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Santpoorter eerste bij 
voorselectie NK Skydiven
Santpoort - Eind juni werden 
in Hoogeveen (Drenthe) de 
offi ciële voorselecties ver-
sprongen voor de Nederland-
se kampioenschappen sky-
diven. Tijdens deze wedstrijd 
wist het team Ignition, waarin 
de Santpoorter Marco Bloe-
mendaal deelneemt, zich als 
eerste te kwalifi ceren.

De sport skydiven is in Ne-
derland een relatief onbeken-
de sport. Mensen denken vaak 
dat het gaat om een gevaarlijke 
sport waarbij waaghalzen wed-
strijden doen wie het laagst zijn 
parachute durft te trekken. Niets 
van dat alles is waar. 
In werkelijkheid gaat het om een 
sport waarbij in alle aspecten 
wordt nagedacht over de veilig-
heid.
Het team, bestaande uit vier 
wedstrijdspringers en een vide-
oman, krijgt de opdracht om bin-
nen 35 seconden zoveel moge-
lijk verschillende fi guren neer te 
leggen in vrije val. De parachute 
wordt pas later getrokken.
De werktijd hiervan begint op 
het moment dat de formatie het 
vliegtuig verlaat. De springers 
proberen elkaar al tijdens het 
verlaten van het vliegtuig zoda-
nig vast te houden, dat het eer-
ste fi guur (formatie) al ligt als 
men stabiel in de luchtstroom 
komt.
Na dit eerste fi guur zal men 

trachten de overige formaties 
ook te volbrengen en als de laat-
ste formatie is geweest, begint 
men weer met de eerste forma-
tie, tot de 35 seconden zijn ver-
streken. Het is dan ook tijd om 
op veilige hoogte de parachute 
te kunnen trekken.
De cameraman die tijdens de 
gehele vrije val vlak boven de 
formatie zal liggen, zet alles op 
fi lm en levert net na de sprong 
zijn beeldmateriaal in bij een of-
fi ciële jury die de sprong zal be-
oordelen. 
Over tien verschillende rondes 
wordt dan een gemiddelde bere-
kend en het team met het hoog-
ste gemiddelde (meeste forma-

ties per sprong) heeft gewonnen. 
Het team Ignition van Santpoor-
ter Marco Bloemendaal werd tij-
dens deze wedstrijd eerste met 
een gemiddeld aantal formaties 
van 10.2 binnen één sprong. Een 
goed prestatie.
De aankomende weken zal het 
team zich gaan toeleggen op de 
laatste voorbereidingen voor de 
Nederlandse kampioenschap-
pen die op Teuge (bij Apel-
doorn) worden versprongen van 
7 tot en met 10 augustus. Ieder-
een die geïnteresseerd is in de-
ze sport en die het team van de 
Santpoorter wil aanmoedigen, is 
van harte welkom. (foto’s: Fonsz 
Kriegsman)

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Onze nieuwe 
zomerfolder

is uit
www.groenrijksantpoort.nl

Hoofdstraat 188
Santpoort-Noord

www.dingespoort.nl
Reseveren of bestellen:
023-5377224

Keuken open vanaf 16.00 uur
Rookkamer aanwezig

Alle gerechten kunt u ook meenemen.

LET OP!
Nog 3 WEKEN

voor het
250ste

Dorpsfeest!
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Terras & strand dagelijks
open vanaf 10.00 uur

www.villa-westend.nl

Een zware operatie. 
En hoe dan verder?

Door de samenwerking tussen ViVa! Zorggroep en het 
Rode Kruis Ziekenhuis is dat goed geregeld. Lees het artikel 

en de informatie verderop in deze krant.

ViVa! Zorggroep

Z o r g g r o e p  I J m o n d

ZGIJ
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“DEZE WEEK TOUR DE FRANCE PUZZEL”
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl 

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

directie:
Frits Raadsheer
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BladManager:
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Tinka van Leeuwen 
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Uitgave van:
Kennemerland Pers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Workshop schilderen 
en/of mozaïeken
Regio - Er even helemaal uit, in 
een rustige omgeving creatief 
bezig zijn; dit kan tijdens een van 
de creatieve weekenden in Les 
Moineaux in de Belgische Ar-
dennen.
Ineke van Hofwegen en Renée 
Wouwenaar geven daar van vrij-
dag 25 tot en met zondag 27 sep-
tember een weekend lang work-
shops schilderen en mozaïeken.
Ineke heeft jaren lessen gevolgd 
bij  beeldend kunstenaar Mar-
cella van Zanten, afkomstig van 
de Amsterdamse Academie voor 
Beeldende Vorming en Rijksaca-
demie voor Beeldende Kunst. 
Haar stijl is figuratief/abstract. 
Zij werkt met acrylverf in com-
binatie met ander materiaal zo-
als houtskool, schroeven, para-
pludoek, etc. Ze heeft al diverse 
malen geëxposeerd.
Renée werkt met Turks glasmo-
zaïek. Dit is ontstaan als hobby, 
ze kreeg er echter zoveel plezier 
in dat ze in november 2007 een 
succesvol atelier annex winkel is 
gestart in het historisch centrum 
van Dordrecht.
Het doel van de workshops is om 
op een prettige manier te werken 
met verschillende materialen. 

Je kunt kiezen voor schilderen 
of werken met mozaïek, of een 
combinatie van beiden. Als je al-
leen voor schilderen kiest maak 
je een tweeluik op doek van 40 
x 40. Kies je voor alleen werken 
met mozaïek dan zijn er verschil-
lende mogelijkheden, zoals een 
spiegels, wandpanelen, een ta-
felblad, een windlicht, enz. Kies 
je voor een combinatie dan maak 
je één doek bij schilderen en een 
kleiner object van mozaïek.
Naast de workshops is er tijd ge-
noeg voor het maken van een 
prachtige wandeling in de direc-
te omgeving, een bezoekje aan 
La Roche of gewoon te genieten 
van de rust en de mooie natuur.
Vul dan het aanmeldingsformu-
lier in en mail dit naar info@
lesmoineaux.be. Heb je nog vra-
gen, neem dan contact op met 
Thecla Germers: 0032-84316669, 
of Renée Wouwenaar: 078-
6187941. Renée neemt vooraf 
met de deelnemers ook nog con-
tact op over hun wensen.  
Meer zien? Kijk op www.moza-
muse.nl. www.lesmoineaux.be 
en www.artistineke.nl. De work-
shops gaan alleen door bij vol-
doende belangstelling!

Brand in Bazaar
Regio - In hal 25 van de Grand Bazaar in Beverwijk is vorige week 
vrijdagochtend brand uitgebroken. Om de brand te bestrijden is de 
brandweer met groot materieel uitgerukt. Na enige tijd is de brand 
als grote brand opgeschaald. Er zijn geen gewonden gemeld, wel 
zijn drie personen gecontroleerd door ambulancepersoneel op rook-
vergiftiging omdat deze nog zelf hebben geprobeerd de brand te 
blussen. De brand is volgens ooggetuigen ontstaan in een parfum-
zaak in hal 25. (foto: Michel van Bergen)
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 
0255-515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service 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 we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284
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Gymzaal 
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid – MB-architec-
ten werken aan een eerste con-
cept van de gymzaal binnen de 
kaders die hiervoor zijn vastge-
steld. Dit gebeurt in overleg met 
de Brederode Daltonschool. Ook 
de vereniging Santpoorts Belang 
is hierbij betrokken. Eind augus-
tus wordt een informatiebijeen-
komst georganiseerd, waarvoor 
naast het wijkplatform Sant-
poort-Zuid ook andere betrok-
kenen worden uitgenodigd. Het 
streven is dan om uiterlijk begin 
september de reacties te verwer-
ken in een voorlopig ontwerp. 
Eind september wordt dan ge-
start met de bestemmingsplan-
procedure. Als hier geen be-
roep wordt aangetekend, dan zal 
de gymzaal medio 2012 gereed 
zijn. Wordt er wel beroep aange-
tekend, dan zal dit een jaar la-
ter zijn. Omdat er de eis was de 
gymzaal zo snel mogelijk te rea-
liseren, is dit uit het RFK Blekers-
duin gehaald en is er een aparte 
procedure van start gegaan.

Kindermiddag 
op boulevard
IJmuiden aan Zee – Aanstaan-
de zondagmiddag vanaf 14.00 
uur is er voor kinderen van al-
les te doen en te beleven op de 
Kennemerboulevard. Een aantal 
ondernemers sloegen de han-
den ineen en halen leuke activi-
teiten hier naar toe. Zo kunnen 
de kinderen een ritje op een po-
nypaard maken (de enige acti-
viteit die niet gratis is) en er is 
een groot springkussen. Er lopen 
clowns rond en kinderen kunnen 
zich op diverse plekken laten 
schminken. Ook is er bij eetca-
fé IJmuiden aan Zee een work-
shop jongleren. Wie altijd al trucs 
heeft willen leren met ballen, rin-
gen en bordjes, moet hier beslist 
bij zijn. Het belooft voor kinde-
ren een gezellige middag te wor-
den, zondag op de Kennemer-
boulevard.

Basjes naar pand Zebra
IJmuiden  - Vorige week heb-
ben Henk Brandjes van Zebra 
Uitzendbureau BV en Rob Bas-
jes van het gelijknamige bouw-
kundige adviesbureau elkaar de 
hand geschud. 
Henk Brandjes zal met zijn Zebra 
het pand na jaren gaan verlaten 
en Rob Basjes ziet daar een mo-
gelijkheid om zijn bedrijfsvoering 
verder te professionaliseren.  
Zebra Uitzendbureau BV zal het 
nog in aanbouw zijnde IJmuider 
Delta gaan betrekken. Maandag  
19 oktober opent Zebra daar 
haar nieuwe kantoor.
,,Bij een professioneel bedrijf 
hoort een professionele uit-
straling. Niet alleen een nieuw 

pand maar ook een geheel nieu-
we huisstijl zal worden gevoerd. 
Vanaf 1 juli heten wij daarom Ze-
bra Uitzendbureau BV”, aldus di-
recteur Henk Brandjes. Rob Bas-
jes zal per oktober zijn bedrijf 
op de eerste verdieping aan de 
Kennemerlaan 46 vestigen. Na 
twee jaar vanuit huis te hebben 
gewerkt is de tijd rijp om het 
werk en privé iets van elkaar te 
gaan scheiden. De locatie is ide-
aal gelegen om spontaan even 
langs te komen of in een rusti-
ge omgeving over bouwplannen 
te overleggen. De begane grond 
kan worden ingevuld als winkel 
of kantoor, waarvoor momenteel 
een huurder wordt gezocht.

