerlingen op jonge
leeftijd hoopt MKB IJmond de grote
vraag vanuit het bedrijfsleven naar
technici tegemoet te komen.
Ondernemers die dit initiatief willen
steunen kunnen contact opnemen
met het bestuur van MKB IJmond.
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Toelichting verkeersmaatregelen

Even geen infopagina
De komende weken verschijnt er in principe geen infopagina ivm het zomerreces van het
College van burgemeester en wethouders. De eerstvolgende infopagina verschijnt op donderdag
14 augustus. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantieperiode toe!

Verkeersmaatregelen t.b.v. Dance Valley 2008
Zaterdag 12 juli 2008 07.00 uur tot zondag 13 juli 2008 02.00 uur
- Afsluiting N202 (Amsterdamseweg-Westpoortweg)
- Diverse wegen in- en naar Spaarnwoude R101.
- Afsluiting Velsen-Zuid en Velserbroek.
- Controleposten ter voorkoming van (parkeer)overlast.
Vrijdag 11 juli en zondag 13 juli
- Beperkte maatregelen waaronder afsluiting ´t Spijk voor doorgaand verkeer
Legenda
D
DETAIL VELSEN-ZUID

Afgezet gebied

Afzettingen
DETAIL VELSERBROEK

Dance Valley 2008
In onderstaande tekst wordt onder
bestemmingverkeer verstaan: verkeer met
bestemming bedrijven c.q. woningen in het
(afgesloten) gebied en in ieder geval niet het
doorgaande verkeer en ook niet het verkeer met
bestemming Dance Valley (tenzij aangegeven)!
AfsluItIng n202 (AMstErDAMsEWEg/
WEstpoortWEg)
De n202 wordt afgesloten van zaterdag 12 juli 07.00
uur tot zondag 13 juli 02.00 uur. Dit zal zijn tussen de
Accraweg (nabij Ruigoord) en de laaglandersluisweg
(nabij de Wijkertunnel).
vanuit de richting Amsterdam wordt beperkt
herkenbaar bestemmingsverkeer toegelaten tot het
punt bij de kruising Buitenhuizerweg/Het Hoge land
r103 (nabij golfbaan/camping).
vanuit de richting IJmuiden is de n202 volledig
afgesloten voor alle verkeer t.h.v. de aansluiting
laaglandersluisweg-n202 (Amsterdamseweg).
Uitsluitend touringcars onder begeleiding van
Traffic Support, calamiteitenvervoer, Connexxion
lijn 82, gevaarlijke stoffen, tractoren en doorgaand
(recreatief) fiets- en voetgangerverkeer worden
toegelaten.
Buslijn 82 stopt deze dag echter niet bij bushaltes
tussen de velsertunnel en Pont Buitenhuis.
De volgende afzettingen staan gepland t.b.v. de
afsluiting van de n202:
Afzetting ter hoogte van de Accraweg
Deze afzetting is het begin van de afsluiting
van de n202 vanuit de richting Amsterdam.
Bestemmingsverkeer (met sticker) wordt doorgelaten
nadat voorrang is verleend aan de pendelbussen.

Uitgezonderd
bestemmings verkeer
bedrijven bereikbaar

Afzetting Machineweg
Bestemmingsverkeer (met sticker) wordt
doorgelaten.
Afzetting ter hoogte van pont Buitenhuis
Bestemmingsverkeer (met sticker) wordt doorgelaten
nadat voorrang is verleend aan de pendelbussen.
overig verkeer wordt verwezen naar de Zijkanaal-C
weg.
Afzetting ter hoogte van Het Hoge land r103
Hier zal het bestemmingsverkeer (met sticker) (incl.
fietsers en voetgangers voor Dance Valley) naar
links worden geleid om via de spaarndammerweg
naar de bestemming te rijden. Dit betreft dus alleen
bestemmingsverkeer en touringcars met sticker.
Alleen pendelbussen kunnen de weg over de n202
richting het Pendelbusstation snowplanet vervolgen.
ook geldt een uitzondering voor houders van een
speciale dienst/bewonersticker en (recreatief)
doorgaand fiets- en voetgangersverkeer.

DETAIL VELSEN-ZUID

DETAIL VELSERBROEK

Afzetting Heuvelweg- Zijkanaal-B weg
Hier wordt het verkeer dat geen correcte sticker heeft
voor deze afzetting geen doorgang verleend.
fietsers en voetgangers worden de dijk langs het

Zijkanaal-B (oostzijde) op geleid. touringcars
worden de Genieweg op geleid naar de voor hen
bestemde parkeerplaats.
Afzetting ter hoogte van de
laaglandersluisweg/De Wijde Blik
(voor verkeer vanuit richting IJmuiden)
verkeer met bestemming Dance valley volgt
vanaf hier de aangegeven route over de
laaglandersluisweg. (nB: De laaglandersluisweg/
oostbroekerweg is niet opengesteld voor
doorgaand verkeer)
De Amsterdamseweg/n202 is ten oosten van dit punt
afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor
calamiteitenvervoer, buslijn 82, enkele touringcars,
doorgaande wandelaars/fietsers, vervoer
gevaarlijke stoffen en landbouwvoertuigen. ook
voetgangers en fietsers met bestemming Dance
valley worden niet doorgelaten op de n202 en
worden verwezen naar fietsroute voor Dance Valley.
touringcars met bestemming Dance valley worden
doorgelaten en door een medewerker van Traffic
support begeleid naar de voor hen bestemde
parkeerlocatie.
Al het overig (doorgaand) verkeer moet hier
omdraaien en weer richting A22 rijden.
oVErIgE MAAtrEgElEn
Afsluiting rijksweg-Broekeroog
De Rijksweg en Broekeroog zullen ’s nachts vanaf
21.00 uur tot ca. 02.00 uur afgesloten zijn voor alle
motorvoertuigen in verband met de stroom
vertrekkende bezoekers vanaf de parkeerlocatie
Beeckestijn. verkeer van en naar velserbroek moet
dan gebruik maken van de route via de Dreefbrug
of vlietweg.
Afsluiting afrit IJmuiden
De afrit IJmuiden vanuit de velsertunnel wordt vanaf
21.00 uur afgesloten. Doorgaand verkeer wordt
omgeleid via de A208 en de volgende afrit santpoort/
velserbroek. taxi’s en K+R worden verwezen via
afrit velserbroek/santpoort>Dreefbrug>toerit A208
terug richting A22-n202. verkeer met bestemming
IJmuiden volgt de omleiding via Driehuis.
Afzettingen Velserbroek en Velsen Zuid.
om parkeren in de wijken door evenementbezoekers
tegen te gaan in velserbroek en velsen-Zuid worden
er afzettingen geplaatst met daarbij één of meerdere
verkeersregelaars. evenementbezoekers worden
hier geweerd. De verkeersregelaars zijn voorzien
van duidelijke instructies om onderscheid te kunnen
maken tussen bewoners en evenementbezoekers.
op drukke punten worden meerdere
verkeersregelaars ingezet om de doorstroming te
optimaliseren zodat er geen irritatie zal ontstaan bij
de reguliere weggebruikers en bewoners. Uiteraard
blijven bedrijven bereikbaar. Deze maatregelen zijn
bedoeld om de parkeeroverlast voor de bewoners
zoveel mogelijk te beperken. Wij vertrouwen dan ook
op begrip van de bewoners als onverhoopt bij de
doorlaatpunten even stagnatie ontstaat.

Wegwerkzaamheden

Dokweg 1e fase
Aannemingsbedrijf BAM Wegen b.v. start
maandag 14 juli in opdracht van de gemeente
Velsen, met asfalteerwerkzaamheden aan de
Dokweg tussen de rotonde Havenkade en de
Halkade. Deze werkzaamheden duren tot 9
augustus 2008.
Gedurende deze 1e fase is er alleen uitgaand
verkeer mogelijk vanaf de rotonde Havenkade
richting De Geul.
voor inkomend verkeer voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen en voor doorgaand verkeer
richting IJmuiden aan Zee en de havenbedrijven
is de volgende alternatieve route aangewezen:
Pontplein - linksaf minister van Houtenlaan
- rechtsaf Zeeweg - rechtdoor Heerenduinweg
- rechtsaf Kruisberglaan - rechtdoor Planetenweg
- linksaf Pleiadenplantsoen - rechtdoor Raafstraat
(alleen in deze rijrichting).

De Halkade en DfDs seaways zijn ook bereikbaar
via de Geul.
verkeer van de Halkade naar de IJmond Haven Kotterkade wordt omgeleid via De Geul – Kanaaldijk
- Pontplein - rechtsaf minister van Houtenlaan
- rechtsaf Zeeweg - rechtdoor Heerenduinweg
- rechtsaf Kruisberglaan - rechtdoor Planetenweg
- linksaf Pleiadenplantsoen - rechtdoor Raafstraat.
De tekening met de omleidingsroute kunt u vinden
op: www.velsen.nl
Connexxion
lijn 74 van Connexxion vanuit Beverwijk richting
de Dennekoplaan gaat rijden via de Kanaaldijk
- Kerkstraat - Havenkade en vervolgt daarna de
bestaande route over de Dokweg.
De halte stationsstraat komt te vervallen en de
halte Dokweg wordt verplaatst naar de Havenkade
hoek Dokweg.

1e fase: Dokweg afgesloten van 14 juli t/m 9 augustus
doorgaand verkeer richting Ijmuiden aan Zee en (Zee)-havens
Inkomend verkeer volg
Uitgaand verkeer volg
Werkvak

Te koop:
1-deurs vitrinekast 50,, inbouw afzuigkap 50,. Tel: 0255-540280
Te koop:
Printer Epson 10,-, dubbel wandelw. v.a. 2 peters 35,-, cd-rek,
lamp, 200 cm hg. 30,-, Fisher Pricezitje 5,-, maxi topzitje, verhoging 5,-. Tel: 0255-525073
Te koop:
Hamster/konijnenkooi
150 50 15,-, doos Konsalikboeken, 55 titesl, 05,50
ps.t. Tel: 0251-222180
Gevraagd:
Miniatuur parfumflesjes en kom ze graag ophalen. Tel: 0255-533233

Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplt. vraagt singles en
lp’s jaren 50/60 t.b.v. jukebox. Tel: 023-5381320
Te koop:
Splinternieuwe damesfeits, topkwaliteit, 7 versn.
niet gebruikt, van 644,- voor
500,-. Tel: 023-5376764
* Te koop:
Twijfelaar, gr. moeders tijd, degelijk bed in d. bruin. Inc. n. kastjes en event. matras, 130 x 195,
i.z.g.st. 125,-. Tel: 06-51794146
Te koop:
herenfiets 60 euro, j.fiets 24”
8/12 jr. 50 euro, m.fiets 24” 8/12
jr. 50 euro, tel. 0255-538021

* Gratis:
Halen wij al uw oud ijzer op, o.a.
wasmachines, fietsen, vaatwassers, drogers, gasfornuizen, magnetrons en luxaflexen. Geen koelkasten of
vriezers. Tel: 06-26102686
* Gevraagd:
Gratis bij u opgehaald: tv video stereo versterker cd dvd
lcd camera, defect geen bezwaar. Tel. 06-17484847
* Te koop gevraagd:
Oud brommertje om aan te
sleutelen. Tel: 0255-514698
Te koop:
Bobike fietsstoeltje voor
op plus windscherm 20 euro, tel. 0255-530591

‘Hartelijk dank
voor de pasjes, veel geluk met de centjes ‘. Wim
Klein uit Santpoort Noord
Te koop:
bank 3-zits groen leer 100 euro, glas koffie thee 40 euro, kantoorstoel 30 euro, trolley 25 euro, tel. 0255-521154
Te koop:
2 video’s Sony betamax i.g.st.
160, org. films + 40 voor
opn. 150 euro, Friesestaartklok 1 meter i.z.g.st. 225 euro, tel. 023-5387133
Te koop:
splinternieuw haarkrulset met alles erbij voor 7 euro, tel. 0255-500490

Te koop:
mooi grenen 2-pers. bed met
2 kastjes en matras en dekbed 140x200, compleet 75
euro, tel. 0255-534515
Vermist:
sinds zat. 28 juni onze grijze poes. Draagt roze/rood
halsband met naamkoker,
omg. Ahornstraat, tel. 0255532799 of 06-48155278
Gevraagd:
wie heeft er nog een oude
brommer in de schuur staan uit
de jaren ‘60 om aan te sleutelen.
Afz. de nozem, tel. 0255-541244
Aangeboden:
kitten geb. 1 mei lapjespoes,
tel. na 18.30 uur 0255-500134