Intens genieten
bij DenK in de Tuin
Santpoort-Noord - Eten op 
Landgoed Duin en Kruidberg 
heeft een extra dimensie ge-
kregen sinds gasten de mo-
gelijkheid wordt geboden om 
in de tuin te eten. Dit geldt 
alleen voor bezoekers van 
Brasserie DenK. Gasten van 
De Vrienden van Jacob wor-
den na het aperitief en amu-
se verzocht in het restaurant 
plaats te nemen.

Eten in de tuin van Duin en 
Kruidberg is een bijzondere be-
levenis. De eerste minuten ben je 
overweldigd door de schoonheid 
van het landhuis, de tuin en de 
vijver. Als dan ook nog sterren-
kok Alain Alders opduikt (foto), 
dan kan het feest echt beginnen. 
In de zomer staat de tuin vol met 
loungestoelen die ervoor zorgen 
dat je na het aperitief met lich-
te tegenzin aan tafel gaat. Het is 
relaxen met hoofdletters. De ta-
fels van DenK staan allemaal on-
der een dichtbegroeide pergola, 
waar het ook later op de avond, 
als het wat frisser wordt, aange-
naam vertoeven is. Wie het echt 
koud krijgt, ontvangt een warme 
deken van het bedienend perso-
neel.
De menukaart van DenK in de 
Tuin, zoals de brasserie gedu-

rende de zomermaanden heet, 
telt prachtige vis- en vleesge-
rechten. Aan te bevelen zijn het 
Menu DenK (37,50 euro) of het 
wekelijks wisselende Menu van 
de Markt (32,50 euro). Wij kiezen 
voor het laatste. De eerste gang 
is een smaakvolle combinatie van 
witvis en gamba’s. Daarbij drin-
ken we een fles Zuid-Afrikaan-
se chardonnay, die veel duurder 
smaakt dan hij kost (19,50 euro). 
Het hoofdgerecht overtreft on-
ze stoutste verwachtingen. De 
lamsbout is supermals en de ri-
sotto eronder heerlijk romig. Het 
dessert met onder andere witte 
chocola en mascarpone is in één 
woord subliem.
Als we zijn uitgegeten, is het 
landgoed veranderd in een 
sprookje. Overal branden olie-
lampen en kaarsen. Het land-
huis is prachtig verlicht en in de 
vijver zwemt een knobbelgans 
met twee jongen. Kan het mooi-
er? Jazeker, want de sympathie-
ke bedieningsmedewerker trak-
teert ons vlak voor vertrek nog 
op een korte rondleiding door 
het landhuis. 
Vooral de loungebar maakt veel 
indruk. We fietsen naar huis en 
weten zeker dat ze ons hier deze 
zomer nog eens terug zien! (Friso 
Huizinga)

IJmuiden - Zaterdag 11 ju-
li is van 9.00 tot 16.00 uur weer 
een gezellige rommelmarkt op 
het Kennemerplein, bij de Vo-
mar. Ook bij deze rommelmarkt 
zal weer van alles op de diverse 
kramen te vinden zijn. Wie ook 
zijn overtollige spullen wil verko-
pen, kan een kraam huren. Voor 
informatie of reservering van 
een kraam kan men bellen naar 
0255-533233 of 023-5328585.

Rommelmarkt 
Kennemerplein

Velserbroeker
geslagen in Haarlem
Regio - De politie is op zoek 
naar getuigen van een mishan-
deling die vorige week woens-
dag rond 18.45 uur plaatsvond 
op de Turfmarkt in Haarlem. Daar 
is een 20-jarige automobilist uit 
Velserbroek door een bromfiet-
ser mishandeld. Hij werd, toen 
hij voor een openstaande brug 
moest stoppen, door de brom-
fietser beticht van afsnijden. De 
bromfietser heeft de automobi-
list herhaaldelijk met zijn helm 
geslagen.
Toen de helm uit zijn handen viel, 
begon de bromfietser te schop-
pen en te slaan. Hij stapte daar-
na weer op de scooter - die be-
stuurd werd door een meisje - en 

reed weg. De politie is op zoek 
naar getuigen van deze mishan-
deling. 
Het gaat om een man van onge-
veer 20 jaar oud, ongeveer 1.85 
meter lang, blank, met kort, blond 
haar en een slank postuur.

Bent u getuige geweest van de 
mishandeling of heeft u anders-
zins informatie die de politie kan 
helpen bij het oplossen van de 
zaak, dan wordt u verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
in Haarlem, via 0900-8844 (lo-
kaal tarief). 
Anoniem iets melden kan ook, 
via Meld Misdaad Anoniem, op 
telefoon 0800-7000.

Zin in een leuke zomer?
Ga mee op kamp
naar Appelscha
IJmuiden - Al jaren wordt er 
vanuit de Ichthuskerk in  IJmui-
den voor zo’n 70 jongens en 
meisjes, in de leeftijd van 8 tot en 
met 13 jaar, een zomerkamp ge-
organiseerd naar de bosrijke om-
geving van Appelscha. Er wordt 
op een aantal grote slaapzalen in 
een kampeerboerderij geslapen. 
De boerderij ligt aan de rand van 
een groot bos en er liggen di-
verse sportvelden omheen. Voor 
deze week is er door de 18 man 
sterke begeleidingsgroep een 
vol programma samengesteld. 
Zo staat er onder andere op het 
programma: speurtochten, dis-
co, dropping, bosspelen, sport, 
knutselen, bonte avond, nacht-

wandelingen en een dagje naar 
het zwembad.
Tijdens deze week word je naar 
leeftijd in groepjes ingedeeld. Ie-
der groepje bestaat uit ongeveer 
acht kinderen en heeft één of 
twee eigen begeleiders(-sters). 
Je kunt zelf zeggen bij wie je in 
de groep wilt.
Het kamp vindt dit jaar plaats in 
de week van zaterdag 1 augus-
tus tot en met zaterdag 8 augus-
tus. De kampprijs is 115 euro (al-
les inbegrepen).
Lijkt het je leuk om mee te gaan, 
kijk dan op www.kinderkam-
pijmuiden.nl of vraag meer infor-
matie bij Arjen en Albertine Pals-
Buis, telefoon 0255-518593.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Speciale website over 
woonwagencentrum
Velsen - De woonwagenlocatie 
aan de Oude Pontweg in Velsen-
Zuid wordt heringericht en uit-
gebreid. Dit is een omvangrijk en 
bijzonder project, zowel in werk-
zaamheden als in tijd. Vanaf de 
start is er veel aandacht geweest 
voor de communicatie, bijvoor-
beeld tussen de opdrachtge-
ver, de aannemer en de bewo-
ners. Sinds kort is er een speci-
ale website die de realisatie van 
de werkzaamheden als onder-
werp heeft. 
De Bie Wegenbouw BV heeft 
vanaf het begin foto’s gemaakt 
die vanaf heden te bekijken zijn 
op de website www.woonwa-
gencentrumvelsen.nl. Zolang 
het project voortduurt, groeit 
de website verder met foto’s. 
Ook is er een filmpje in aantocht 
over de verplaatsing van enke-
le woonwagens. Zo ontstaat er 
in de loop der tijd een mooie re-
gistratie van de herinrichting van 
het woonwagencentrum.  
Als er op de website op de fo-
to’s wordt geklikt, openen di-

verse fotoalbums, verdeeld naar 
soort werkzaamheden. Zo is er 
bijvoorbeeld een fotoalbum over 
de ondergrondse infrastructuur 
maar ook over de verhuizing van 
woonwagens. Ook wordt er op 
de website een en ander uitge-
legd over wat de verschillende 
werkzaamheden inhouden.  
De eerste stappen van het pro-
ject waren het opschonen van 
het terrein, verwijderen van 
de bomen en saneren van de 
grond. Daarna werd de inrich-
ting in gang gezet, waarbij Fase 
1 de uitbreiding behelsde. Hierbij 
werden de noodzakelijke voor-
zieningen zoals riolering, water 
en elektriciteit aangelegd. Ook 
werd de verharding aangelegd. 
Fase 2 was de herinrichting van 
het bestaande kamp waarbij een 
nieuw rioleringstelsel werd aan-
gebracht en de bestaande nuts-
voorzieningen werden verbeterd. 
De wagens werden opnieuw ge-
plaatst en de stenen schuren 
zijn vervangen door geïsoleerde 
houten schuren.

Grond terrein
Bleeker afgevoerd
Velserbroek - Het Recreatie-
schap Spaarnwoude laat in sa-
menwerking met de gemeen-
te Velsen de grond afvoeren die 
onlangs op terrein Bleeker is op-
geslagen. Ook zal de gemeen-
te Velsen de bovenlaag van de 
grond langs de Dammersboog 
op korte termijn vervangen. De 
gemeente benadrukt dat op bei-
de plekken geen gevaar voor de 
volksgezondheid bestaat en dat 
alle noodzakelijke eisen en voor-
schriften zijn gevolgd.
Onlangs is grond afkomstig van 
de werkzaamheden bij de Dam-
mersboog opgeslagen op terrein 
Bleeker met het doel deze te ge-
bruiken bij de afwerking van dit 
terrein. In deze grond zijn vrijdag 
26 juni stukjes asbesthoudend 
plaatmateriaal gevonden. Ver-
volgens is een onafhankelijk on-
derzoek opgestart dat heeft aan-
getoond dat materiaal in deze 
hechtgebonden vorm niet scha-
delijk is en geen enkel risico 
vormt voor de volksgezondheid. 

De grond is in deze vorm echter 
niet geschikt voor het afwerken 
van het terrein en wordt daarom 
volgens de geldende veiligheids- 
en milieuvoorschriften afgevoerd 
naar een daartoe gecertificeerd 
bedrijf de Grond en Reststoffen-
bank IJmond.
De grond die is afgegraven voor 
de aanleg van de Dammersboog 
is voordat deze werd afgevoerd 
naar terrein Bleeker vooraf ge-
controleerd en geschikt bevon-
den voor hergebruik. Vervolgens 
is de grond afgegraven en over-
gebracht naar terrein Bleeker. 
Na de vondst van het asbesthou-
dend plaatmateriaal is besloten 
om de zijkanten van de aange-
legde weg met de hand te con-
troleren. Hierbij zijn enkele stuk-
jes plaatmateriaal gevonden en 
verwijderd. Ook hierbij geldt dat 
in deze vorm geen risico is voor 
de volksgezondheid. Deson-
danks heeft  gemeente besloten 
om de bovenlaag langs de weg 
te vervangen. 

Commotie om motie
IJmuiden – Het was vorige week 
donderdag druk op de publieke 
tribune, tijdens de laatste ver-
gadering van de gemeenteraad 
voor het zomerreces. Het vast-
stellen van het Ruimtelijk Func-
tioneel Kader (RFK) van de Keet-
berglaan en het Blekersduin (No-
va-terrein) stond op de agenda 
en veel inwoners van Zeewijk en 
Santpoort-Zuid wilden hier ge-
tuige van zijn.
De 12-hoog flat aan de Keet-
berglaan moet verdwijnen en 
eerder lag er een plan voor drie 
flats op dezelfde plek: van acht, 
tien en elf hoog. Dit werd niet 
aangenomen: het Masterplan 
Zeewijk voorzag in laagbouw op 
die plek. In het Bestemmings-
plan Zeewijk was een wijziging 
opgenomen, waarbij maximaal 
50 woningen in twee gebouwen 
van zeven bouwlagen konden 
worden gebouwd. 
Met het slopen van de flat ver-
dwijnen er 144 woningen, de ge-
meenteraad vond dat daar min-
stens 100 woningen voor terug 
moesten komen, waarvan 60 
procent in de sociale huursec-
tor. Nu ligt er een plan van drie 
gebouwen met ieder zeven ver-
diepingen. Even ontstond er ver-
warring, want is een gebouw van 
zeven verdiepingen nu zeven of 
acht hoog? Het bleek acht hoog 
te zijn: er worden zeven woon-
lagen op de berging gebouwd. 
Sommige partijen konden zich 
hier niet in vinden. 
De LGV zag liever drie gebouwen 
van zeven hoog met zes woon-
verdiepingen, net zoals Groen 
Links. De PvdA had geen moei-
te met acht verdiepingen en de 
SP wilde 144 woningen terug in 
plaats van 100. Volgens het CDA 
was het slopen van de flat in het 
belang van de bewoners en de 
partij stemde daarom voor. Het 

raadsvoorstel werd aangeno-
men. Het RFK Blekersduin voor-
ziet onder meer in het uitbreiden 
van een supermarkt en de bouw 
van 100 woningen, waarvan 24 
in de zorgsector. Eerder was er 
een verzoek van Groen Links 
en de SP, om dit van de agen-
da te halen en het besluit een 
half jaar uit te stellen, omdat be-
denkingen van belanghebben-
den niet voldoende waren mee-
genomen. Dit werd niet aange-
nomen. Vlak voor de behande-
ling van het agendapunt wilde 
de PvdA nog een motie indienen. 
Dit is niet gebruikelijk, de grif-
fier zocht het op: een motie mag 
ingediend worden tot vlak voor 
aanvang van de gemeenteraads-
vergadering, dat was die avond 
om 20.30 uur. 
Op dat moment was het 21.30 
uur. De CDA en Velsen Lokaal 
vonden het indienen van een 
motie op zo’n moment slecht 
voor de besluitvorming, de Lijst 
Gerard Vosse noemde het mani-
pulatief en stapte uit protest op.
Ook Frits Korf van de Christen-
Unie stapte boos op, maar nam 
later zijn plaats weer in. Burge-
meester Cammaert laste een 
schorsing in en daarna stelde 
Marc Hillebrink van Groen Links 
voor om het RFK Blekersduin 
toch maar van de agenda te ha-
len: de raad kon door de chao-
tisch lopende vergadering niet 
tot een goed oordeel komen en 
hij vond dat de betrokken partij-
en nog de kans moesten krijgen 
om met elkaar om tafel te gaan. 
Dit leverde protest op van Rob 
Meerhof (PvdA): ,,Dus als je weg-
loopt, dan krijg je je zin. Dat mag 
toch niet zo zijn?’’ Toch ging de 
burgemeester akkoord met het 
voorstel en werd het RFK Ble-
kersduin tot nader order van de 
agenda gehaald. (Carla Zwart)

Geslaagden 
tweede 
tijdvak
Vellesan College
VMBO Basisberoepsgerichte 
leerweg • Kelly van den Dungen, 
Danique Lijzinga
VMBO Kaderberoepsgerich-
te leerweg c Sandya van de Rol, 
Danielle Janze, Marieke Mole-
naar, Maurice Drommel, Bart 
Verbaas, Bart Wismeijer
VWO • Nikki Winands

Gymnasium
Felisenum
Camilla Alfieri, Jorjan Bou-
desteijn, Nathalie van der Lende, 
Eline Oudolf en Romy Schmidt

HAVO 2e tijdvak
Brigitte Burgerhout, Larissa van 
Duin, Maud Hagen, Maarten Re-
deker, Sara Teeuwen, Kelly Wa-
gemans, Jimmy Wijckelsma, 
Margite Witteman

Atheneum
Amber Machielsen, Roger Ra-
shid

Gymnasium
Talitha Tuyn

Softdrugs aangetroffen 
na melding inbraak
IJmuiden - Politiemensen stel-
den afgelopen zaterdag om-
streeks 15.00 uur, na een mel-
ding dat er was ingebroken in 
een woning aan de Steenboks-
traat een onderzoek in.
De deur bleek open te zijn ge-
broken. In de woning werd een 
grote hoeveelheid softdrugs, 
zakken gedroogde henneptop-

pen, aangetroffen en in beslag 
genomen. 
Daarnaast nam de politie divers 
verpakkingsmateriaal en weeg-
apparatuur in beslag. De bewo-
ner van het huis, een 45-jarige 
man, meldde zich ‘s avonds bij 
de politie en is direct aangehou-
den. Hij is ingesloten voor ver-
hoor.

Aanpak huiselijk geweld
IJmuiden – Huiselijk geweld is 
niet acceptabel. De tien gemeen-
ten in de veiligheidsregio Kenne-
merland hebben een meerjarig 
beleid vastgesteld om de aanpak 
hiervan te verbeteren.
De implementatienota 2009–
2012 beschrijft de aanpak. De 
belangrijkste ambities van het 
plan zijn: Het versterken van het 
steunpunt huiselijk geweld Ken-
nemerland, door 24-uurs bereik-
baarheid en grotere bekendheid.

Versterking van de vrouwenop-
vang, door verbetering van de 
toeleiding en mogelijke vergro-
ting van het aantal opvangplek-
ken. Investeren in bewustwor-
ding, vroegsignalering en pre-
ventie door trainingen en pu-
bliekscampagne.
Het college van Velsen sluit zich 
aan bij deze ambities die ook lo-
kaal worden doorgevoerd. De 
nota ligt ter inzage in de leeska-
mer van de gemeenteraad.

Gewond 
na vechtpartij
Regio - In een horecagelegen-
heid aan de Riviervismarkt in 
Haarlem ontstond afgelopen za-
terdag, omstreeks 02.30 uur on-
enigheid, waarbij in elk geval 
twee mannen, Haarlemmers van 
23 en 31 jaar oud, betrokken wa-
ren. Er vielen klappen over en 
weer, waarbij de 23-jarige man 
gewond raakte in het gezicht. 
Een 20-jarige vrouw uit Drie-
huis kreeg een trap tegen haar 
gezicht, waardoor zij verwondin-
gen opliep aan haar kaak. Hoe 
de vrouw betrokken raakte in het 
gevecht, is nog niet bekend. De 
politie heeft de twee Haarlem-
mers aangehouden en ingeslo-
ten voor verhoor. De zaak wordt 
nader onderzocht.

Verkeers-
controle
Velsen-Zuid - Op de Parkweg 
in Velsen hebben politieagen-
ten vorige week woensdag van-
af 13.30 uur een twee uur duren-
de verkeerscontrole gehouden. 
Drie automobilisten kregen een 
bekeuring omdat zij niet hands-
free telefoneerden. Tien bestuur-
ders werden op de bon geslin-
gerd omdat zij geen gordel droe-
gen en een auto bleek niet ver-
zekerd te zijn, hetgeen ook be-
boet werd.
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Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Als je geluk hebt om in de (een) 
Gemeenteraad te komen, dan 
denk je in de eerste instantie 
dat je nu eindelijk eens op een 
‘prettige’ manier iets kunt doen 
voor de burger van je stad. Maar 
de praktijk is iets anders. Zo 
langzaam aan ben ik er achter 
dat het werk een hondenbaan 
genoemd kan worden, maar... 
wel een interessante honden-
baan. Waarom ik deze bena-
ming er aan geef zal ik trachten 
uit te leggen.
Als je in de gemeenteraad komt 
ben je bijna geen avond meer 
thuis. Je probeert je steeds te 
verdiepen in het probleem en te 
trachten dat te kiezen wat het 
beste voor de bewoner/kiezer is.
En het resultaat is: je krijgt van 
iedereen op je kop, omdat je het 
volgens hen niet goed doet, ter-
wijl het aan jou is om beslissin-
gen te nemen namens de be-
volking. 
Maar door steeds te trachten 
het beste voor de inwoner/kie-
zer te vinden, is het juist mijn 
motivatie om door te gaan. De 
belangstelling voor de samenle-
ving blijft mij inspireren, waar-
bij ik mij realiseer dat die hon-
denbanen in de politiek no-
dig zijn om onze samenleving 
op een democratische manier in 
stand te houden. En dat waar-
maken is een ingewikkelde taak. 
De vele contacten met de bur-
ger, of het nu is op het voetbal-
veld, in een bedrijf, tijdens voor-
lichtingsbijeenkomsten, in het 
theater, of vergaderingen met de 
wijkplatforms, dat alles geeft mij 

de praktische voeding voor mijn 
werk als CDA-raadslid.
In de dagelijkse praktijk is er 
door de introductie van het Du-
aal Besturen van Gemeentes, na 
2002 wel wat bereikt, maar naar 
mijn zin veel te weinig. De wijze 
waarop we nu vergaderen in de 
Raad heeft niet gebracht wat de 
bedoeling was, namelijk de bur-
ger dichtbij de politiek te bren-
gen en een scheiding tussen de 
Raad (de volksvertegenwoordi-
gers) en de leden van het Colle-
ge (het dagelijks bestuur). Wel 
zijn we in de gemeente Velsen 
op de goede weg. Maar wijzi-
gingen in de democratie is nu 
eenmaal een moeizaam proces. 
dat tijd kost.
Voor wat betreft mijn aan-
dachtsvelden (Sport- & Recre-
atie, Cultuur, Sociale zaken, ou-
deren beleid en het WMO-pro-
ject). 
- Het beoefenen van sport en 
dan met name door de jeugd. 
- Het nut van vrijwilligers en het 
Velsense verenigingsleven.
- De noodzaak van een goe-
de samenwerking met ouderen-
bonden en...
- De noodzaak van meer (aan-
gepaste) huisvesting voor ou-
deren. 
-Ons blijven inzetten voor het 
verbeteren van de positie van de 
zwakkeren in onze samenleving.
Dit alles maakt voor mij CDA 
politiek mooi.