Te koop:
antieke lage bolderkar puntgaaf
150 euro, speelgoed harley davidson van ijzer 45 euro, grote
klok model zakhorloge op standaard 25 euro, tel. 023-5366008
Gevraagd:
oude muziektijdschriften b.v.
muziekparade/popfoto en ex
v.d. top 40, tel. 0255-534967
Te koop:
i.z.g.st. Auping auronde
wit handmatig verstelbaar
180x200 met excl. achterwand
225 euro,t el. 0255-515385
Te koop:
zw. veelzijdigheidszadel
nieuw vr.pr. 150 euro, geen
merk, tel. 0255-523436

Te koop:
zw. veelzijdigheidszadel
nieuw vr.pr. 150 euro, geen
merk, tel. 0255-523436
Te koop:
bagagekoffer voor scooter nw.
30 euro, Delftsblauw handpainted bord ø 40 cm 50 euro, rollator met zitje 30 euro, zware gietijzeren pan wok 20 euro,
tel. na 17.00 uur 0255-533899
Verloren:
gouden damesring met steentjes, aandenken, omg. Velserhof, tel. 06-12316450
Gevraagd:
ik spaar miniatuur parfumflesjes en kom ze graag bij u
ophalen, tel. 0255-533233

Te koop:
MBK racefiets M50 2x7 versn.
75 euro, MBK mt. 56 2x6 versn.
50 euro, i.pr.st., goede banden,
rolls zadels, tel. 0255-521030
Te koop:
rollator met zitje en mandje 15
euro, bed leestafeltje in hoogste verstelb. houten bovenblad 20 euro, tel. 0255-520344
Te koop:
wegens omst.h. nieuwe in verpakking Kinzo air power van 100
voor 60 euro, tel. 0255-511663
Te koop:
trampoline 100 cm 7,50 euro,
skelter 10 euro, autoped 7,50
euro, ijzeren picknickset in koffer 10 euro, tel. 023-5378635
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MEDEDELINGEN
Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

-

Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis van 09.00 – 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur
met al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de
afspraken- en infolijn van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.

-

-

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

vrije inloop
vrije inloop

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

vrije inloop

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het
huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

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

VERLEENDE VRIJSTELLING HERZIENINGSPLICHT
BESTEMMINGSPLANNEN CONFORM ARTIKEL 33 WRO
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken bekend, dat Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland bij besluit van 30 juni 2008, verzonden op
30 juni 2008, vrijstelling van de herzieningsplicht van een zevental
bestemmingsplannen hebben verleend aan de gemeente Velsen.
De vrijstelling betreft de woonkernen van IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid,
Velsen-Noord en Santpoort-Noord. Daarnaast de bedrijventerreinen van
de Derde Haven (ook bekend als de IJmondhaven) en de Averijhaven.
Deze plannen voorzien in een actueel planologisch kader. De provincie
heeft vrijstelling verleend van de herzieningsplicht, conform artikel 33
lid 2 WRO, van de volgende bestemmingsplannen:
- Het bestemmingsplan IJmuiden-Noord (globaal begrensd door het

-

Noordzeekanaal in het noorden, de Kanaaldijk in het oosten, de
Lange Nieuwstraat, de Noostraat in het zuiden en de Snelliusstraat
en de Julianakade in het westen).
Het bestemmingsplan IJmuiden-Zuid (globaal begrensd door de
IJsselstraat in het westen, de Heerenduinen in het zuiden, de spoorlijn
Haarlem-IJmuiden in het oosten, de Noostraat en de Lange Nieuwstraat
in het noorden). Het bestemmingsplan IJmuiden-Centrum (globaal
begrensd in het noorden door de Piet Heinstraat, de Oosterduinweg,
Burgemeester Rambonetlaan, in het westen door de Geleenstraat, de
Merwedestraat, in het zuiden door de Rijnstraat, Willemsbeeksweg,
in het oosten door de Heidestraat en de Zoutmanstraat) maakt geen
deel uit van deze vrijstelling.
Het bestemmingsplan Santpoort-Noord en het bestemmingsplan
Vlugthoven (globaal begrensd in het noorden door de Santpoortse
Dreef, in het oosten door de A208, in het zuiden door de Velserhooftlaan en de Middenduinerweg, en in het westen door de spoorbaan
Haarlem-Beverwijk).
Het bestemmingsplan Velsen-Noord (globaal begrensd in het oosten
door de A22, in het zuiden door de Wijkermeerweg, in het westen door
de Grote Hout- of Koningsweg (inclusief het Pen Dorp) en de Rooswijkerlaan, in het noorden door de gemeentegrens, de Andreaweg en de
Velsertraverse).
Het bestemmingsplan Derde Haven (globaal begrensd door de Zeehavenweg, de Seinpostweg, het Zuiderbuitenkanaal en het water ten
westen van de Harlingenstraat.
Het bestemmingsplan Averijhaven (globaal begrensd door de Reyndersweg, het Noorderbuitenkanaal en de inrichtingsgrens van Corus).

Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede de bijbehorende stukken
liggen met ingang van 11 juli 2008 gedurende zes weken ter visie. De
desbetreffende stukken zijn op werkdagen voor eenieder in te zien bij de
receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden van 09.00 tot 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en gedurende de gebruikelijke openingstijden bij de centrale bibliotheek te IJmuiden.
Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake vrijstelling kan bij de
afdeling Bestuursrecht van de Raad van State beroep worden ingesteld
door belanghebbenden. De termijn voor het indienen van beroep bedraagt
zes weken en vangt aan op de begindatum van de tervisieligging. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben naar
aanleiding van de herinrichting Langemaad besloten:
- op de Langemaad, tussen de Sluisweid en de Sluisbrug, het tweerichtingenfietspad te verwijderen door middel van het verwijderen de
borden G11 met onderbord 0406 zoals bedoeld in bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- de voorrangskruispunten Langemaad-De Weid, Langemaad-Roggeland
en Langemaad-Nieuweland in te trekken door middel van het verwijderen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 en het verwijderen
van de borden B3, B4, B6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- de rotonde Langemaad-Grote Buitendijk en de voorrang hierop te verwijderen door middel van het verwijderen van de haaientanden zoals
bedoeld in artikel 80 en het verwijderen van de borden D1 en B6 zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
- de 30 km/uur aanwijzing van het gedeelte van de Dammersweg tussen
de Westlaan en de Dammersboog in te trekken door middel van het
verwijderen van de borden E10(A1) en E11(A1);
- het gedeelte van de Dammersweg tussen de aansluiting van het parkeerterrein nabij de Westlaan en de Dammersboog als (brom)fietspad aan
te wijzen door middel van het plaatsen van de borden G12a en G12b;
- de voorrangsregeling bij de aansluiting van de Dammersboog op de
Dammersweg te wijzigen zodanig dat bestuurders op de Dammersboog
voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Dammersweg,
door middel van het aanbrengen van haaientanden op het wegdek
en het verplaatsen van borden B1 en B6.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
dagtekening
kapvergunning
Corantijnstraat 29
1 goudiep
8 juli 2008
Bloemendaalsestraatweg 123B 1 den
8 juli 2008
Joke Smitkade 124
1 prunus en
8 juli 2008
2 coniferen
Stolstraat 11
1 blauwspar
8 juli 2008
Waterloolaan 34
1 atlasceder
8 juli 2008
Thorbeckelaan 40
1 vogelkers
8 juli 2008
Harddraverslaan 27
1 eik
8 juli 2008
(boom is dood)
Tolsduinerlaan 10A
105 dennen,
8 juli 2008
1 esdoorn, 16 veldesdoorns en 2 eiken
(bomen mogen worden gekapt vanwege nieuwbouw van de westtribune
en faciliteiten van stadion Schoonenberg)

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt
u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel.
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-167-2008 Ladderbeekstraat 4 te Velsen-Noord; het veranderen en
vergroten van nog te realiseren woningen met een uitbouw
(maximaal 30)
BP-168-2008 Linie ong. te Velserbroek; het vernieuwen van een steiger
(tussen nr. 35 en 36)
BP-169-2008 Rijksweg 289 te Velserbroek; het oprichten van een tuincentrum
BP-170-2008 Industriestraat ong. te IJmuiden; het oprichten van een
bedrijfsloods
BP-171-2008 Spaarnestraat ong. te IJmuiden; het oprichten van
3 woontorens met een ondergrondse parkeergarage
BP-172-2008 Orionweg ong. IJmuiden; het oprichten van een ondergronds bergbezinkbassin
BP-173-2008 Olieweg ong. te Velsen-Noord; het oprichten van een
opslagloods (tijdelijk)
BP-174-2008 Redoute ong. te Velserbroek; het plaatsen van een zeecontainer
BP-175-2008 IJmuiderstraatweg 13C te IJmuiden; het veranderen en
vergroten van een woning met een dakopbouw
BP-176-2008 Edisonstraat 50 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van de 2e verdieping van een woning
BP-177-2008 Ver Loren van Themaatlaan 15 te Velsen-Zuid; het
oprichten van een sponsorhome (tijdelijk)
BP-178-2008 Zandhaver 48 te IJmuiden; het plaatsen van een prefabkelder
BP-179-2008 Kennemerstrand 174 te IJmuiden; het plaatsen van een
koelcontainer
BP-180-2008 J. Kostelijklaan 21 te Velsen-Zuid; het veranderen en vergroten van een woning
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 1
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-8-2008
Kennemerlaan 89 en 91 te IJmuiden; het veranderen van
een bioscoop/bovenwoning tot winkel met bovenwoningen
B1-9-2008
Frans Naereboutstraat 9 te IJmuiden; het veranderen en
vergroten van een partyzaal naar een hotel
B1-10-2008 Halkade 9, 9A, B en C te IJmuiden; het vernieuwen en
vergroten van een bedrijfsgebouw
B1-11-2008 Kweekerslaan ong. te Santpoort-Noord; het oprichten
van 4 vrijstaande woningen (t.o. nrs. 3 t/m 15)
B1-12-2008 Kweekerslaan ong. te Santpoort-Noord; het oprichten
van 14 stallingsruimten (nabij nr. 12)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-223-2008 Meervlietstraat 141 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een
erfafscheiding
BL-224-2008 Liniepad 54 te Velserbroek; het legaliseren van een berging
BL-225-2008 Zeeweg 299 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw (achterzijde) en het
plaatsen van een erfafscheiding
BL-226-2008 Hogemaad 61 te Velserbroek; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw
BL-227-2008 Waterranonkel 20 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van een woning met een erker
BL-228-2008 Wüstelaan 99A en B te Santpoort-Noord; het plaatsen
van een erfafscheiding (voortuin)
BL-229-2008 Kruidbergerweg 36 te Santpoort-Noord; het oprichten
van een berging
BL-230-2008 Fazantenlaan 27 te IJmuiden; het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
BL-231-2008 Nachtegaallaan 8 te IJmuiden; het oprichten van een
berging t.b.v. huisvuilcontainers (achterzijde)
BL-232-2008 J. Kostelijklaan 21 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een
dakkapel (voorzijde)
BL-233-2008 Hoofdstraat 74 te Santpoort-Noord; het veranderen en
vergroten van een garage/berging (OMGEZET VAN
REGULIER NAAR LICHT)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de WRO te verlenen voor:
BP-24-2008 P.C. Hooftlaan 70 te Driehuis; het plaatsen van een balkonhek
PS-22-2008 Merwedestraat ong. te IJmuiden; verzoek wijzigen
bestemming groen in bestemming verkeersdoeleinden
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden)
gedurende zes weken ter inzage van 11 juli t/m 21 augustus 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van
een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering van 11 t/m 24 juli 2008 ter inzage.
BP-38-2008 Gildenlaan 249 te Velsen-Noord; het verwijderen van
diverse asbesthoudende materialen
BP-74-2008 Cederstraat 36 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een dakopbouw
BP-75-2008 Cederstraat 38 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een dakopbouw
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
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BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-171-2008 Biallosterskilaan 2 te Santpoort-Noord; het gewijzigd uitvoeren van BP-291-2007 (het veranderen van een woning)
BL-189-2008 Charlotte de Bourbonlaan 22 te Santpoort-Zuid; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-190-2008 Hoofdstraat 47 te Santpoort-Noord; het plaatsen van
een dakkapel (voorgevel)
BL-191-2008 Lieskamp 4 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)
BL-197-2008 L. Brownstraat 48 te Velserbroek; het legaliseren van een
erfafscheiding (groendrager)
BL-202-2008 Burgemeester Weertsplantsoen 2 te Santpoort-Noord;
het oprichten van een berging
BL-205-2008 Platbodem 94 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel (achtergevel)

Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet
maar niet meer herkent.
Dan heb je al afscheid genomen
op een ander moment.