Dicky Sintenie Wiegers CDA-
Velsen

Laatste bruidsreportage 
van Aris Schutte
Santpoort-Noord – Op de fo-
to is Aris Schutte in actie te zien 
tijdens zijn laatste bruidsrepor-
tage. Vorige week donderdag 
trouwden Sandra Rebel en Vin-
cent Gebuis uit Velserbroek en 
zij waren het laatste bruidspaar 
dat door fotograaf Schutte op de 
gevoelige plaat werd vastgelegd. 
Ook de ouders van Sandra wer-
den 34 jaar geleden door Schut-
te gefotografeerd als bruidspaar. 
Aris Schutte bereikte onlangs 
de pensioengerechtigde leeftijd, 
eind dit jaar stopt hij met foto-
graferen voor Foto Aris Schutte 
aan de Hoofdstraat. Hij was daar 
45 jaar actief, waarvan 40 jaar als 
fotograaf. 
Hij heeft in al die jaren heel wat 
bruidsparen gefotografeerd. 
,,Vlak na de oorlog was de Ru-
ine van Brederode heel gewild 
als fotolocatie. De molen in Sant-
poort en Beeckestijn waren toen 
nog in verval. 
Nadat die locaties gerestaureerd 
waren, heb ik ook daar veel fo-
to’s gemaakt’’, vertelt Aris. ,,Ver-
der maakte ik veel foto’s in oud-

Velsen en aan het strand. Als het 
regende gingen we vaak naar 
het station van Santpoort-Zuid, 
ook een heel karakteristieke lo-
catie.’’
In de jaren ’90 werd de fotograaf 
lid van de vereniging Color Art 
Photo. Deze club schrijft regel-
matig wedstrijden uit, voorname-
lijk op het gebied van de portret-
fotografi e. Schutte won hier di-
verse prijzen en heeft inmiddels 
zoveel punten verzameld, dat 
hij de titel van master heeft be-
haald. ,,Ik stop dus echt op mijn 
hoogtepunt’’, lacht hij. ,,Aan het 
eind van dit jaar stop ik met mijn 
baan, in januari volgend jaar krijg 
ik mijn mastertitel uitgereikt.’’ 
Aris Schutte besluit: ,,Ik heb het 
altijd met veel plezier gedaan en 
de fotografi e zal altijd mijn hob-
by blijven. Je moet toch wat met 
je vrije tijd. Dus ik zal heus nog 
wel eens op mijn fi ets stappen, 
op zoek naar een geschikte fo-
tolocatie. Maar het moeten is er 
dan af. Ik kan dan ook besluiten: 
ik ga vandaag wat anders doen.’’ 
(Carla Zwart) 

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Gyrosreepjes met aardappel-
schijfjes en rauwkost. Donder-
dag 16 juli. 12.30 uur. 
Bruinen bonenen met spekjes. 
Woensdag 22 juli. 12.30 uur. Om 
15.00 uur optreden Michel Coe-
nen. 
Snackdag donderdag 30 juli. 
12.30 uur.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel. In de maanden juni, 
juli en augustus is er geen open 
tafel. De eerstvolgende open ta-
fel is op woensdag 2 september.
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50. 

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
In de maanden juli en augustus 
is er geen open tafel. De eerst-
volgende open tafel is op 7 au-
gustus.
Expositie schilderijen van me-
vrouw Cristel Determan. Elke 
werkdag van 09.00 tot 16.00 uur 
en op zondag van 11.30 tot 14.00 
uur. Toegang gratis. 
Zomerkien vrijdag 17 juli van 
13.30 tot 16.30 uur. Kaarten à 
3,50 zijn vanaf heden aan het 
buffet verkrijgbaar.
Koersbal op maandag zijn nog 
leden welkom.
Restaurant is van 1 juni t/m 31 
juli gesloten. Vanaf 3 augustus 
kan met weer terrecht.
Vrijwilligers voor de felicitatie-
dienst, verzorgen en onderhou-
den van de volière en voor de 
keuken gezocht

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Klaverjassen op dinsdagavond 
gaat gewoon door. Het vrijdag-
middagklaverjassen start op vrij-
dag 17 juli om 13.30 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Zomerstop 
Internet-
pluscafé
IJmuiden - In verband met de 
zomervakantie zal het internet-
pluscafé voor senioren in de 
centrale bibliotheek een zomer-
stop houden. In september zal er 
een nieuw aanbod zijn voor het 
leren en gebruiken van internet. 
Houd de website van de biblio-
theek in de gaten: www.biblio-
theekvelsen.nl.

Formulierenbrigade Velsen
Tegemoetkoming 
chronisch zieken
IJmuiden - Vanuit de Gemeente 
Velsen is een regeling voor chro-
nisch zieken en gehandicapten 
met een laag inkomen, die een 
fi nanciële bijdrage kunnen krij-
gen. Deze is bedoeld als een te-
gemoetkoming in de verbor-
gen kosten die een chronische 
ziekte of handicap met zich mee 
brengt. Denk daarbij aan extra 
stookkosten, waskosten of kle-
dingslijtage. Het kan ook gaan 
om klusjes in en om het huis of 
een lidmaatschap van een be-
langenorganisatie. De tegemoet-
koming is categoriaal en dat be-
tekent dat de kosten niet aange-
toond hoeven te worden. Als er 
in een huishouden één of meer 
personen te maken hebben met 
een chronische ziekte of handi-
cap en er sprake is van een mi-
nimum inkomen dan komt men 

mogelijk in aanmerking voor de 
regeling. De Formulierenbriga-
de Velsen kan kijken of iemand 
in aanmerking komt en biedt 
ondersteuning bij het aanvra-
gen. Verder kijken zij naar waar 
men mogelijk nog meer recht op 
heeft. 
Maak gewoon even een af-
spraak, via de telefoon of com-
puter. Even langskomen kan na-
tuurlijk ook altijd, lukt dat niet 
dan komen de consulenten van 
de Formulierenbrigade Velsen 
aan huis. Zij zijn op werkdagen 
bereikbaar via telefoonnummer: 
0255 533 885. E-mail: formulie-
renbrigadevelsen@madi-mk.nl. 
De Formulierenbrigade Velsen 
is gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
‘de Delta’, Rijnstraat 2 1972 VG 
IJmuiden.

Velsen Centraal
op Seaport TV
Velsen - Het dagelijkse tv-pro-
gramma Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 17.00 
en 21.00 uur te zien. Op vrij-
dag 10 juli starten afwisselend 
twee programma’s, die de gehe-
le week iedere dag uitgezonden 
worden. Komende week zijn de 
fractievoorzitters van de PvdA en 
LGV en een raadslid van Groen 
Links van de gemeenteraad van 
Velsen de studiogasten. In het 
andere programma interviewt 
eindredacteur Jac. Zuurbier de 
Velsense wethouder van fi nanci-
en, Karel Ockeloen (PvdA).
De fractievoorzitters Rob Meer-
hof (PvdA) en Gerard Vosse 
(Leefbaar en Gezond Velsen) 
spreken met het raadslid voor 
Groen Links (Marc Hillebrink) 
over de aanstaande verkiezing 
van Rob Meerhof (IJmuiden) tot 
gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland. 
Waarom wil hij zijn partijgenoot 
Peter Visser, die sneuvelde in het 
IJslandse bankschandaal, op-
volgen? Welke portefeuille krijgt 
hij? Hoe ziet hij zijn relatie met 
het Velser gemeentebestuur, 
waarvan hij 23 jaar als raadslid 

deel uitmaakte? De unanieme 
voordracht van Marc Weerwind 
(D’66, 44 jaar) als nieuwe bur-
gemeester van Velsen vindt een 
krachtige ondersteuning door 
de gespreksdeelnemers. Zien 
de fractievoorzitters nog kansen 
om het Roode Kruis Ziekenhuis 
dichterbij Velsen te houden?
Uitvoerig gaat wethouder Karel 
Ockeloen (PvdA) in zijn gesprek 
met eindredacteur Jac. Zuurbier 
in op de fi nanciële positie van de 
gemeente Velsen. Was er in 2004 
nog een tekort van ruim 19 mil-
joen euro, thans sluit de reke-
ning van 2008 zonder een tekort. 
Wat is het geheim van Ocke-
loen om ondanks uitstel en afstel 
van sommige grote bezuinigin-
gen toch dit positieve resultaat 
te behalen? Hoe ziet hij de toe-
komstige ontwikkelingen mede 
in het licht van de zeer onover-
zichtelijke besprekingen in de 
gemeenteraad van de voorjaars-
nota 2009? Moet er weer bezui-
nigd worden in Velsen? Heeft hij 
met de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2010 in het vooruitzicht 
ook nog leuke en nuttige dingen 
voor de Velsenaren?
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Rabobank
bedankt René 
van der Linden
Velsen - Na bijna 9 jaar ruilt 
seniorenadviseur René van 
der Linden Rabobank Velsen 
en Omstreken in voor zijn ei-
gen ondernemersaspiratie. 
Hij was voor de senioren in de 
gemeente Velsen en Spaarn-
dam één van de vaste gezich-
ten van de Rabobank. 