Tel: 06-47948132
Zhong

Aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging voor Traditionele
Chinese Geneeskunde

weduwe van Cornelis Dirk Geijteman

		 M. Geijteman en
		 A.M. Geijteman-Bruisschaart
		 Kleinkinderen en
		 achterkleinkinderen
Met dank aan het personeel van afdeling C3,
verpleeghuis Velserduin, voor de jarenlange
liefdevolle verzorging.
Correspondentie-adres:
Minister van Houtenlaan 25
1981 EB Velsen-Zuid
De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.

15 juli 2007

15 juli 2008

Plein 1945 nr. 48,
1971 GC IJmuiden
Telefoon: 0255 - 516369
Ineke Tacken-Hollander
Louise de Colignylaan 58
2082 BP Santpoort-Zuid

Petronella Engina
Geijteman-Thiele

		 D.C. Geijteman en
		 H.J. Geijteman-v.d. Sluis

UITVAARTVERZORGING IJMOND
www.ijmonduitvaart.nl • tel.: 0800-0375

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg
Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
ook wilsbeschikking, nazorg en rouwhuiskamer

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www. aliceloeters.nl

Te koop:
bank 3-zits groen leer 100 euro, glas koffie thee 40 euro, kantoorstoel 30 euro, trolley 25 euro, tel. 0255-521154

Onze broer en zwager

Gerrit Keur
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Geboren

Wij missen je,
Je zusters en zwagers
Janny
Corry
Jaap, Tiny
Joop, Kit †

Lieve Scott,
Het was als gisteren zo nabij
een jaar al weer voorbij
de herinnering aan jou die blijft
toch gaat ons leven door
maar wij vragen nog steeds
waarom...waarvoor?
waarom jij?
we zullen het nooit weten
we zullen je missen
maar nooit vergeten
jij beschermt ons voor het leven
				
		 Papa & Mama
		 Tessa & Mark
		 Scarlett & Daniel

Willem Rolvink
GLAS

Tuinman heeft nog
tijd over voor al
uw werkzaamheden
06 - 12843784

Te koop:
kinderbox 39 euro, dubbele kinderwagen 49 euro, voedingskussen met hoes 15 euro, kinderledkant 39 euro, tel. 0255-536327

De Kleine Verhuizer
Verhuizingen • Opslag • Ontruimingen
Snel, flexibel en goedkoop!
Ook voor grote verhuizingen.
Bel: 0255 537532 / 06 55578467
www.kleineverhuizer.nl

Ongedierte bestrijding

Zandvliet

Voor al uw ongedierte-overlast o.a. spinnen,
zilver-papiervisjes, bedwantsen, vliegen, wespen,
muizen, ratten etc. etc.

Bel 0251-242233 / 06-12756257

(ook voor tuinonderhoud) www.jaapzandvliet.nl

50 tot 70% korting

'KRNQOCKPYGMGP
*GICTCPFGGTFYGTMQQMXQQT
2RGPFCIOGNFLGCCP

* Te huur:
Opslagruimte in VelsenNoord. Ingangsbreedte 1 m.
!DV?%?XAMST?
INDD 4.20

achterbreedte
m, diepte 6.20 m, hoogte 2.10 m. DiUitvaartverzorging
rect aan openbare weg.
Tel: 06-53838888
Dag en Nacht bereikbaar
023-537 13 75
* Gratis:
Halen wij al uw oud ijzer op, o.a.
Jan Gijzenkade 75
wasmachines, fietsen, vaat2025 BC Haarlem
wassers, drogers, gasfornuiInternet: www.luvu.nl
zen, magnetrons en luxaflexen.
Ruud Kerkhoff
Geen koelkasten of vriezers.
Tijd voor kwaliteit
Tel: 06-26102686
Nu ook uitvaartverzekeringen
Vermist:
sinds zat. 28 juni onze grijze poes. Draagt roze/rood
halsband met naamkoker,
omg. Ahornstraat, tel. 0255532799 of 06-48155278
Te koop:
Femke Milou Rodenburg
4 juli ’08
herenfiets Gazelle oranRick Hofsteenge
5 juli ’08
ge z.g.a.n. framemaat 61 cm,
Stacey Kooi
6 juli ’08
donkerblauw, prijs 325 euro, boxspring 80x200 z.g.a.n.
75 euro, tel. 0255-518217
Te koop:
mooi grenen 2-pers. bed met
o.a. glasdeuren en -wanden
2 kastjes en matras en dekbed 140x200, compleet 75
euro, tel. 0255-534515
Te koop:
herenfiets 60 euro, j.fiets 24”
8/12 jr. 50 euro, m.fiets 24” 8/12
jr. 50 euro, tel. 0255-538021
Kennemerlaan 222, 1972 EV IJmuiden
Tel. 0255-520118, Mobiel 0651-380509, Fax. 0255-526423

Radicale seizoens opruiming
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Alle glassoorten

In liefdevolle herinnering

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-58-2008 Wüstelaan 79A en 79B te Santpoort-Zuid; leidingisolatie
SL-60-2008 Kanaalstraat 166 te IJmuiden; het slopen van een berging
SL-62-2008 Willem de Zwijgerlaan 40 te Santpoort-Zuid; het slopen
van een gedeelte van een woning
SL-63-2008 Velserduinweg 15 te IJmuiden; het verwijderen van diverse
asbesthoudende materialen
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)

Oog voor uw
uitvaart!

Verwacht, maar toch ook onverwacht, is rustig ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Velsen, 12 juli 1917			 IJmuiden, 5 juli 2008

SLOOPVERGUNNING

BL-206-2008 Stelling 36 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging
BP-79-2008 Westerduinweg 4 te IJmuiden; het oprichten van een
kantinegebouw
BP-80-2008 Westerduinweg 1 te IJmuiden; het oprichten van 2 kantoorunits (tijdelijk)
BP-105-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen
van een kantoorgebouw (3G-16)
BP-113-2008 Harddraverslaan 8 te Santpoort-Zuid; het veranderen en
vergroten van de eerste verdieping van een woning
BP-117-2008 Van den Vondellaan 100 te Driehuis; het vergroten van
een fietsenstalling
BP-135-2008 Willem de Zwijgerlaan 61A te Santpoort-Zuid; het veranderen en vergroten van fietsenstallingen
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

gasservice
kennemerland
Als

garage bv

Diverse onderhoudsartikelen op voorraad

APK Keuringen		
APK + roetmeting voor diesel

onderhoud en reparatie
van alle merken
V.a. 28 juni t/m 21 juli zijn
wij wegens vakantie gesloten

   

het om

service

gaat
Tel. (0251) 245454
Te koop:
bagagekoffer voor scooter nw.
30 euro, Delftsblauw handpainted bord ø 40 cm 50 euro, rollator met zitje 30 euro, zware gietijzeren pan wok 20 euro,
tel. na 17.00 uur 0255-533899
Te koop:
bedframe met opbergruimte (lade 90x200 blauw/beuken incl. lattenbodem z.g.a.n.
weinig gebruikt 50 euro, tel. 023-5386685

Ampèrestraat 27a IJmuiden
Tel. 0255-540321 Fax. 0255-540432

‘t nieuwe tuinleven
Magazijnopruiming!
Kortingen tot 75%!
Willemsbeekweg 79G, IJmuiden of bel: 0255 - 511 772

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

1e regel
2e regel
3e regel
4e regel
5e regel
6e regel
7e regel

Afvoer van
tuingrond/zand/grind
à e 40,- per ton
Bel: 0251 247217
Gevraagd:
oude muziektijdschriften b.v.
muziekparade/popfoto en ex
v.d. top 40, tel. 0255-534967
Te koop:
kinderfiets 24 inch Batavus i.z.g.st. 125 euro, tel. 0255-534138
Te koop:
Bobike fietsstoeltje voor
op plus windscherm 20 euro, tel. 0255-530591
Te koop:
splinternieuw haarkrulset met alles erbij voor 7 euro, tel. 0255-500490
Gevraagd:
tupperware emmer,
tel. 0255-516698

Voor al uw
stucadoorswerken
Bel Serge Akkerman
06-14809334

€ 37,50
€ 50,-
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Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:
Weekblad de Hofgeest | de Jutter
Zeeweg 189-191 - 1971 Hb iJmuiden
IJmuiden

TCE Products
Xanadu Juweliers
Primera Prince
Velserbroek Kapsalon Hair In
Driehuis
Tabakspec. Maaike Tromp
Santpoort
Dierenspeciaalzaak van Roijen

Kennemerlaan 37
Marktplein 56
Planetenweg 62
Galle Promenade 55
Driehuizerkerkweg 75
Hoofdstraat 158

Gratis kabaaltJEs WOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrWaardEn:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de ` 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Wat is
er te
doen
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Donderdag 10 juli
Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialogue avec mon Jardinier. 19.15: La
noche de los Girasoles première.
21.15: La graine et le Mulet. 21.30:
No Country For Old Men.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: Propeller Collectief: Opening
de Hanger ft. Tv Buddha’s. Aanvang
20.30 uur.

Vrijdag 11 juli
Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialogue avec mon Jardinier. 19.15: La
noche de los Girasoles. 21.15: La
graine et le Mulet. 21.30: No Country For Old Men.
SwingSteesjun Feestje. Station
Haarlem, wachtkamer 2e klasse,
perron 3a. Van 10.00 tot 01.00 uur.
Toegang 7,- tot 21.00 uur, daarna 9,Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: Meneguar en Woods, Lekkahband Soundcrew & Guests. Aanvang 21.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 12 juli
Dance Valley op het Festivalterrein
Uitzichtheuvels in Spaarnwoude.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialogue avec mon Jardinier. 19.15: La
noche de los Girasoles. 21.15: La
graine et le Mulet. 21.30: No Country For Old Men.
Salsa Station Haarlem, perron 3a
(wachtkamer 2e klasse). Van 20.00
tot 01.00 uur. Toegang 5,-. Proefles
beginners 20.00 uur. Workshop gevorderden van 20.30 tot 21.00 uur.
SwingSteesjun Dance Classics.
Station Haarlem, wachtkamer 2e
klasse, perron 3a. Van 10.00 tot
01.00 uur. Toegang 7,- tot 21.00 uur,
daarna 9,-.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: Superstijl van
23.00 tot 04.00 uur. Toegang 9,- vanaf 18 jaar. Café: Meester Moeilijk &
Sjonnie Disco. Aanvang 23.00 uur.
Toegang gratis.

Zondag 13 juli
Zeeschatten en zeevogels. Excursie start 11.00 uur vanaf ingang Parnassia, Zeeweg, Bloemendaal aan
Zee. Kosten 1,50 kinderen/65+ 2,50
volwassenen. Aanmelden verplicht
www.npzk.nl of 023-5411129.

10 juli 2008

Ouderennieuws

Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialogue avec mon Jardinier. 19.15: La
noche de los Girasoles. 21.15: La
graine et le Mulet. 21.30: No Country For Old Men.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: Richie ‘Pilla’ Bower. Aanvang
21.30 uur. Toegang gratis.

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.

Maandag 14 juli
Film - en diamiddag in steunpunt voor Ouderen, van Oosten de
Bruynstraat 60 in Haarlem. Filmmiddag met een film van Bert Haanstra..
Aanvang 14.00 uur. Toegang 2,-.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialogue avec mon Jardinier. 19.15: La
noche de los Girasoles. 21.15: La
graine et le Mulet. 21.30: No Country For Old Men.

Dinsdag 15 juli
Schaaktoernooi bij Schaakclub
Santpoort in de kantine van TVS
aan De Weid 22 in Velserbroek. Voor
leden en niet leden. Aanvang 20.00
uur. Deelname is gratis. Info 0235491820.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialogue avec mon Jardinier. 19.15: La
noche de los Girasoles. 21.15: La
graine et le Mulet. 21.30: No Country For Old Men.
Stadsorgelconcert: Internationaal
Orgelimprovisatieconcours. Grote
of St. Bavokerk, Oude Groenmarkt
Haarlem. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 16 juli
Wandelen vanuit Steunpunt voor
Ouderen, van Oosten de Bruynstraat
60 in Haarlem. Start 10.00 uur. Deelname 2,-.
Speuren naar Sporen. Excursie
start 15.00 uur bij de balie van duincentrum De Zandwaaier in Overeen.
Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50.
Aanmelden verplicht via www.npzk.
nl of 023-5411129 (niet op maandag).
Rondleiding langs de bunkers van
kustbatterij Heerenduin. Vertrek
19.00 uur. Kosten 6,-.
Internationaal Orgel Improvisatieconcours in de grote zaal van
Philharmonie Haarlem. Aanvang
19.00 uur. Toegang 5,=.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Dialogue avec mon Jardinier. 19.15: La
noche de los Girasoles. 21.15: La
graine et le Mulet. 21.30: No Country For Old Men.

Pergamano
maandagochtend
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur.

De laatste hand wordt aan ‘ De Gouden Kooi’ gelegd

Olympisch dorp bij Amstelduin
Driehuis - De meeste jongeren
die in Amstelduin verblijven, zijn in
verband met de vakantie met verlof. Er is een kleine groep achterblijvers, waarvoor de groepsleiding
een sportief vakantieprogramma
bedacht, met als thema de Olympische Spelen. Vorige week waren
de jongeren druk aan het timmeren. Op het terrein verscheen een
Olympisch Dorp, dat als uitvalsbasis gebruikt gaat worden. Er staan
vier hutten. Vorige week woensdag
werd daar de laatste hand aan gelegd en iedereen deed zijn best om
de hut zo mooi mogelijk te maken.
Een jury zou die ochtend gaan beoordelen welke hut de mooiste was.
Ze beoordelen voornamelijk op creativiteit en op veiligheid.
Marc en Marnix (allebei 15) geven
een rondleiding. Ze laten eerst trots
hun eigen hut zien, die zelfs een tuin
heeft, omgeven door een heus tuinhek. De hut heet ‘De Gouden Kooi’.
Zo genoemd omdat de hut op de
villa uit dat televisieprogramma lijkt.
,,Ik heb dat bedacht’’, zegt Marc.
,,Jij moet niet met de eer gaan strijken, want ik heb die naam bedacht’’,

roept iemand vanuit de hut. ,,Ja’’,
geeft Marc direct toe, ,,Maar ik heb
die naam op de hut geschilderd.’’ De
hut wordt binnen en buiten geverfd.
Op de muren binnen verschijnen in
verf een lamp, een boekenkast, een
vaas met bloemen en een televisie.
,,Met plasmascherm’’, roept Marnix.
De hut is groot, zelfs Marc met zijn
niet geringe lengte van twee meter
en vier centimeter kan er rechtop in
staan.
De overburen hebben een verdieping op hun hut gebouwd, die heet
‘Villa’. Daarnaast staat een hut die
gedeeltelijk in de grond is gebouwd.
De hut is laag, je kunt er alleen in
kruipen. Dit bouwwerk heeft wel een
hele creatieve naam: ‘Chill (H)Out.
Dinsdag waren de hutten net waterdicht gemaakt en die kon meteen
getest worden, want er viel een hevige plensbui. Ze hielden het droog.
Als laatste is er nog een kleine hut,
gemaakt door de jongste deelnemers.
,,Wij hebben nog geen naam bedacht’’, zegt Kaj (10). ,,Noem ons
maar de Hut Zonder Naam.’’ (Carla Zwart)

Santpoort-Noord - Afgelopen
zondag was het ondanks de vakantieperiode weer druk bij Hofstede
de Kruidberg. De tweede dressuurwedstrijd voor de competitie om
de Kruidbergercup vond deze dag
plaats. De weergoden waren gunstig gezind, af en toe dreigde het te
gaan regenen maar gelukkig bleef
het tot en met de laatste combinatie
droog. Pas aan het eind van de middag begon het te stortregenen!
De dag begon met de rubriek A1,
deze werd gewonnen door Caroline
op Aquil en Sabina op Ray. Tweede
werd Anja op Radymaire en derdeSamantha op Tjalf. De A2 werd gewonnen door Sabina, Caroline werd
tweede en Samantha derde. Vervolgens startten de combinaties van

de rubriek L1 en L2. De eerste prijs
ging naar Alexandra op Sven (L2),
tweede werd Linda op Radymaire (L1) en derde Kelly op Tornado
(L1). De tweede proef in de rubriek
L1 en L2 werd gewonnen door Linda, Alexandra werd tweede en Kelly derde. Daarna was de rubriek B4
aan de beurt, deze had als winnaar
Dorottya op Apollo, tweede werd
Ellen op Katja en derde Sandra op
Sultan. De B5 werd eveneens gewonnen door Dorottya, tweede werd
Sandra en derde Renske op Magic.
Tot slot de Rubriek M1: de M1-16
werd gewonnen door Kelly op One
Wish, tweede werd Marit op Merlin
en in de M1-15 waren de rollen omgedraaid, daar werd Marit eerst en
Kelly tweede.

‘Pieck’ arrangement

Ontwerpwedstrijd

Haarlem - De ‘ Tevreden Tijd’ tentoonstelling in ‘ De Hallen Haarlem
Zomerserie’ loopt tot en met 31 augustus. Voor of na deze tentoonstelling is er een speciale ‘Piecklunch’ bij Jacobus Pieck in de Warmoesstraat. Op beide tarieven geeft
Haarlem Promotie een korting van
1,50 euro bij inlevering van een bon,
die staat op www.haarlemsmaaktnaarmeer.nl

IJmuiden aan Zee - Wie ontwerpt
het mooiste badpak of de mooiste
zwembroek? Daar gaat het om bij
de ontwerpwedstrijd bij de strandbibliotheek op zaterdag 12 juli. Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar
zijn welkom om de mooiste zwemkleding te bedenken en te tekenen.
Voor de mooiste ontwerpen is er
een prijs. Duur: van 14.00 tot 15.30
uur, prijsuitreiking om 16.00 uur.

Zelf kleding maken op woensdagmorgen van 09.30 tot 12.30 uur.
Schilderen maandagmiddag, dinsdagmiddag creatief, woensdagmorgen kleding maken, woensdag tiffany, donderdag darten, vrijdagmiddag tiffany.
Activiteiten worden gegeven van
13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen
van 09.30 tot 11.30 uur computerles.
Darten, iedere donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur.
Houthobby elke middag open
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 0642106818.
Elke donderdagmorgen is er computerles voor mensen met Afasie.
Op Vrijdagmorgen is iedereen
welkom voor computerles, de stichting werkt met de Davilex-methode, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen
tempo een onderdeel van de computer onder de knie krijgen.
De stichting is geopend van 9.30 tot
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.

Restaurant is er op maandag,
woensdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 uur
aanwezig zijn).
U kunt genieten van een 3-gangen
a la carte menu inclusief drankje
voor 5,50.

Direct na de opening krijgen de eerste jongeren zwemles. Het is niet ongebruikelijk dat sommige kinderen gekleed te water gaan (foto: NAAL)

Zwembad in Galle geopend

Enthousiasme tijdens
Kruidbergercup

ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmuiden, 06-12650716, mevrouw Nupoort.
Tot 1 september is de stichting in
verband met vakantieperiode gesloten. Gedurende deze periode kunt u
met bovenstaand telefoonnummer
bellen (overdag) of schriftelijk via
het bovenstaand adres.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. De eerstvolgende open
tafel is vrijdag 29 augustus. Kookenthousiastelingen gevraagd voor
de open tafels.
U kunt contact opnemen met Gerard Schol van het wijksteunpunt.

Donderdag 17 juli
Filmschuur Haarlem: 19.15: Notes
on a Scandal. 19.30: Be Kind Rewind. 21.15: La noche de los Girasoles. 21.30: Control.
Stadsorgelconcert: Internationaal
Orgelimprovisatieconcours. Grote
of St. Bavokerk, Oude Groenmarkt
Haarlem. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: La Vie de Bohème. Aanvang
21.30 uur. Toegang gratis.

Schilderen
donderdagochtend
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00
uur. Er kunnen weer nieuwe leden
geplaatst worden.

Galle - Het eerste openbare zwembad in Sri Lanka is afgelopen week
in Galle geopend. Het bad in Velsens zusterstad is tot stand gekomen door een forse donatie van
bouwbedrijf Holleman en Zonen BV
Santpoort en de Srilankaanse stichting Adopt Sri Lanka. SOS-Velsen
droeg een bescheiden bedrag bij.
De andere partners in het project
zijn het Jetwing Light House Hotel in
Galle (stelde de grond beschikbaar)
en de stichting SwimLanka (gaat de
zwemlessen verzorgen). Het zwembad is 25 meter lang en heeft vier
banen. Veder zijn er kleedruimten, douches, een kinderbadje, een
kantoor en een tribune. SOS-Velsen, SwimLanka, Adopt Sri Lanka
en het Lighthouse Hotel tekenden
een samenwerkingsverband en zijn
er afspraken gemaakt over management, onderhoud enzovoorts.
In 2003 opperde de toenmalig ambassadeur van Sri Lanka, Lional Fernando, om als project een zwembad
te bouwen waar jong en oud tegen
een geringe toegangsprijs zwemles
zouden kunnen krijgen. De vele vissers kunnen namelijk niet zwemmen
en als zij dat wel kunnen, zou dat
vele levens schelen. In Galle wordt
in beperkte mate in de haven zwemles gegeven, mits de weersomstandigheden dit toelaten. Medio 2004
bereidde de heer Simon de Weers
van de afd. Sport & Recreatie van de
gemeente Velsen een inzamelingsactie voor om de bouw te realiseren.
Na de tsunami besloot SOS-Velsen

deze actie voorlopig op te schorten,
maar spoedig werd door persoonlijke gesprekken in Sri Lanka duidelijk,
dat met name kinderen die konden
zwemmen hun leven bij de tsunami
hadden gered. Bovendien zou sport
een goed middel in het kader van
traumaverwerking zijn.
Tijdens het werkbezoek van SOSVelsen in 2006 werd contact gelegd met het Nederlands-Engels
echtpaar Petronella en Tony Ballard
van de stichting SwimLanka, dat na
de tsunami is opgericht en zich ten
doel stelt zoveel mogelijk kinderen
gratis zwemles te geven. De stichting doet dat noodgedwongen in
grote plastic zwembaden.
Op 29 juni 2007 gaven projectleider Chamin Wickramasinghe van
het Lighthouse Hotel en SOS-voorzitter Guus Hartendorf door het hijsen van vlaggen het startsein voor
de bouw. Precies een jaar later is de
officiële opening een feit. SOS-Velsen werd daarbij vertegenwoordigd
door president Kumarasinghe van
de Netherlands Alumni Association
of Sri Lanka (NAAL) en een aantal
van zijn bestuursleden.
De NAAL behartigt de belangen
van SOS-Velsen op het tropische eiland en heeft de bouw op de voet
gevolgd.
Ook Henny Bouman, die een jaar
voor Velsen helpt Galle en SOS-Velsen als vrijwilliger de projecten in
Galle begeleidde, heeft zich voor de
bouwfase intensief met het zwembad bemoeid.

Opschoonactie fietsenrekken
op het Stationsplein
Haarlem - Op en rond het Stationsplein in Haarlem wordt vanaf deze
week gecontroleerd op fietsen die
buiten de rekken zijn geplaatst en
op fietsen die niet meer worden gebruikt. Enerzijds is dit een opschoonactie, anderzijds past het in de voorbereiding op het bouwrijp maken
van een gedeelte van het Stationsplein voor de nieuwe, ondergrondse
fietsenstalling. Deze zal ruimte bieden aan 5000 fietsen.

Alle fietsen krijgen een sticker met
vermelding van een datum, die de
eigenaar waarschuwt dat de fiets
zal worden verwijderd. Die krijgt
dan nog een maand de tijd om de
fiets zelf mee te nemen of te verplaatsen. Tot de ondergrondse fietsenstalling klaar is, kunnen fietsen
gestald worden in daarvoor bestemde fietsenrekken. Begin 2009 wordt
er begonnen met de bouw van de
fietsenstalling.