René is op 1 augustus 2000 be-
gonnen bij de toenmalige Ra-
bobank Santpoort-Spaarndam. 
Na diverse functies binnen de-
ze bank, is hij uiteindelijk seni-
orenadviseur geworden na de 
fusie met de toenmalige Rabo-
bank IJmuiden. Als seniorenad-
viseur van Rabobank Velsen en 
Omstreken was René voor veel 
senioren inmiddels dé man die 
bij je thuis komt en alle bankza-
ken voor je regelt. ,,Ik kon veel 
vragen over betalen, sparen en 
beleggen beantwoorden. Ook 
over bijvoorbeeld erfrecht wilde 

men regelmatig iets weten. Bij 
mijn huisbezoeken kreeg ik veel 
waardering voor deze service. Ik 
ontmoette op die manier bijvoor-
beeld klanten die minder validen 
zijn of klanten die door omstan-
digheden tijdelijk niet in staat 
waren naar de bank te komen. 
Het kwam overigens ook zeer re-
gelmatig voor dat ik op bezoek 
ging bij mensen in het ziekenhuis 
of in een verpleeghuis”, vertelt 
René. Een paar uur in de week 
hield René ook spreekuren voor 
belangstellenden in verschillen-
de verzorgingstehuizen. René is 
er trots op als hij merkt dat door 
zijn inzet het contact tussen de 
klant en de bank verder is ver-
beterd. Verder was hij een graag 
geziene gastheer op de jaarlijk-
se seniorenmiddag die de bank 
organiseert. Zijn collega’s van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
bedanken René voor zijn inzet en 
collegialiteit en wensen hem veel 
succes voor de toekomst. Re-
né kan met een gerust hart het 
stokje overdragen aan de nieu-
we seniorenadviseur van Rabo-
bank Velsen en Omstreken, Sas-
kia Beths. Wilt u kennis maken 
met Saskia? Bel dan met 023-
5133500 voor het maken van een 
afspraak. Zie ook website www.
rabobank.nl/velsen. Hier vindt u 
op de speciale pagina ‘Senioren-
service’ onder andere informatie 
over de spreekuren in de verzor-
gingstehuizen. 

Quality Contacts nieuwe 
speler in de omgeving
Velserbroek - Quality Contacts,  
een modern contactcenter ge-
vestigd in Schagen heeft sinds 1 
april dit jaar ook haar deuren ge-
opend in de omgeving, te weten 
in Velserbroek. Quality Contacts 
is specialist in het verzorgen van 
communicatie in de breedste zin 
des woords. 
Een groot deel van haar acti-
viteiten bestaat uit binnenko-
mend en uitgaand telefoonver-
keer voor vooraanstaande op-
drachtgevers zoals Ziggo, Ca-
nal Digitaal en UPC. Tevens ver-
zorgt Quality Contacts donateur-
werving voor goede doelen zo-
als Het Rode Kruis, Amnesty In-
ternational, Oxfam Novib en War 
Child. Naast telefonisch klanten-
contact, is ook het afhandelen of 
verzorgen van e-mail een optie. 
Ook het invoeren van klantgege-
vens is een service die wordt ge-
boden. 
Ook dit najaar heeft Quality Con-
tacts weer een enorme uitda-
ging voor de deur staan waar-
in van september tot en met de-
cember zo’n 400.000 klantcon-
tacten  plaats zullen vinden voor 
een grootschalige Film1- en 
Sport1-actie. Tijdens deze perio-
de wordenwekelijks leuke acties 
ingezet voor de medewerkers die 
zich goed profileren binnen de 
organisatie in de vorm van een 
weekend weg, bonnen, en overi-
ge leuke gadgets.
Quality Contacts is een jong con-
tactcenter en is opgestart onder 
leiding van Niels Vader en Age 
de Jong in 2005. Ondanks de 
huidige recessie waarin zij mo-

menteel verkeren, mag Quality 
Contacts zich een florerende or-
ganisatie noemen. In de afgelo-
pen vier jaar is Quality Contacts 
van dertien medewerkers uitge-
groeid naar 250 medewerkers in 
Schagen en in Velserbroek.
,,Deze groei is gerealiseerd door 
de betrokkenheid en inzet van 
onze medewerkers”, aldus Kim 
Vermuë, contactcenter manager 
bij Quality Contacts. ,,We bie-
den een fijne werkomgeving met 
een dagelijkse uitdaging, trainin-
gen en volop doorgroeimogelijk-
heden.”
Quality Contacts is op zoek naar 
iedereen die dit ook aanspreekt, 
ongeacht leeftijd, geloofsovertui-
ging of opleidingsniveau. Deze 
instelling  heeft er dan ook voor 
gezorgd dat er bij Quality Con-
tacts een grote diversiteit aan 
mensen op de werkvloer aanwe-
zig is. 
Indien je oog hebt voor service 
en kansen snel kan signale-
ren, dan is Quality Contacts ze-
ker geïnteresseerd om een ken-
nismakingsgesprek aan te gaan. 
De werktijden (12 tot 40 uur per 
week) worden in overleg en vol-
gens een tweewekelijks rooster 
vastgesteld. Flexibiliteit ten aan-
zien van werktijden op zaterdag 
en de avonden is belangrijk.
Wie meer wil weten kan kij-
ken op www.QualityContacts.nl  
en wie belangstelling heeft om 
ook te komen werken bij Qua-
lity Contacts kan zijn of haar cv 
en motivatie mailen naar perso-
neel@QualityContacts.nl of bel-
len 0224-224224.

Dorpscafé Driehuis
Driehuis - Vorige week woens-
dagavond werd voor de tweede 
keer het Dorpscafé gehouden in 
Café Middeloo. Het was prach-
tig weer en iedereen was nog 
maar bekomen van het prachti-
ge Dorpsfeest Driehuis. De op-
komst was goed met ongeveer 
25 personen. In een ongedwon-
gen sfeer werd druk met elkaar 
gesproken, natuurlijk over het 
mooie dorpsfeest, maar ook over 
zaken die ons in Driehuis bezig-
houden. Vanuit de dorpsraad is 

gevraagd voor suggesties, the-
ma’s, knelpunten of ideeën 
waarvan hieronder de terugkop-
peling. Wat opvalt: Verkeer is een 
belangrijk thema! Met name de 
verkeersdruk door de Vondellaan 
die daardoor het dorp in tweeën 
splitst, parkeeroverlast en onvei-
lige situaties. Dit wil de dorps-
raad dan ook als specifiek thema 
gaan beetpakken. De Dorpsraad 
ontvangt graag verdere ideeën 
en mogelijke oplossingen. Zie 
ook www.ons3huis.nl.

De Kringloopwinkel: 
leuke spullen voor weinig
Haarlem - De Kringloopwinkel 
aan de Conradkade in Haarlem 
(Waarderpolder) is nu een klein 
half jaartje oud en het staat in-
middels al stampvol met leuke 
dingetjes. Van kasten tot en met 
cd’s, van glaswerk tot en met kle-
ding. Je kunt het niet bedenken 
of ze hebben het hier en allemaal 
te koop voor een zacht prijsje.
Hoe werkt het? Heeft u spulle-
tjes waar u niets meer mee doet  
dan komen ze dat graag bij u op-
halen. U maakt er anderen weer 
blij mee want weggooien is na-
tuurlijk zonde zeker in deze tijd. 
Heeft u een woning die leeg ge-
haald moet worden dan kunt u 
ze ook bellen. Ze komen u hel-
pen om de spulletjes op te halen 
en anderen weer blij te maken. 
De prijzen die gevraagd worden 
in de winkel zijn heel laag. Na-
tuurlijk moet er wel wat voor ge-
vraagd worden want de huur, 
gas water en licht moet natuur-
lijk betaald worden maar laag 
zijn de prijsjes zeker.
De Kringloopwinkel is een gro-
te zaak, er staan tienduizenden 

spulletjes op zo’n 600 vierkante 
meter te wachten op een tweede 
ronde. Zoals gezegd is de keu-
ze enorm, van leuke schilderijen 
tot prachtige boeken en ga maar 
zo door. U moet echt eens langs-
gaan en komen snuffelen want 
de prijsjes die gevraagd worden 
zijn belachelijk laag te noemen.
Belangrijk is ook dat men niet 
meer alles maar weggooit in de-
ze tijd. Er is duidelijk een einde 
gekomen aan onze consump-
tie maatschappij en dat is maar 
goed ook. Het was eigenlijk al-
lemaal te gek voor woorden wat 
mensen bij de vuilnisbak neer-
zetten. Spulletjes die makke-
lijk nog een tweede ronde mee 
kunnen gaan. U moet maar eens 
langs gaan en zelf gaan snuf-
felen. Neem er wel de tijd voor 
want het is niet bepaald klein en 
het aantal artikelen is ook erg 
groot te noemen.
De Kringloopwinkel, Conradka-
de 4 Haarlem, Waarderpolder, 
telefoon 06–13177527. Dagelijks 
open van 11.00 tot 17.00 uur en 
zaterdags tot 15.00 uur.

Nieuwsblad Het Kompas
IJmuiden – Op basisschool Het 
Kompas zitten een heleboel toe-
komstige collega journalisten, 
die zelf een krant in elkaar heb-
ben gezet: Nieuwsblad Het Kom-
pas. Onlangs waren de groe-
pen 3/4 en 4/5 van deze school 
te gast op de redactie van de 
Jutter/de Hofgeest aan de Zee-
weg. Friso Huizinga gaf ze daar 
een rondleiding en legde uit hoe 
een krant gemaakt wordt (fo-
to). Daarmee zijn de leerlingen 

op school aan de slag gegaan. 
Verschillende groepjes gingen 
zich verdiepen in sport, lokaal 
nieuws, een knutselpagina, een 
leerpagina en advertenties. Ook 
ging er een groepje aan de gang 
met het maken van reclame. Ze 
gingen op zoek naar nieuws, de-
den onderzoek in andere klas-
sen en ze hielden interviews. Dit 
resulteerde vorige week in een 
echte krant, waar de leerlingen 
erg trots op zijn.
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Velsen - Steef Hammerstein 
gaat per 20 juli aan de slag 
als hoofd commerciële zaken 
van SC Telstar. De 54-jarige 
Velsenaar is geen onbeken-
de bij de eerste divisionist. In 
de periode 1998-2001 was hij 
bestuurslid commerciële za-
ken van Telstar. De business-
club groeide in die tijd uit tot 
het belangrijkste onderne-
mersplatform in de IJmond. 
Het aantal bc-leden steeg on-
der zijn leiding van 90 tot bij-
na 150 leden.

In 2008 was Steef Hammerstein, 
die op een steenworp van Sport-
park Schoonenberg woont en 
al 40 jaar groot fan is van Tel-
star, medearchitect van het Wit-
te Leeuwen-sponsorconcept, 
waarbij twaalf bedrijven gevon-
den werden die gedurende drie 
seizoenen gezamenlijk een be-
drag van 800.000 euro sponso-
ren. Door dit financiële ‘extraatje’ 
stegen de inkomsten uit sponso-
ring het afgelopen jaar naar cir-
ca 1,5 miljoen euro. Telstar be-
hoort daardoor niet langer tot de 
clubs met de laagste begrotin-
gen uit het betaald voetbal.

Met de in gebruikname van 
de nieuwe hoofdtribune in au-
gustus breekt voor Telstar een 
nieuw tijdperk aan. ,,Een tijdperk 
vol commerciële kansen”, aldus 
Hammerstein, die veel zin heeft 
in zijn nieuwe baan. ,,De club is 
eindelijk in staat om haar spon-
sors goed te faciliteren. Ook de 
Witte Leeuwen, die een eigen 
lounge krijgen, worden volop in 
staat gesteld om relaties mee te 
nemen. Ik ben ervan overtuigd 
dat we met Telstar een mooie 
toekomst tegemoet gaan.” 
Algemeen directeur Pieter de 
Waard is, evenals de Raad van 
Commissarissen, blij met de 
komst van Hammerstein: ,,Als 
bedenker van de Witte Leeuwen 
heeft hij reeds laten zien waar-
toe zijn enthousiasme, passie en 
toewijding kunnen leiden. De 
opbrengst die hij met dit spon-
sorconcept realiseerde, heeft 
een belangrijke basis gevormd 
voor de nieuwe westtribune. Ie-
dereen bij de club is verheugd 
dat hij zich aan de Witte Leeu-
wen heeft verbonden.”

Horeman heeft
hart voor Telstar
Velsen-Zuid - De nieuwbouw 
van het stadion van Telstar vor-
dert gestaag en zal aan het be-
gin van het nieuwe seizoen ho-
pelijk veel bezoekers trekken.
De heren van Horeman Spons 
en Spiegel Combi leveren ook 
een bijdrage aan een frisse start 
van het nieuwe seizoen. Ze zijn 
al weken bezig met het schoon-
spuiten van de Oosttribune met 
behulp van een hoogdrukspuit. 
Omdat beide heren Telstar een 
warm hart toedragen en tij-
dens de economische crisis een 
steentje bij willen dragen, voeren 

zij deze werkzaamheden  geheel 
kosteloos uit. De tribune ziet er 
weer uit om door een ringetje te 
halen en de supporters kunnen 
straks rekenen op een schone 
zitplaats.
Ook zal Horeman Spons en Spie-
gel Combi de glasbewassing van 
de nieuwe glaswand op zich 
gaan nemen. Zij maken hiervoor 
gebruik van zogenoemde tucker-
poles welke door middel van Os-
mosewater de ramen streeploos 
schoon achterlaten. Daarnaast 
zullen zij vanaf het nieuwe sei-
zoen Telstar gaan sponsoren.

Hammerstein 
commerciële 
man SC Telstar

Macada sponsor 
zaalvolleybaltoernooi
Velserbroek - Het gonst al we-
ken in Velserbroek. Buren van 
aangrenzende straten beginnen 
langzaam maar zeker met het 
psychologische spelletje van el-
kaar met een glimlach lopen uit-
dagen. Precies een van de doel-
stellingen waarvoor de organi-
satie dit toernooi bedacht heeft. 
Het  zesde 123 Makelaar da-
mes straten zaalvolleybaltoer-
nooi wordt pas gehouden op za-
terdag  10 oktober, maar is onge-
kend populair.
De voorbereidingen zijn al weer 
in volle gang. Het toernooi wordt 
gehouden in het Polderhuis. De 
organisatie gaat uit van minimaal 
zeven en maximaal tien speel-

sters per straat. Als de straat te 
klein is om een team te formeren 
dan mag er ook een deelneem-
ster uit een aangrenzende straat 
meedoen. Opgave kan via info@
straatvolley.nl. 
Sponsoren willen het toernooi 
graag ondersteunen, zoals Jan-
Willem en Nel Willenbroek van 
Macada Innovision. Dit bedrijf is 
gespecialiseerd in het ontwer-
pen van doorzichtprojectiesyste-
men voor alle typen en merken 
LCD-, CRT- en DLP-projectoren, 
deskundige projectbegeleiding 
vakkundige montage, maatwerk 
én een zeer compleet assorti-
ment, de nieuwste ontwikkelin-
gen en technologieën.

Kijk Uit Jeugd
Ingmar Visser voor derde 
keer jeugdkampioen
IJmuiden - Op de laatste speel-
avond van dit seizoen wa-
ren de meeste prijzen al verge-
ven. Maar de prijs waar dit sei-
zoen bijzonder fel om is gevoch-
ten stond nog open. Dat was de 
derde plaats in groep één. Ach-
ter Ingmar Visser (foto) en Guido 
de Waal heeft een waar schaak-
slachtveld plaatsgevonden. Elke 
week was het stuivertje wisselen, 
en Barry Broek en Mark Schol-
ten zouden in een onderling du-
el uitmaken wie definitief derde 
zou worden.
Barry trok vol goede moed ten 
aanval en ook Mark ging er eens 
goed voor zitten. Barry kreeg de 
aanval waar hij even te roekeloos 
werd en Mark een paard had 
kunnen winnen. Daarna sloot 
Barry de gelederen en liet Mark 
mat lopen.
Ingmar Visser, voor de derde 
maal kampioen op rij, versloeg 
Menno Jaspers. Nadat Menno 
beide torens had verloren vond 
hij het welletjes en gaf op.
Guido de Waal had moeite met 
de in goede vorm zijnde Arman-
do Noordzij. Maar na een paar 
hachelijke momenten voor de 

koning van Guido, nam Guido de 
touwtjes in handen en Armando 
verzuimde de juiste verdediging 
te kiezen en liep mat.
Job Elsendoorn voerde een 
kunststukje op. Nadat hij in de 
openingsfase totaal overlopen 
werd door Boy Wu, kreeg hij zijn 
koning toch nog in veiligheid en 
gaf met een keurig mat Boy Wu 
het nakijken.
Erin Lucassen haalde met een 
mooie zet de dame van Tom 
Noordzij van het bord, waarna 
Tom een verloren partij speelde.
Marco Wellinga won veel mate-
riaal van Ben Eppink en dat liep 
niet goed af voor Ben.
Cory van Bellen moest met nog 
één minuutje op de klok met to-
ren en paard het mat zoeken te-
gen Kirsten Broek. Dat lukte niet 
en de partij werd remise.
Kim van Loon stond met zoveel 
stukken op de alleenstaande ko-
ning van Lyanne Lucassen ge-
richt dat Lyanne alleen nog maar 
de strijd kon staken.
Het nieuwe schaakseizoen voor 
de jeugd begint op donderdag 
20 augustus. Meer informatie op 
www.schaakclubkijkuit.nl.

Thalia Theater
Gratis swingen op
soul van Motown
IJmuiden - Jong en oud kan op 
19 en 20 september genieten van 
een weekend lang gratis theater, 
muziek en film. 
Om te vieren dat de grootscheep-
se wederopbouw van Oud-
IJmuiden nu echt gaat beginnen, 
trakteren Bouwfonds, Woning-
bedrijf Velsen, AWV Eigen Haard 
en de gemeente héél Velsen op 
een feestelijk Cultuurweekend. 
In het Thalia Theater staat voor 
muziekliefhebbers op zaterdag 
19 september vanaf 21.30 uur de 
swingende soulshow ‘The Soul-
trip Express’ van Motownhead 
op het programma.
Wie deze gratis toegankelij-

ke, funky soulshow van Mo-
townHead - aangeboden door 
Bouwfonds, Woningbedrijf Vel-
sen, AWV Eigen Haard en de 
gemeente Velsen - niet wil mis-
sen, doet er goed aan de gratis 
entreebewijzen nu al af te ha-
len aan de kassa van de Stads-
schouwburg Velsen (Groeneweg 
71).
De kassa is op werkdagen ge-
opend van 10.00 tot 12.00 uur 
(van maandag 20 juli tot en met 
vrijdag 7 augustus gesloten).
Het complete programma van 
het Cultuurweekend Oud-IJmui-
den is na te lezen op www.stads-
schouwburgvelsen.nl.
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Zaterdag vijftiende editie
Dance Valley: feest 
voor lichaam en geest
Velsen-Zuid - Zaterdag vindt 
de vijftiende editie plaats 
van Dance Valley, één van 
de meest toonaangevende 
dancefestivals ter wereld. Al 
weken wordt keihard gewerkt 
om de naar schatting 60.000 
bezoekers een onvergetelij-
ke dag te bezorgen. Met de 
komst van vier wereldtop-
pers (Armin van Buuren, Fer-
ry Corsten, Sasha en Markus 
Schulz) lijkt de organisatie 
bij voorbaat in die opzet ge-
slaagd te zijn.