Het wijksteunpunt zoekt nieuwe leden voor de stoelgymnastiek,
Country Line Dance en de internetcursus.
Voor informatie en kunt u contact
opnemen met het wijksteunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en dinsdagochtend.
Verder op alle middagen en ook in
het weekeinde.
Het wijksteunpunt gaat een nieuwe Dartclub starten op de vrijdagmiddagen van 14.15 tot 16.30 uur.
55plussers kunnen zich hiervoor
opgeven.
Kosten 15,- per seizoen. Internetcursus voor senioren op 3 maandagmiddag. Kosten 10,- voor 3 middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur.
U moet hiervoor een afspraak maken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel
0255-533885 (ouderentelefoon).
De allochtone medemens kan op
donderdagochtend van 09.00 tot
10.30 uur terecht.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om de
gehele week (ook zon- en feestdagen) te komen ontbijten.
Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. De kosten
bedragen 2,40 euro per keer.
Gaarne wel even vooraf aan melden
bij de receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg
is zeven dagen per week geopend
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich
niet vooraf aan te melden.
Een driegangenmaaltijd met verse
ingrediënten kost 6 euro maandag
t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede, A.
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 0235386528.
Open tafel: Aanvang 12.30 uur.
Kosten 4,50.
Expostitie van mevrouw A. Meinema. Dagelijks te bezichtigen van
09.00 tot 16.30 uur.
Internetcursus zit nog steeds vol.
Deelname kan weer vanaf september.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt is
ten behoeve van de open tafel naarstig op zoek naar vrijwillige medewerkers die het leuk vinden een keer
per week voor een grote groep senioren te koken, te helpen bij voorbe-

reiding, uitserveren van de maaltijd
en/of te helpen bij de afwas.
Tevens zijn zij op zoek naar een yogadocent voor het komende activiteitenseizoen. Eén middag per week
op donderdag.
Internetcursus zit nog altijd vol.
Deelname aan deze cursus kan
weer vanaf september.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmuiden, 0255-549549.
Menu van de dag Gyros met aardappelschijfjes en rauwkost. Donderdag 17 juli om 12.30 uur.
Smartlappenkoor zondag 20 juli.
Aanvang 14.30 uur.
Menu van de dag Bruine bonen
met spekjes en rauwkost. Woensdag 23 juli. Aanvang 12.30 uur.
Wandelen in Spaarnwoude met
koffie drinken. Donderdag 24 juli.
Vertrek 13.30 uur.
Menu van de dag donderdag 31
juli snackdag. Aanvang 12.30 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat,
IJmuiden, 0255-520960.
Klaverjassen donderdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur
maandag- en vrijdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden
iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u
terecht bij Frontoffice van Zorgbalans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele
vormen dienstverlening. Telefoon
wonenplus 0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras,
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 0235396962.
Open tafel, iedere woensdag voor
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht
en nagerecht.
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent u
welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen
9.00 en 10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms
Tel 023-5384997 06-17044490
Dagje uit naar Moeke Mooren Beneden Leeuwen - Breierij. Dinsdag 29 juli. Kosten 35,50 euro.
5-Daagse vakantie naar Hotel de
Uitkijk in Zeddam. Van 8 tot 12 september.
Geheel verzorgd 350 euro, excl. reisen annuleringsverzekering. Alleen
nog 2 persoonskamers.
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Oplage 20.025 ex.

Editie 8. Verschijnt iedere donderdag
in Velserbroek, Santpoort-Zuid,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord
en Driehuis
Oplage 15.600 ex.
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Digitaal inschrijven voor
de 7 van Santpoort
Santpoort-Noord - Op woensdag
6 augustus staat als onderdeel van
het dorpsfeest Santpoort de 7 van
Santpoort op het programma. Een
hardloopcriterium van zeven kilometer over het bekende wielerparcours van 1000 rondom de Santpoortse kerk. Vooraf vind de jeugdloop over een kilometer plaats. De 7
van Santpoort is een recreatieloop,

maar voor de eerst aankomende is
er de 7 van Santpoort-bokaal. Een
bokaal uit 1907 die is opgedoken uit
de harddraverij-archieven.
De starttijden zijn dit jaar gewijzigd. De jeugdloop start om 18.30
uur, de 7 van Santpoort begint om
19.00 uur.
Digitaal inschrijven kan vanaf nu via
www.inschrijven.nl

kunststof kozijnen - schuifpuien - gevelbekleding - dakkapellen

Bel gratis voor een offerte 0800 - 583 25 69

Showroom IJmuiden
Loggerstraat 100

www.kufa.nl

NH Pop Live Showcases

Bekendmaking Deelnemers
Wildcard Festival
Regio - NH Pop Live is een project
van Stichting De Kunst en NH-Pop
met als doel om Noord-Hollandse
artiesten met eigen werk een platform te bieden.

Gezellige drukte bij het Bunkermuseum van Stichting AWMM

Bunkermuseum bij IJmuiderslag
voor het eerst geopend
IJmuiden aan Zee - Afgelopen
zondag was de bunker van de stichting AWMM (Stichting Atlantikwall
Wapens & Munitie Museum) weer
voor publiek geopend. In deze bunker met de officiële aanduiding “FL
246 Munitie opslagbunker” worden regelmatig wisselende exposities getoond. Deze keer waren onder andere pistolen en geweren uit
de tweede wereldoorlog te zien. Wegens de klimatologische omstandigheden in de bunker, te weten
vocht en ongedierte, is het niet mogelijk om zaken permanent tentoon

Op 1 september maakt de jury de
achttien geselecteerde acts voor de
showcases bekend, hiervan gaan er
vier door in het promotietraject.
Er wordt als eerste naar de muzikale kwaliteit van de deelnemers gekeken, maar er wordt ook op de ambitie gelet.
De profielen van de deelnemers zijn
te zien op www.nhpoplive.nl, daar
kan ook gestemd worden.

te stellen.
De ligging van deze bunker, midden
in het duingebied en aan de wandelroute tussen Ampèrestraat en
IJmuiderslag, nodigt zeker uit tot
een bezoek waarbij tevens de bunkerroute door de duinen kan worden gevolgd.
Een ander bunkermuseum is te vinden aan de Badweg tegenover Camping De Duindoorn die door een andere stichting, namelijk Stichting
WN2000 wordt beheerd. Deze stichting organiseert tevens bunkerrondleidingen.

Cultuurnacht wordt
cultuurweekeinde
Velsen - Noem het ‘uit zijn jasje gegroeid’, noem het ‘aan zijn eigen succes ten ondergegaan’, feit is
dat de Cultuurnacht Velsen plaats
gaat maken voor het Cultuurweekend Velsen. Er zijn inmiddels zó veel
deelnemende lokaties en initiatieven dat één avond en nacht simpelweg te kort is. Daarom is besloten
er een weekend van te maken. Een
bijkomend voordeel is dat er nu ook
activiteiten voor kinderen kunnen
worden georganiseerd.
Het eerste Cultuurweekend Velsen
zal gaan plaatsvinden op zaterdag
20 en zondag 21 september. Een
bonte stoet artiesten en een groot
aantal activiteiten zullen te zien zijn
op de volgende lokaties: het Zee- en
Havenmuseum, de Bibliotheek, de
Stadsschouwburg, het Witte Theater, het Thalia Theater, het Raadhuis
voor de Kunst, de Popbunker, het
Kunstencentrum, RC de Ruimte, de

Het publiek heeft nog drie weken de
tijd om te stemmen op haar favoriete act. De vier acts die het hoogst
eindigen mogen spelen op het Wildcard Festival.
Dit zal op 1 augustus bekend gemaakt worden. Hiervan zal door de
jury een act uitgekozen worden die
deel mag nemen aan het promotietraject.

In de top 10 staan onder andere Jerry’s Toy Army uit Spaarndam en Purple Panic uit Haarlem.

Engelmunduskerk in Velsen Zuid,
Galerie de Gang, het Pieter Vermeulen museum en de Engelmunduskerk in IJmuiden. Er komt ook een
splinternieuw lokatieproject ergens
in Oud IJmuiden. Kijk voor meer informatie over het programma op
www.cultuurweekendvelsen.nl
Passes-partout kosten € 10,- in de
voorverkoop en € 12,50 tijdens het
Cultuurweekend. Nieuw is het passe-partout voor kinderen: dit kost
€ 5,-. Passes-partout kunnen nú al
aangeschaft worden via het digitale bestelformulier van de Stadsschouwburg
(zie
www.stadsschouwburgvelsen.nl ) Vanaf maandag 1 september worden er passespartout verkocht op de volgende locaties: de Bibliotheek (tijdens openingstijden), de Stadsschouwburg
en het Witte Theater (tijdens kantooruren en voor aanvang van de
voorstellingen).

Surfen in Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - Zaterdag, vond op
het strand van Velsen Noord / Wijk
aan Zee het nationale Golfsurf evenement plaats. Ruim honderd deelnemers hadden zich aangemeld
voor dit evenement dat werd gehouden bij strandpaviljoen Timboektoe. Zowel in en om het paviljoen als op het strand was het een
gezellige drukte met zoveel deelnemers en belangstellenden.
Ook het weer werkte een groot deel
van de dag uiteraard mee aan een
gezellige en ontspannen sfeer, hoewel tegen het eind van de middag
de lucht betrok en er een drup regen begon te vallen. De geplande
barbecue, als afsluiting van dit festijn, is hierdoor hopelijk niet letterlijk
in het water gevallen.
Tijdens dit evenement, dat werd georganiseerd door Rides Events en

Protest, leren deelnemers binnen
één dag van professionals de fijne
kneepjes van het golfsurfen.
Daarnaast waren er op het strand
bij paviljoen Timboektoe nog een
aantal activiteiten georganiseerd.
Er was een hairstylist, een visagist,
masseuses, er werden surffilms vertoond en door Protest was een shop
ingericht met de nieuwste surfkleding.
Volgens Marije Pronk en Janneke
van Amsterdam van Rides Events
was het evenement de afgelopen
jaren uitsluitend bedoeld voor vrouwen. Maar daar men het golfsurfen bij een breder publiek onder de
aandacht wil brengen zijn nu ook
mannen welkom.
Meer informatie over dit evenement
is te vinden onder: www.ridesevents.nl en www. protest.nl.

Spaarnwoude - De gids van Landschap Noord-Holland fietst op zaterdag 12 juli van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur met een gezelschap
door de natuur rond de prachtige
Hekslootpolder en deelgebied Dijkland rond de Stompe Toren in recreatiegebied Spaarnwoude.
Er valt veel te vertellen over de cultuurhistorie en diverse landschapselementen zijn nog zichtbaar, zo-

als de vroegere Stelling van Amsterdam en de middeleeuwse ontginning vanuit Velsen.
Er wordt gestart vanuit HaarlemNoord, hoek Jan Gijzenvaart, Vondelweg en Spaarndamseweg, bij het
informatiebord van recreatieschap
Spaarnwoude. Aanmelden kan via
telefoonnummer 0251 362762.
Er kunnen vijftien personen mee.

Groot klaverjastoernooi
tijdens Dorpsfeest Santpoort

Vanaf links: Hans de Winter, Huub Wosse en Nico van Roden met de kleding
voor El Salvador

Ook Telstar denkt aan anderen

Kleding Witte Leeuwen
verhuist naar El Salvador
Velsen-Zuid - Na de splitsing van
StormvogelsTelstar bleef Telstar met
dozen sportkleding zitten met het
oude logo erop. ,,Daar moeten we
iets creatiefs mee,’’ bedacht Telstar
manager algemene zaken Nico van
Roden. Uit de diepte van zijn bureau toverde hij een naam naar boven die van pas kon komen: Huub
Wosse.
Deze man uit Liempde woonde
vroeger in Haarlem en kent Telstar
als een idealistische club die graag
iets voor anderen doet. Huub Wosse
heeft met zijn vrouw een importbedrijf gehad met kunstnijverheidproducten uit derde wereldlanden. Ook
startte hij een stichting voor een
goed doel, Stichting Jalihal. De kinderen van Huub kregen zodoende
hun wereldgevoel wel mee. Dochter
Judith belandde na een studie tropische landbouw in El Salvador waar
ze nu in de botanische tuin werkt.
Zij kreeg daar een lieve vriend, Felix, die sportinstructeur is. De aanwezigheid van Judith in El Salvador is voor haar ouders niet van zorgen ontbloot. ,,El Salvador is een onveilig land,’’ zegt Huub. ,,Dat is ook
de reden dat je alles heel omzichtig

moet doen.’’ Judith en Felix hebben
samen een voetbalclubje opgericht,
Escuela de Futbol Cuscatleca, waar
rijke en armere kinderen samen
voetballen tegen scholen uit de omgeving. ,,Er moet vooral geen geld in
omgaan,’’ legt Huub uit. ,,Dan krijg
je meteen te maken met organisaties die je willen ‘beschermen’, tegen een fiks bedrag.’’
Vorig jaar benaderde Huub Telstar
om te vragen of zijn schoonzoon
een keer mocht meetrainen om het
gevoel van een professionele club
te voelen. Helaas ging dat toen niet
door omdat het in een vakantieperiode was. Maar Nico van Roden
had nog wel het telefoonnummer
van Huub en benaderde hem onlangs om te vragen of hij geïnteresseerd was in de kleding van Stormvogels Telstar. Daar reageerde Huub
meteen positief op. Dinsdagmiddag
kwam hij de kleding ophalen. Dat
was nog een heel gesjouw. De kleding zal in september worden meegenomen naar El Salvador.
Judith en Felix hebben beloofd Telstar en onze krant een foto toe te
sturen van de boys van Cuscatleca
in hun nieuwe sporttenue’s.

Expo in Velsen-Zuid
Zo’n honderd sportievelingen kwamen dit weekeinde naar het strand van Velsen-Noord voor een heerlijk surfweekeinde

Fietsexcursie Spaarnwoude

Velsen-Zuid - Gedurende de zomermaanden juli en augustus is de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid tijdens de weekenden open voor belangstellenden die dit uit de twaalfde eeuw stammende kerkje ook eens van binnen
willen bekijken. De kerk is elke zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot
16.00 uur. Het adres is Kerkplein 1 te Velsen-Zuid. (Oude dorp Velsen). Tijdens deze zomeropenstelling is er in de kerk gedurende de maand juli een
schilderijenexpositie van Marry Rietkerk en Nel Velde.

Santpoort-Zuid - Maandag 4 augustus om 13.30 uur wordt voor
de tweede maal het grote jaarlijkse klaverjastoernooi gehouden in
de sfeervolle omgeving van de Ruïne van Brederode en ook weer in
de grote tent op het Concours Hippiqueterrein aan de Velserenderlaan te Santpoort-Zuid. Het toernooi
wordt georganiseerd door de ANBO afdeling Santpoort/Velserbroek
en staat onder auspiciën van de
Harddraverij Vereniging ‘Santpoort
& Omstreken’.
Voor zover er plaatsen zijn worden
55plussers uit de gemeente Velsen
hierbij van harte uitgenodigd, maar
zij dienen zich wel van een deelnamebewijs te voorzien.
Deelnamekaarten kunnen alléén

worden afgehaald op dinsdagmiddag 22 juli vanaf 13.30 tot 15.00 uur
in Macaba, Fresiastraat 6 (de derde
zaak voorbij de Huisartsenpraktijk/
Apotheek ’t Sant achter de winkelgalerij) te Santpoort-Noord en indien nog voorradig ’s avonds na 19
uur op Hoofdstraat 203 L, telefoon
023-5379360. Deelname voor leden
van de Harddraverij op vertoon van
lidmaatschapskaart 1 euro, niet-leden betalen 2 euro.
Het wordt zeker weer een boeiende en gezellige middag. Naast een
paar drankjes die u worden aangeboden staat ook de prijzentafel weer
gevuld en staan ook de bekers klaar
voor de beste klaverjassers uit de
gemeente Velsen.

De nieuwe eigenaar van Quick Sun is Ayhan Gargili

Nieuwe eigenaar Quick Sun
IJmuiden – Sinds twee weken heeft
zonstudio Quick Sun een nieuwe eigenaar:
Ayhan Gargili (28). De vorige eigenaar, Rob, beheerde de zonnestudio
zeventien jaar lang met veel plezier,
maar vond dat het tijd voor iets anders werd. Ayhan was net op zoek
naar iets dergelijks, dus dit kwam op
tijd op zijn pad. ,,Het is heel relaxed,
mensen komen voor hun ontspanning en verzorging’’, vertelt Ayhan.
,,En ik vind het leuk om gastvrij te
zijn, voor de mensen klaar te staan.’’
Veel zal er niet veranderen, vaste
medewerkster Yvonne blijft er gewoon werken en de bezoekers kunnen ook nu met of zonder afspraak
terecht op één van de veertien zonnebanken.
Wel is er binnenkort uitbreiding van
de openingstijden en het assortiment. Na de zomervakantie is Quick
Sun ook op zondag geopend.

Gedurende de maand juli is er een
leuke actie gaande met allerlei kortingen. Zoals een turbogezichtskanon voor 6,50 euro, de snelbruintunnel voor 4,75 euro en de megaturbo
vanaf 8,95 euro. Momenteel zijn de
openingstijden vanwege het zomerrooster aangepast. Van maandag
tot en met vrijdag is Quick Sun geopend van 9.00 tot 13.00 uur en van
17.00 tot 22.00 uur, op zaterdag van
9.00 tot 18.00 uur. Na 9 augustus is
Quick Sun op werkdagen weer open
van 9.00 uur tot 18.00 uur. En straks
op zondag natuurlijk.
De klant maakt gratis gebruik van
de handdoek en krijgt, voor of na de
behandeling, een gratis kopje koffie
of thee. Kom lekker ontspannen genieten bij Quick Sun zonstudio, Ayhan Gargili heet u graag welkom.
Quick Sun is te vinden aan de Reinier Claeszenstraat 1 en is telefonisch te bereiken via 0255 535905.

Man vernielt café
IJmuiden - Politieagenten hebben
dinsdagnacht rond 00.20 uur een
43-jarige man uit Velsen aangehouden.
De man wordt er van verdacht
meerdere vernielingen te hebben
gepleegd in een café aan de Log-

gerstraat. Hij heeft onder andere
een schuifpui vernield. De verdachte was door een andere cafébezoeker onder controle gebracht. De
Velsenaar was onder de invloed van
alcohol. Hij is voor nader onderzoek
ingesloten in het politiebureau.
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Ria van Schie, een halve eeuw non

Ria van Schie 50 jaar non

‘Mens zijn met de mensen’
Velserbroek – Ria van Schie groeide op in Pijnacker, als elfde in een
katholiek gezin van dertien kinderen. Op een gegeven moment kreeg
iedereen om haar heen verkering,
raakte verloofd en getrouwd. Ria
kreeg ook een vriend, maar ze had
er niets mee, dus maakte ze het uit.
Ze wilde er bij horen, niet buiten de
boot vallen. Dus ze kreeg een nieuwe relatie. Weer ervaarde ze, dat het
niets voor haar was: ze wilde meer
de diepte in. Ze voelde, dat iets binnen in haar naar andere zaken trok.
Ze kon er nog geen naam aan geven, wilde dat misschien ook niet.
Een innerlijke strijd volgde, die een
paar jaar duurde.
Ria was 23 jaar en hielp haar moeder in de huishouding. Op een dag
stofte ze het kruisbeeld af en ze
voelde diep van binnen: hij is het,
die van mij houdt. De klik was er, Ria
wist welke weg ze moest gaan. Ze
ging er over praten met zuster Rosa, een non die les gaf aan de lagere school. Die zei slechts: ,,Ik wist
het al, toen je een meisje van twaalf
jaar was.’’ Hierna durfde Ria het aan
haar ouders te vertellen. Haar moeder kon alleen maar huilen en haar
vader riep: ,,Als je maar niet denkt
dat ik je weg ga brengen.’’
Vijftig jaar geleden was het kloosterleven nog heel streng. Je moest
afstand nemen van je thuissituatie,

mocht slechts ééns in de drie maanden bezoek ontvangen.
Ze zag veel veranderen binnen de
kerk en het kloosterleven. Kloosterlingen kwamen achter de dikke muren vandaan, gingen naar de mensen toe. Ook mochten ze het habijt afleggen. Iets, wat Ria met plezier deed: voor haar gevoel kwam
ze daardoor dichter bij de mensen.
,,In het begin gehoorzaamde je, het
kloosterleven was veilig. Later leerde je steeds meer je eigen verantwoordelijkheden te nemen. Je ging
op zoek naar je diepste zelf’’, vertelt ze.
Ria ging naar JMJ (Jezus Maria Jozef) Mariёnburg te Den Bosch. Ze
nam de naam aan van Theresia Martin, een jonge heilige naar wie haar
vader bad toen broer Frans vreselijke eczeem had. Binnen een half jaar
was het over. Ze begon als keukenzuster en werkte daarna drie jaar
in het woonwagenkamp te Schiedam, waar ze onder andere kookles
gaf aan de vrouwen. Hierna werd
ze gezinsverzorgster, later gespecialiseerd verzorgster in probleemgezinnen. Het verlangen ontstond,
om een huis te beginnen waar mensen met problemen tot rust konden
komen. Even afstand nemen van de
thuissituatie, tot jezelf komen. Achttien jaar leidde ze zo’n opvanghuis.
In 1984 kwam ze naar Santpoort,

waar ze haar intrek nam in het kleine klooster aan de Wulverderlaan.
Sinds 1990 werd ze daar bijgestaan
door Martha, die nu haar huisgenote is. ,,Ik dacht: dit hou ik wel tot mijn
70e vol, maar toen ik 63 jaar was,
trok ik het niet meer’’, vertelt Ria. ,,Je
maakte dagen van zestien uur, was
bezig op het moment dat je opstond
tot je weer naar bed ging.’’ Ze deed
het met hart en ziel, het bracht haar
veel en ze maakte mooie dingen
mee. Ze leerde zo haar religieuze
leven in te vullen: zichzelf geven aan
mensen, iets voor ze te betekenen.
Mens zijn met de mensen.
In 1999 stopte ze er mee. Samen
met Martha ging ze in Velserbroek
wonen en nog steeds zijn ze actief.
Ze trekken er samen op uit en bezoeken graag de diensten van Huub
Oosterhuis in de Rode Hoed. Hij
durft te zeggen wat andere mensen
alleen maar denken, vinden ze. Eén
keer in de week koken ze voor een
groep mensen in Dorpshuis het Terras, waar ze ook de boodschappen
voor doen en de voorraad op peil
houden. ,,We lopen de Macro plat’’,
lacht Martha. In het Terras zal ook de
feestelijke religieuze viering zijn van
het feit dat Ria maar liefst een halve eeuw non is. Dit vindt plaats op
zondag 20 juli om 10.00 uur. Daarna
is er koffie en iedereen is welkom.
(Carla Zwart)

Haarlem Swing Night

HHI Metaalwerken
verdubbelt sponsorbedrag
Velserbroek - Vanaf het begin van
het dames straten zaalvolleybaltoernooi is HHI-Metaalwerken smederij & constructiebedrijf een zeer enthousiaste sponsor.
Op 5 juli werd voor de vijde maal het
contract getekend. Omdat de organisatoren meer geld nodig hadden voor de kinderactiviteiten als de
moeders op 11 oktober in het Polderhuis aan het zaalvolleyballen zijn,

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met: 0900-8212230 of 0205709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt:
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.:
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00
uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag
vanaf 10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220
in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 0235319148.

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

Alleen de apotheek
vanzondag
ijmuiden/velserbroek/
Haarlem - Komende
is er Er is genoeg tijd om het te leren voor
weer een Haarlem Swing Night op het volgende spetterende swinghet station
van Haarlem. Er kanworden
dan feest op zaterdag
16 augustus.
santpoort moet
wekelijks
veranderd.
weer lindyhop gedanst worden. Het Deelname aan de Workshop is grabegint om 17.00 uur.
Daarna is de entree 7,50 euro per
Het dienstrooster
te tis.
vinden
op
Van 17.00 tot 18.00 uur isis
er een
persoon.
workshop voor gevorderden. Dus
kom gerust eens lindyhop uitpro- Meer over lindyhop op youtube onwww.apotheekvelserbroek.nl
beren om daarna lekker lindyhop te der Haarlem Swing Night. Zie ook

benaderden zij opnieuw de directeur van HHI-Metaalwerken aan de
Izaac Enschedeweg 46-48 te Haarlem. Jos Baars was direct enthousiast en verdubbelde het sponsorbedrag. De organisatie is er geweldig mee in zijn sas en hopen voor de
kinderen op 11 oktober leuke activiteiten neer te kunnen zetten.
Voor info over het vijfde zaalvolleybaltoernooi zie www.straatvolley.nl

dansen met de dj’s tot 23.00 uur.

www.lindyhop.nl

La Vie de Bohème in
Patronaat
Haarlem - Donderdag 17 juli speelt La Vie de Bohème in het Patronaat.
Ze bestaan sinds november 2007, hun muziek is electro-akoestisch, ondersteund door Nederlandstalige teksten. De groep staat voor het vrije leven
van theater, dichtkunst en muziek. Het Berlijn, Praag en Parijs van toen, vertolkt door Michel Dubois, Levi Sanchez en Anna F. Baum. Het concert begint om 21.30 uur, in het café en is gratis toegankelijk.