Liefhebbers van lekker eten en 
drinken komen goed aan hun 
trekken tijdens Dance Valley, 
want de foodcourts zijn volledig 
op de schop gegaan. Op het he-
le terrein bevinden zich smake-
lijke verrassingen zoals de es-
pressobrommer, de tosticaravan 
en de mini-tapasbar. Daarnaast 
zijn er meerdere grote food-
courts, waarvan drie met terras 
en één met muziek. Op de ter-
rassen kunnen bezoekers chil-
len op loungebanken en op de 
balkons boven de foodcourts is 
het uitzicht over het festivalter-
rein sensationeel. Naast de ver-
trouwde snacks kunnen festi-
valgangers in de foodcourts ook 
terecht voor sushi, noodles en 
cocktails. De opvallendste eetge-
legenheid is Kerk Katrina, waarin 
chef André Amaro leiding geeft 
aan een groep creatieve koks. Zij 
bereiden onder andere burrito’s, 

Surinaamse broodjes, salades, 
pasta’s en smoothies. Natuurlijk 
is de muziek nog steeds het be-
langrijkste ingrediënt van Dance 
Valley. In zeventien verschillen-
de areas zijn meer dan 150 dj’s 
en live-acts te bewonderen. Be-
halve de eerder genoemde we-
reldtoppers zijn de opvallendste 
namen Marco V, The Shapeshif-
ters, Steve Lawyer, Mark Night 
en de Japanse hardhousesen-
satie Remo-Con. Het terrein is 
opgesplitst in vier delen: Solid 
Ground met Madhouse en Tool-
room Nights, Holy Ground met 
Mainstage, Higher Ground met 
HQ en Multigroove en Secret 
Ground met A State of Trance en 
Defected in the House. De com-
plete plattegrond is te downloa-
den via www.dancevalley.nl.
Het festival, dat van 11.00 tot 
23.00 uur duurt, vindt plaats op 
het evenemententerrein rond-
om de Heuvelweg in Velsen-
Zuid. Dit terrein is onlangs door 
het Recreatieschap Spaarnwou-
de en de gemeente Velsen om-
gedoopt tot Velsen Valley.
Tickets voor Dance Valley kos-
ten 62,50 euro exclusief voorver-
koopkosten en zijn verkrijgbaar 
via www.dancevalley.com en bij 
Primera en Free Record Shops. 
Ook aan de deur zijn nog tickets 
verkrijgbaar. Bezoekers uit de 
regio Kennemerland kunnen het 
beste met de fiets komen. Bij de 
hoofdingang staat een grote fiet-
senstalling. (Friso Huizinga)

‘De gasten stonden opgesteld in rijen van twee’

25 jaar Hotel Augusta
IJmuiden - Het is deze maand 
precies 25 jaar geleden dat 
John en Monique van Wave-
ren als begin twintigers de 
uitdaging zijn aangegaan om 
Augusta nieuw leven in te bla-
zen. Dankzij het horecaduo is 
een markant pand voor IJmui-
den behouden gebleven.

,,Augusta stond al jaren te koop’’, 
vertelt John van Waveren. ,,Het 
hotel was toen al in verval ge-
raakt, net als de omgeving. Oud 
IJmuiden stond er niet al te flo-
rissant bij met het resultaat dat 
potentiële ondernemers niet 
stonden te trappelen. Het was de 
vader van Monique die ons een 
zetje in de rug gaf. Hij voorzag 
dat een hotel in IJmuiden geen 
slechte investering zou zijn met 
alle bedrijvigheid eromheen. Na 
een paar keer Augusta van bin-
nen te hebben bekeken was het 
roer snel om. We waren verkocht 
door de charme die het hotel uit-
straalde. Dat er nog veel moest 
gebeuren was duidelijk, maar als 
je jong bent zie je daar niet te-
genop. Gelukkig waren ondanks 
de verpaupering, de mooie de-
tails bewaard gebleven.’’
Met hulp van familieleden en 
vrienden werden de meest nood-
zakelijke onderdelen van het ho-
tel aangepakt. Zo was er zoals 
toen gebruikelijk nog geen pri-
vé sanitair op de kamers en wa-
ren gasten gedwongen van een 
algemene badkamer gebruik te 
maken. ,,Het was dus dringen ’s 

morgens vroeg’’, lacht Van Wave-
ren. ,,De gasten stonden opge-
steld in rijen van twee.’’ In de ja-
ren die volgden werden de ka-
mers aangepast aan de eisen 
van deze tijd.
Veel hotelgasten wilden ‘s 
avonds iets eten. Monique trok 
een schort aan en bakte graag 
een biefstukje of een tong. Voor-
bijgangers zagen dat er weer 
licht in Augusta brandde, wer-
den nieuwsgierig en hadden al 
snel door dat ze hier ook gezel-
lig konden eten. Van Waveren: 
,,Het werd steeds drukker en 
het leiden van een hotel, kamers 

schoonhouden en ook ‘s avonds 
nog voor keukenprinses spelen 
werd ons teveel, dus werd het 
tijd om een kok aan te trekken. 
Onze eerste kok heeft ons ze-
ker een stap in de juiste richting 
gegeven. Inmiddels hebben we 
acht koks in dienst.’’
In de jaren die volgden kre-
gen John en Monique van Wa-
veren de mogelijkheid om uit te 
breiden. Naastliggende panden 
werden aangekocht en het ho-
tel werd uitgebreid. Inmiddels 
telt Augusta 25 kamers, diver-
se zalen, besloten dinerkamers 
en kantoren. ,,Tussentijds kon-

den we Thalia van de 
gemeente kopen. We 
waren niet de hoog-
ste bieder, maar on-
ze plannen strookten 
het meest met hetgeen 
zij voor ogen hadden, 
een culturele en socia-
le plek die voor ieder-
een toegankelijk was. 
Voorwaarde was uiter-
aard Thalia geheel te 
renoveren.’’
In het najaar zal er in 
het kader van het 25-
jarig jubileum van Au-
gusta een groot feest 
in Thalia worden ge-
houden. Van 19 juli tot 
en met 9 augustus ge-
nieten John en Moni-
que samen met hun 
personeel van een wel-
verdiende vakantie. Zie 
ook www.augusta.nl.

Partner van War Child
Velsen-Noord - Onlangs heb-
ben Crown Van Gelder en War 
Child een sponsorcontract gete-
kend dat hen voor de komende 
drie jaar aan elkaar bindt. In het 
kader van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (MVO) 
zet de papierproducent haar 
kernproduct papier in ter onder-
steuning van de communicatie- 
en fondsenwervingsactiviteiten 
van War Child. 
Mark Vogt, algemeen directeur 
van War Child, is zeer verguld 
met deze overeenkomst: ,,War 
Child werkt met een strikt laag 
kostenbeleid. Sponsoring is voor 
onze organisatie cruciaal. Met 
het papier van Crown Van Gelder 
zijn we de komende jaren ver-
zekerd van duurzaam geprodu-
ceerd kwaliteitspapier. Een enor-
me bijdrage, want papier blijft 
een belangrijke rol spelen in de 
communicatie met onze achter-
ban en in onze fondsenwerving.’’  
War Child Nederland is een on-
afhankelijke humanitaire organi-
satie die investeert in een vreed-
zame toekomst voor oorlogskin-
deren. Mees Hartvelt, algemeen 
directeur van Crown Van Gelder 
is enthousiast over de samen-

werking met War Child: ,,War 
Child en Crown Van Gelder delen 
dezelfde waarden. Het onder-
steunen van het goede werk van 
War Child past perfect bij onze 
MVO-doelstellingen en onze be-
drijfscultuur waarbij duurzaam-
heid en sociale betrokkenheid 
hoog in het vaandel staan. Daar-
bij vind ik het geweldig dat en-
kele van onze Nederlandse klan-
ten en leveranciers War Child 
ook een zeer warm hart toedra-

gen en ons initiatief zelfs actief 
ondersteunen door bijvoorbeeld 
drukwerk, enveloppenproductie, 
transport en advies te sponso-
ren. We zullen ook gezamenlijk 
met War Child activiteiten orga-
niseren waarbij onze achterban 
betrokken zal zijn. De eerste is 
al gepland: het Crown Van Gel-
der Running Team zal voor War 
Child deelnemen aan de Goede 
Doelenloop tijdens de Dam tot 
Dam loop.’’

Midzomeravondloop
Duin en Kruidberg
Santpoort-Noord - Vorige 
week vrijdag startte onder 
zeer warme omstandigheden 
de jaarlijkse midzomeravond-
loop van de Duin en Kruid-
berglopers. De prestaties wa-
ren opmerkelijk.

Er waren 37 wedstrijdlopers en 
27 wandelaars ingeschreven. 

Eerste werd Peter Hinlopen met 
een tijd van 37.48, tweede werd 
Huber Stoop met 40.30 en als 
derde eindigde Chris de Vries 
met 40.41.
Het parcoursrecord staat sinds 
21 juli 1994 nog steeds onver-
slagen op naam van Ruud Porck. 
Hij liep het rondje toen in een tijd 
van 32.25.



pagina 20 9 juli 2009

Natuurpad Pieter 
Vermeulen Museum
Driehuis - Wie niet binnen wil 
zitten, moet deze zomer maar 
eens naar het Pieter Vermeu-
len Museum komen. Daar is een 
leuk maar ook leerzaam natuur-
pad ontwikkelt.
Nu het museum het mooie park 
Schoonenberg zo’n beetje tot zijn 
achtertuin kan rekenen, kon een 
leuke activiteit daar niet uitblij-
ven. Bij de balie zijn natuurpad-
tasjes te huur waarmee kinderen 
onder begeleiding van meegeko-
men (groot)ouders of leerkrach-
ten op speelse wijze kennis kun-
nen maken met de natuur in de 
omgeving van het museum. In de 
natuurpad-tasjes bevinden zich 
onder andere. vogelzoekkaarten, 
een boombeestjeskaart, verre-
kijkers, loeppotjes en nog meer 
materialen die gebruikt kunnen 
worden om het boekje met de 
opdrachten over bomen, vogels 
en struiken rondom de vijver te 
beantwoorden. De rondwande-

ling duurt ongeveer een uur en 
de opdrachten zijn geschikt voor 
kinderen van 6 tot 16 jaar. Met 
kleuters zou de wandeling ook 
gedaan kunnen worden maar 
dan is het raadzaam om er maar 
een paar opdrachten uit te pik-
ken omdat sommige vragen voor 
hen nog wat lastig zijn en omdat 
de wandeling voor kleinere kin-
deren nog iets te lang is.
Op dit moment zijn er vijf natuur-
padtasjes. Ze zijn te huur voor 
individuele bezoekers en voor 
scholen. De prijs per tasje be-
draagt: 5 euro met een borg van 
10 euro.
Tijdens de schoolvakantie is het 
Pieter Vermeulen Museum ge-
opend op dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag en zondag 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het 
museum is te vinden aan de 
Driehuizerkerkweg 34d en te-
lefonisch bereikbaar via 0255 
536726.