Plannen winkelcentrum
IJmuiden op gang
Frans Looij (organisatie) links en Jos Baars, directeur van HHI- Metaalwerken
schudden elkaar de hand nadat het nieuwe contract is getekend

GEEN KRANT ONTVANGEN?
Bel 0255-533900
Europese prijs voor
chirurg Mick Kreulen
Beverwijk - Chirurg Mick Kreulen
heeft een Europese prijs gewonnen
en mag zich nu de beste handchirurg van 2008 noemen.
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt
aan de kandidaat met de beste examenresultaten.
Handchirurgie op de afdeling Plastische Chirurgie van het Rode Kruis
Ziekenhuis in Beverwijk is de laatste
vier jaar verdriedubbeld. er is duidelijk een inhaalslag gaande, de ex-

pertise wordt ook steeds groter.
,,Handen zijn prachtig. Het is ongekend dat je met zo’n klein en complex samenspel van gewrichten, pezen, vaatjes en zenuwen zulke vernuftige dingen kunt doen’’, zegt
Mick Kreulen. ,,Was het aanzetten
van vingers bijvoorbeeld twintig jaar
geleden een hele onderneming, tegenwoordig is dit met de juiste expertise geen probleem meer.’’

IJmuiden - Voordat de zomervakantie begint, wil het college de lezers graag op de hoogte brengen
van de laatste stand van zaken met
betrekking tot het winkelcentrum in
IJmuiden.
De gemeenteraad heeft ingestemd
met onderzoek naar de westelijke variant, waarbij het toekomstige
winkelgebied geconcentreerd wordt
tussen het Marktplein en het Velserduinplein. Daarbij wordt ook de mogelijkheid onderzocht tweezijdige
bewinkeling te realiseren.
Om gebruik te kunnen maken van
de creativiteit én de kwaliteit van de
verschillende marktpartijen, zijn zes
partijen uitgenodigd om een plan te
maken voor het winkelcentrum van
IJmuiden op basis van een bidboek.

marktpartijen de plannen voor het
winkelcentrum van IJmuiden aan de
gemeente. Vanaf dat moment zullen deze plannen ook tentoongesteld worden in de burgerzaal van
het Stadhuis.
Alle bewoners, belanghebbenden
en geïnteresseerden zijn van harte
uitgenodigd deze te komen bezichtigen.
Daarnaast zal het college de leden
van de ronde tafelgesprekken -die
plaatsvonden in mei en juni 2007uitnodigen voor een extra ronde tafel. Doel van deze bijeenkomst is om
gezamenlijk de plannen te bespreken en de mogelijkheid te geven
een voorkeur uit te spreken.

Hierin staan onder andere de eisen
waaraan het toekomstige winkelcentrum moet voldoen.

De leden van de ronde tafelgesprekken bestaan uit vertegenwoordigers
van de politieke partijen van Velsen,
de belangrijkste eigenaren en belanghebbenden uit het plangebied.
Deze gesprekken zijn openbaar.

Het college streeft ernaar nog dit jaar
een plan te kiezen én een marktpartij te selecteren met wie het plan in
2009 wordt uitgewerkt.
Eind oktober 2008 presenteren de

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

De vakantiegangers gaan de bus in, op weg naar Helvoirt

Op vakantie met OIG/IHD

‘Niks moet, alles mag’
IJmuiden - Zaterdag vertrokken
vanaf de Abeel twee bussen met
daarin 57 vakantiegangers en 24
verzorgers. Zij vertrokken naar het
Brabantse Helvoirt, voor een vakantie van acht dagen, georganiseerd
door het OIG/IHD. Voor de veertiende keer is daar het conferentiehotel
de Gulden Berg afgehuurd, dat midden in de bossen ligt. Het hele hotel
staat ter beschikking van het gezelschap, alle kamers hebben een eigen douche en toilet en er zijn aangepaste badkamers.
Mevrouw van Schie (76) gaat samen
met haar man voor de vijfde keer
mee. Haar man zit in een rolstoel en
ze verzorgt hem zelf, met hulp van
anderen. ,,Dit is een weekje vrij voor
me, ik verheug me er echt op’’, zegt
ze. ,,Vorige keer was het fantastisch,
heel ontspannen. Ik sta steeds weer
versteld van de goede organisatie.’’

Mevrouw Brugge gaat voor de tweede keer mee. ,,Vorig jaar zou ik ook
meegaan, maar toen kreeg ik drie
dagen voor vertrek een tia. Daarna
heb ik vijf maanden gerevalideerd
in Velserduin.’’ Terwijl ze zwaait, vertelt ze: ,,Daar heb ik echt een vriendenkring opgedaan, ik kom hier allemaal bekenden tegen. Ik ben nog
wel snel moe, maar ik wil graag mee.
Alleen is ook maar alleen.’’
Op maandag is er een dagtocht naar
Zeeland, woensdag is er een rondrit
in de omgeving en donderdag is er
een feestavond. ,,Er is een heel programma samengesteld, de mensen
hoeven zich niet te vervelen’’, zegt
voorzitter Piet Huijboom. ,,Maar alles is vrijblijvend, niets is verplicht.
Als de mensen eens ergens niet aan
mee willen doen, dan is dat geen
punt. Niks moet, alles mag.’’ (Carla Zwart)
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Timmerbedrijf H. de Meer en
Schildersbedrijf G. Breed

Vakkundig kozijnherstel

Eerste fase Ladderbeek
nadert zijn voltooiing
Velsen-Noord - Het eerste gedeelte van het nieuwbouwproject Ladderbeek is bijna klaar. Aanleiding
was het wijkontwikkelingsplan Velsen-Noord. AWV Eigen Haard deed
zelf een onderzoek, waaruit bleek
dat de woningen in de Ladderbeekstraat en omgeving niet aan de
kwaliteitseisen van deze tijd voldeden. Renovatie bleek niet haalbaar
en daarom werd besloten tot nieuwbouw. De oplevering van de eerste
fase, elf eengezinswoningen en zeventien appartementen in de Verbindingstraat, is in september klaar.
De bewoners werden uitgenodigd
voor een feestelijke bijeenkomst,
vorige week donderdag. ,,Deze bijeenkomst heeft drie doelen’’, vertelde directeur J. Hoff aan de genodigden. ,,U kunt met eigen ogen zien
hoe het ervoor staat, straks krijgt u
een rondleiding. We gaan een eengezinswoning bekijken, in de appartementen zijn nog geen wanden. Verder kunt u hier kennismaken met uw nieuwe buren en u kunt
straks een afspraak maken om de
woning op te meten. Dan kunt u alvast vloerbedekking en gordijnen
bestellen.’’
Alle mensen hebben hun huisnummer opgespeld. ,,Ha buurvrouw’’,
zegt de bewoner van nummer 41,
als hij een vrouw met nummer 39 op
haar jas ziet. De buren van de appartementen nummer 33a en 33b
hebben elkaar ook gevonden en
staan geanimeerd te praten. De
heer en mevrouw Korbee gaan ook
in een appartement wonen. ,,Ik ken

hier niemand’’, zegt de vrouw terwijl
ze rondkijkt. ,,Ja, dat meisje daar,
die werkt bij de Dekamarkt, maar
die ken ik niet echt.’’ Ze zijn erg blij
met hun appartement. ,,Na inschrijving en loting hadden we nummer
28, maar al snel kregen we te horen dat we op nummer één stonden’’, vertelt de man. ,,Ons huis was
te groot geworden. Hier is alles lekker op de begane grond, ideaal.’’ Richard Schellevis gaat in een eengezinswoning wonen. ,,Officieel heb
ik de woning nog niet gezien, maar
stiekem wel’’, zegt hij met een grijns.
,,Ik vind het fantastisch. De oppervlakte, de opzet, de buurt: allemaal
geweldig.’’ Terwijl hij koffie met gebak gaat halen, zegt hij: ,,Ik ben geboren en getogen in Velsen-Noord,
dus ik zal hier ongetwijfeld bekenden tegenkomen.’’
Annette Urbach zit in de bewonerscommissie. ,,We hebben er bovenop
gezeten. En ik moet zeggen, als we
met punten van kritiek kwamen, dan
werd het vaak aangepast of verbeterd’’, vertelt ze. ,,Maar niet alles kon
veranderd worden. De vensterbanken bijvoorbeeld, die zijn 88 centimeter diep. Niet handig met ramen
lappen, daarvoor moet je op de vensterbank klimmen. Dat is vast door
een man bedacht.’’ Ze vervolgt: ,,We
hebben drie directeuren meegemaakt. Deze kende de voorgeschiedenis niet, maar meneer Hoff heeft
zijn best gedaan, het was goed samenwerken met hem. Al met al zijn
het prachtige woningen geworden.’’
(Carla Zwart)

IJmuiden - Timmerbedrijf H. de
Meer en Schildersbedrijf G. Breed
werken samen om kozijnen te herstellen die houtaantasting hebben. Door hun ruime ervaring kunnen zij vakkundig en duurzaam kozijnen herstellen en onderhouden.
Dit is aanzienlijk goedkoper dan
een nieuw kozijn. Tevens adviseren
zij wat de beste methodieken zijn
om houtrot te voorkomen. Het herstel gebeurt door beproefde technieken en met door gerenommeerde instanties geteste systemen. Het
bedrijf is door de drie grootste leveranciers en instellingen gecertificeerd tot systeemspecialist. Te weten Repair-Care International, Sigma Coatings en Renovaid.
H. de Meer heeft zich gespecialiseerd en een ruime ervaring opgedaan in grootschalige renovatie en
onderhoudswerk betreffende de

aanpak en uitvoering. Van kozijnherstel tot het vervangen van ramen en
deuren is dan ook geen punt. Daarnaast zijn alle voorkomende timmerwerkzaamheden binnen bereik.
G. Breed heeft zich gespecialiseerd
als schilder en later als accountmanager bij de marktleider in houtrotsanerings producten en systemen.
Mede in dit werk is ervaring opgedaan als het gaat om advisering en
aanpak van houtrot. Ook hier waren allerhande projecten aan de orde. Van een enkele rijtjeswoning tot
projecten van 600 woningen was
gewoon. Tevens heeft hij als verftechnisch adviseur een ruime kennis van verfsystemen en advisering.
Zij werken voor particulieren, bedrijven en instellingen.
Mocht u meer willen weten neem
dan contact op met H. de Meer 0653587277 of G. Breed 06-46200649

Het unieke Divider windscherm is, net als de Dig&Sit ontworpen door IJmuidenaar

In of uit de zon en de wind

Dig & Sit schenkt unieke
Divider aan strandbieb
IJmuiden aan Zee - Bij de strandbibliotheek zijn ze heel blij met hun
nieuwste aanwinst, de Divider. Het
unieke windscherm is ontworpen
door IJmuidenaar Evert Pronk, ook
al verantwoordelijk voor het succes
van de Dig&Sit een unieke strandmat.
De Divider is nog maar pas op de
markt gebracht en nu al een succes.
Het windscherm is in anderhalve
minuut door een persoon op te bouwen en wordt vastgezet met haringen, zonder scheerlijn, met het bijgeleverde hamertje. Door de unieke vorm van de Divider kan het hele
gezin genieten van zon of schaduw,
een fris briesje of juist uit de wind.

Net wat ieder wil.
De Divider is dan ook een welkome aanvulling voor de strandbibliotheek, want in IJmuiden lijkt het wel
altijd te waaien. En als je met je tijdschrift op het strand zit, willen de
blaadjes soms vanzelf al om, voor je
aan het einde van de pagina bent.
Dankzij de Divider is dat windprobleem opgelost. Door de opzet van
het windscherm kunt u desgewenst
ook de schaduw opzoeken. Voor gezinnen met jonge kinderen is het fijn
dat je een goed uitzicht hebt met de
Divider.
Wie meer wil weten of de Divider wil
bestellen, kan terecht op www.digandsit.com/nl

De eerste fase van het nieuwe Rode Dorp is klaar

Eerste fase Rode Dorp klaar

‘Ik ga hier nooit meer weg’
IJmuiden - De eerste fase van het
sloop- en nieuwbouwproject het
Rode Dorp is klaar. In de Zandersstraat verschenen 39 nieuwe eengezinswoningen, daarvan zijn er
drie om de hoek, aan de Velserduinweg. Tussen de Zanderstraat en de
Eikenstraat worden nog 63 woningen gebouwd, waaronder 32 appartementen in twee bouwlagen. Verhuurder is wooncorporatie Kennemerhave. Het feit dat de eerste fase
van het bouwproject klaar is werd
vorige week woensdag samen met
de bewoners feestelijk gevierd. Directeur Wim Mastenbroek bedankte de bewoners voor hun begrip tijdens de werkzaamheden. ,,Vorig
jaar, op 21 juni, stond ik hier ook’’,
zegt hij. ,,De eerste paal ging toen
in de grond en daarbij beloofde ik,
dat het over een jaar klaar zou zijn.
Ik ben blij dat ik me aan die belofte
heb kunnen houden.’’ Mastenbroek
vervolgt: ,,We hebben mooie herinneringen aan het oude Rode Dorp,
maar het nieuwe wordt ook fantastisch.’’ Hierna gingen heel veel rode
ballonnen de lucht in terwijl ‘Vandaag is rood’ van Marco Borsato uit
de luidsprekers klonk.
Isabella Visser (12) geniet van een
suikerspin, ze zit in een rolstoel.
,,Ik heb een spierziekte, ik kan nog
wel kleine stukjes lopen, maar voor
grote afstanden gebruik ik een rol-

stoel’’, vertelt ze. ,,Mijn ouders zijn
druk aan het schoonmaken, vrijdag
gaan we verhuizen. Er is een aanbouw bij ons nieuwe huis, zodat alles voor mij op de begane grond is.
Het is een mooi huis, we zijn er erg
blij mee.’’ De familie Schippers zit in
het zonnetje voor de deur van hun
nieuwe huis, ze wonen er net een
week. ,,Ik had er moeite mee, ik wilde mijn oude huis niet uit’’, vertelt
de vrouw. ,,Maar nu heb ik er vrede mee. Het is wennen, maar het is
een prettige woning, ruim en licht.’’
Ze wijst naar de overkant: ,,Daar komen we vandaan, uit de Popelstraat.
Dat mogen ze van mij zo snel mogelijk slopen. Elke keer, als ik uit
mijn raam kijk, dan zie ik mijn oude straatje, dat gaat me nog erg aan
mijn hart.’’
Linda Vellinga kreeg als één van de
eerste bewoners de sleutel van de
nieuwe woning. Ze woont er nu ruim
een maand, samen met haar man
en drie dochters. ,,Ik kan mijn geluk
niet op. Ons oude huis tochtte, was
vochtig en mijn dochters moesten
samen op een slaapkamer’’, vertelt
ze. ,,We hebben nu een heerlijk huis
en de meiden hebben alledrie een
eigen kamer. Bovendien is dit een
heel gezellig buurtje, ik ben vaak
buiten en maak met iedereen een
praatje. Ik zit hier goed, ik ga hier
nooit meer weg.’’ (Carla Zwart)

Alternatief Schoterbrug-feest

Het slachtoffer wordt bevrijd door de brandweer en daarna overgebracht naar
het ziekenhuis (foto: Leo Tillmans)

Blinde man aangereden
IJmuiden - Een 68-jarige blinde
man, die dinsdagmorgen met zijn
hond over de stoep op de Kanaalstraat in IJmuiden ter hoogte van de
Marechaussee kazerne liep, is aangereden door een Mercedes Jeep.
De 50-jarige bestuurster uit IJmuiden van de auto reed achteruit uit
een garagebox en zag de man over

het hoofd. De man kwam onder de
auto terecht en moest bevrijd worden door de brandweer. De blinde man is gewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht,
maar was nog wel aanspreekbaar.
De blindengeleidenhond was ongedeerd en wordt opgevangen door
de Dierenambulance.

Haarlem - Gemeenteraadsleden
van partij Spaarnestad en Actiepartij hebben maandagmiddag maar
afgezien van hun plaats aan boord
van de door de gemeente afgehuurde boot. Liever maakten zij met Milieudefensie een alternatieve boottocht rond de werkzaamheden aan
de Schoterbrug. Op feestelijke wijze
plaatste de wethouder de eerste ligger van deze brug.
Luid toeterend en met een spandoek
maakten zij hun afkeer van het project kenbaar, Met de tekst ‘ Schoterbrug en Oostweg lokken meer ver-

vuilend autoverkeer’ gaven zij aan
wat hun gerief is tegen deze brug.
In een tijd dat het glashelder wordt
dat het autoverkeer moet afnemen
geeft de gemeente 70 miljoen euro uit aan nieuw asfalt voor betere
en snellere verbindingen tussen de
A200 en de A208.
Hiermee wordt verkeer dat niets in
Haarlem te zoeken heeft een sluiproute aangeboden. Prettig voor Amsterdam, dat hiermee een bypass
voor de overvolle A9 krijgt, maar
slecht voor Haaarlem, aldus de actievoerders.

Nieuwe regiomanager
voor MKB IJmond
Regio - Fabian Nagtzaam is per heden in dienst getreden als regiomanager bij Koninklijk MKB Nederland voor de regio’s IJmond en
Haarlemmermeer/Schiphol. Nagtzaam, 31 jaar en de afgelopen 3,5
jaar werkzaam als Commercieel
Manager bij de Betaald Voetbal Organisatie (Stormvogels)Telstar gaat
de komende periode samen met
zijn bestuur van MKB IJmond werken aan een kort en bondig beleidsplan waarin een aantal prioriteiten
benoemd zullen worden waarvoor
MKB IJmond zich de komende periode hard zal maken.
Nagtzaam was voor zijn werkzame
periode bij BVO uit Velsen-Zuid 5,5
jaar werkzaam bij Adecco, de uitzendorganisatie en grootste werkgever van de wereld. In het opzetten en op de kaart zetten van MKB
IJmond ziet Nagtzaam niet alleen
een uitdaging voor zichzelf maar
juist een prachtige aanvulling voor
alle MKB-ers om bovenlokaal zaken op gebieden als bereikbaarheid, veiligheid, ontwikkelingen op
de arbeids- en scholingsmarkt voor
het zakenleven in de IJmond vooruit te helpen om gezamenlijk tot een
(nog) beter ondernemersklimaat

te komen. Belangrijk daarin is dat
MKB-ers massaal lid zullen worden
van MKB IJmond waardoor MKB
IJmond de belangen van alle MKBers kan vertegenwoordigen als aanvulling op MKB Velsen. Leden van
MKB IJmond kunnen gebruik maken van de uitgebreide back-office
van MKB Nederland op gebieden
waar de kennis en/of know-how
van de desbetreffende ondernemer
te kort schiet.
Fabian Nagtzaam

Veel toeschouwers aan het Spaarne tijdens het plaatsen van de eerste
liggers van de Schoterbrug (foto: Reinder Weidijk)

Bouw Schoterbrug
trekt veel bekijks
Haarlem - Vele tientallen mensen
hebben zich bij de Spaarndamseweg langs de oever van het Spaarne gesetteld. Gewapend met camera’s slaan zij het plaatsen van de liggers voor de Schoterbrug gade. Ondanks de storm weet een grote drijvende kraan binnen een half uur de
zoveelste ligger in te hijsen.
De bobo’s op de boot hebben een
iets minder goed uitzicht op de hijsklus. De zeilboot van het raadslid Cees de Vries vaart steeds om

de rondvaartboot heen. Sympathisanten en leden van Milieudefensie ontrollen keer op keer een groot
spandoek met de tekst ‘Schoterbrug
& Oostweg lokken meer vervuilend
autoverkeer’. Op de kade is er weinig sympathie voor de actie. ,,Dachten ze nu werkelijk dat ze de brug
nu nog kunnen tegenhouden. Die
bouw gaat gewoon door hoor.’’ Een
ander vult aan: ,,Hier bij ons voor de
deur raken we de files kwijt dankzij de brug.’’

Greet Meenken loopt voor de 60ste keer de Vierdaagse van Nijmegen

Zestig maal Vierdaagse
van Nijmegen gelopen
Haarlem-Noord - Als de Vierdaags
van Nijmegen vanwege de extreme
hitte twee jaar geleden niet was afgelast, dan had Greet Meenken (87)
vorig jaar de wandeltocht voor de
zestigste keer gelopen. Nu haalt ze
dat jubileum dit jaar. Dinsdag 15 juli gaan de wandelaars in Nijmegen
weer van start. ,,Eigenlijk had ik met
die hitte wel door willen gaan, maar
achteraf bezien vond ik het niet erg.
Vorig jaar hadden we op de laatste
dag alleen maar regen en onweer,
dat zou geen leuke intocht geweest
zijn’’, aldus Greet.
Als meisje in haar geboorteplaats
Delfzijl liep ze al hele einden, samen
met haar vader. Ze deed de kweekschool en was ’s avonds vaak aan
het studeren. Dan riep haar vader
soms: ,,Hup, boeken dicht, we gaan
wandelen.’’ Hele kilometers liepen
ze dan. ,,Ik kikkerde er van op’’, zegt
Greet. In Delfzijl woonde ook een
echtpaar, dat door haar vader ‘Het
Begin en Het Einde’ genoemd werd.
Zij was vroedvrouw en hij was begrafenisondernemer, vandaar. Dat
stel had de Vierdaagse van Nijmegen gelopen en attendeerde Greet
op die tocht. Ze is hem gaan lopen
en deed dat vervolgens zestig jaar
lang, een hele prestatie.
Veertig jaar lang was ze werkzaam
in het Haarlemse basisonderwijs en
dat hield ze vol, doordat ze de energie uit het wandelen haalde, daarvan is Greet overtuigd. Het bracht
haar veel: ze kwam overal, ze was
in de natuur en ze kwam op haar

tochten veel mensen tegen, waarvan sommige vrienden werden. Met
Corina Kalbfleish uit Heemstede en
Jan Willem van Dormolen uit Haarlem loopt ze elk weekeinde, vaak
door de duinen naar het strand. En
Aad van der Fluit is een soort trainingsmaatje, daarmee loopt ze elke donderdag. Via de International
Marching League, de wereldbond
voor de wandelsport, kwam Greet
over de hele wereld.
Een paar weken geleden liep ze de
vierdaagse van Alkmaar, als een
soort van generale. Ruim dertig
jaar liep ze de vierdaagse van Apeldoorn, die verruilde ze voor de vierdaagse van Doetinchem. ,,In Apeldoorn liep je dagenlang alleen maar
door de bossen en ik hou van afwisseling. Ik wil altijd tijdens elke tocht
minstens één kerktoren zien en een
wei met koeien. In Doetinchem is
meer variatie’’, aldus de voormalige onderwijzeres. Dit jaar zet ze een
punt achter de Vierdaagse van Nijmegen, volgend jaar zit ze op de tribune. ,,Het is je gegeven, dat je het
zo lang vol kunt houden. Maar het is
een keer mooi geweest’’, zegt ze.
Er is veel belangstelling voor haar jubileum. Omroep Gelderland maakte
al filmopnames bij haar thuis en ze
krijgt in Nijmegen een zendmicrofoontje mee, zodat de omroep haar
kan volgen. Maar helemaal stoppen met de wandelsport zal Greet
Meenken niet, want, zoals ze al eerder zei: ze kikkert er van op. (Carla Zwart)

Gildewandeling door Haarlem
Haarlem - Er staan twee leuke Gilde-wandelingen op het programma.
Op donderdag 10 juli om 14.00 uurneemt Pieter Rijnberg de deelnemers mee door Historisch Haarlem
waarbij zij een aantal interessante
zaken te zien en te horen krijgen.
Zondag 13 juli om 10.00 uur gaat
gildegids Thon Fikkerman op pad

met als onderwerp: ‘ Singels en Bolwerken’. Wandelaars zien en horen
meer over deze oude verdedigingswerken.
Beide tochten starten vanaf Groot
Heiligland 47 en duren ongeveer
anderhalf uur. De kosten zijn 2,50
euro per persoon en aanmelden is
noodzakelijk via 06-16410803.