Ook strand 
IJmuiden beter
bereikbaar 
door ‘Reach 
the Beach’
Regio - Deze zomer wordt het 
hot in Noord-Holland. Daarom 
treffen de provincie Noord-Hol-
land, verschillende kustgemeen-
ten en PWN maatregelen om de 
bereikbaarheid van de Noord-
zee kust te verbeteren. De web-
site www.reachthebeach.nl in-
formeert badgasten hoe zij het 
makkelijkst op het strand kun-
nen komen. Op mooie zomer-
se dagen is de Noord-Holland-
se kust een grote publiekstrek-
ker. De provincie, betrokken ge-
meenten en PWN doen er alles 
aan om de kust zo goed moge-
lijk bereikbaar te maken voor ie-
dereen die op zomerdagen naar 
het strand wil. Zij informeren de 
strandbezoekers op diverse ma-
nieren over de extra maatregelen 
die getroffen worden: denk hier-
bij aan verkeersmaatregelen en 
extra parkeer- en vervoersmoge-
lijkheden om beter naar en van 
het strand te komen. De Cam-
pagne Reach the Beach is er-
op gericht om bezoekers van de 
Noord-Hollandse kust goed te 
informeren over hoe ze snel op 
het strand kunnen komen. Het 
belangrijkste middel is de uit-
gebreide website www.reacht-
hebeach.nl. Op deze site staat 
veel informatie. Niet alleen is in-
formatie over vervoermiddelen, 
routes en verwachte reistijden 
op de site te vinden, maar ook 
informatie over evenementen, 
de weersverwachtingen en aller-
lei andere wetenswaardigheden 
voor een bezoek aan een van de 
Noord-Hollandse kustplaatsen; 
van Zandvoort tot en met Cal-
lantsoog. In het kader van het 
provinciale programma Bereik-
baarheid Kust worden maatre-
gelen voor autoverkeer, fietsver-
keer en collectief vervoer geno-
men. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om inzet van verkeersregelaars 
op drukke dagen om zo te zor-
gen voor een betere doorstro-
ming van het verkeer en efficiën-
ter parkeren. Ook zijn extra par-
keerterreinen geopend en be-
staande terreinen verbeterd. In 
Zandvoort en Bloemendaal aan 
Zee verwijst het “dynamisch par-
keerverwijssysteem” de strand-
ganger naar de vrije parkeerplek. 
Een nieuwe Beach Bus van Con-
nexxion rijdt vanaf 4 juli. Van-
af die dag kunnen strandgan-
gers supersnel met Connexxion 
reizen van Amsterdam naar het 
strand van IJmuiden aan Zee. Op 
vertoon van hun Fast Flying Ferry 
ticket stappen reizigers in IJmui-
den gratis over op de Beach Bus 
om aan het strand van IJmuiden 
uit te kunnen stappen. In Wijk 
aan Zee gaan op drukke zon-
dagen pendelbussen naar het 
strand Noordpier en in Castri-
cum zet Connexxion vanaf het 
NS station extra bussen in.

Velsen Lokaal kritisch 
over decalatiegedrag
Velsen - De IJmuider Courant 
heeft vorige week een artikel ge-
publiceerd over het declaratie-
gedrag van het College van Bur-
gemeester en Wethouders van 
Velsen. De krant deed een be-
roep op de Wet Openbaarheid 
van bestuur en kreeg daarmee 
inzage in de stukken. Velsen Lo-
kaal gaat er dan ook van uit, dat 
de berichtgeving op waarheid is 
gebaseerd.
Velsen Lokaal vindt dat de in-
tegriteit van het openbaar be-
stuur met deze berichtgeving 
in het geding is gekomen. ,,Het 
is een ernstige zaak als mocht 
blijken dat ook ons college be-
hoort tot 82 procent van colleges 
die te veel of ten onrechte ge-
declareerd hebben. Om die re-
den willen wij een nadere toe-
lichting van alle leden van het 
college. De leden van het colle-
ge ontvangen immers een rui-
me belastingvrije onkostenver-
goeding naast hun maandelijk-
se salaris. Daarnaast is het hu-

ren van taxidiensten voor bedrag 
van 13.000 euro in één jaar wel 
erg veel geld. Temeer omdat de 
gemeente beschikt over dienst-
auto met chauffeur.’’
Velsen Lokaal wil weten of het 
college bereid is om declaraties 
terug te betalen aan de gemeen-
schap als blijkt dat deze betaald 
hadden moeten worden uit hun 
onkostenvergoeding. Velsen Lo-
kaal wil ook duidelijkheid krijgen 
over de declaraties die gedaan 
zijn voor de kosten van politieke 
overleggen binnen de coalitie en 
de wethouders. 
Velsen Lokaal wil weten of die 
uitgaven in strijd zijn met de re-
gels. Alle politieke partijen ont-
vangen immers jaarlijks 1500 eu-
ro voor uitgaven van dergelijke 
aard. Deze onkostenvergoeding 
moet jaarlijks verantwoord wor-
den door iedere partij. ,,Ook hier 
willen wij weten of deze kosten 
terugbetaald worden uit de on-
kostenvergoeding van de colle-
gepartijen’’, aldus de fractie

IJmuiden – Het was de laatste 
weken vreemd rustig op de re-
dactie. Onze altijd zeer aanwe-
zige collega Tinka ontbrak. Zij 
ging eerder dan de bedoeling 
was met zwangerschapsverlof, 
omdat ze volledige rust moest 
houden. Geen gemakkelijke op-
gave voor deze bezige bij. Maar 
ze wist waarvoor ze het deed. 
Tinka heeft S.L.E., een auto-im-
muunziekte die onder de reuma-
tische aandoeningen valt. Ook 
ontbreken bij haar het staart-
beentje, een deel van het hei-
ligbeen en een deel van de bek-
kenspieren.
Tinka stond daarom onder con-
trole van de gynaecoloog, die 
ook de bevalling zou begelei-
den. Al drie weken had Tinka 
’s nachts weeën, ze sliep daar-
door niet. In het ziekenhuis werd 

Aangenaam

Geboren: Henky Robert van 
Leeuwen
Dochter van: Tinka van Leeu-
wen
Geboren op: 3 juni 2009 om 
8.17 uur
Geboortegewicht: 2980 gram

besloten om slaappillen voor te 
schrijven, zodat ze wat slaap kon 
inhalen. Twee dagen later zou 
de bevalling worden ingeleid. Zo 
ver kwam het niet: vier uur later 
kwamen de weeën om de vijf mi-
nuten en ging Tinka weer naar 
het Amsterdamse Boven IJ zie-
kenhuis (ze woont in Oostzaan), 
vergezeld door haar moeder en 
zus. 
De verloskundige zou haar be-
geleiden. De bevalling duurde 
en duurde, totale ontsluiting en 
de persweeën bleven uit. Omdat 
de vliezen al geruime tijd waren 
gebroken en de baby op zich liet 
wachten, raakte de verloskundi-
ge in paniek. Tinka had op dat 
moment nog maar zeven centi-
meter ontsluiting, toch kreeg ze 
de opdracht om te gaan persen. 
Dit deed ze, maar al snel kwam 
er teveel druk te staan op haar 
bekken. Hierdoor kwam de baby 
klem te zitten in het geboorte-
kanaal. Ze vroeg aan de verlos-
kundige of ze de gynaecoloog er 
bij wilde halen, dit deed ze pas 
toen ook haar moeder zich er 
mee ging bemoeien. Haar zusje 
had op dat moment het strijdto-
neel al verlaten, zij kon de mar-
telgang niet langer aanzien. Na-
dat de gynaecoloog was opge-
piept en haar dossier had ge-
lezen, ging het in sneltreinvaart 
naar de operatiekamer en kwam 
Henky via een keizersnede ter 
wereld. Dat was geen gemak-
kelijke start en moeder en doch-
ter bleven een paar dagen in het 
ziekenhuis om bij te komen. Nu 
zijn ze weer thuis en daar gaat 
het goed. 
Tinka herstelt sneller dan ver-
wacht van de keizersnede en 
Henky is een lief, rustig meis-
je dat alles volgens het boekje 
doet. (Carla Zwart)

Pimp je teenslipper
IJmuiden aan Zee - Ook dit jaar 
staat de strandbibliotheek weer 
op het strand, voor paviljoen 
Noordzee. Tot en met 23 augus-
tus kunnen kinderen en volwas-
senen een boek of een tijdschrift 
lenen. Daarnaast worden er el-
ke woensdag en zaterdag leu-
ke (gratis) activiteiten georga-
niseerd. Zoals deze zaterdag 11 

juli, van 14.00 tot 15.30 uur, voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar: 
pimp je teenslippers. Versier je 
saaie slippers met allerlei leuke 
versierselen. Het is wel nodig om 
je even van te voren op te geven. 
De strandbibliotheek is open van 
woensdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. Zie ook  www.
bibliotheekvelsen.nl.
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Inloopochtend voor mannen 
en vrouwen met borstkanker 
in KG locatie noord, 10.00-11.30 
uur. Info: 023-5630899.
Vaartocht voor hele gezin naar 
museum de Cruquius, 11.00-
14.00 uur. Info: www.postverka-
decruises.nl, 023-5470496.

Donderdag 16 juli

Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Guru’s Jazzmatazz. 21.00 
uur. Toegang 18,50. Donderdag 9 juli

Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Klei-
ne zaal: 65 Days of Static. 20.30 
uur. Toegang 11,-. 

Vrijdag 10 juli

Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: And you Will Know 
Us by The Trail of Dead. 20.30 
uur. Toegang 13,-. Kleine zaal: 
Roots of Heaven: Susan Tede-
schi. 20.30 uur. 17,50. Café: Se-
ven Fingers. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Zaterdag 11 julii

Rommelmarkt op het Kenne-
merplein. 09.00-16.00 uur.
Kunstmarkt Spaarndam, 
10.00-17.00 uur. Om 15.00 uur 
concert in de Oude Kerk: Bar-
bershopkoor ‘Whale City Sound’. 
Info: www.marselje.nl/kunst-
markten.
Dance Valley Festivalterrein 
Uitzichtheuvels. 11.00 tot 24.00 
uur. Zie www.dancevalley.nl.
Swingsteesjun strandfeest bij 
Club Maritime (strandpaviljoen 
9), Boulevard Favauge, Zand-
voort, 19.00-24.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Patronaat & Velser Herrie: No-
meansno. 20.30 uur. 13,50. Ca-
fé: Popkwis Zomereditie. 21.00 
uur. Toegang gratis. Dommelsch 
zaal: Superstijl. 23.00 - 04.00 
uur. 10,- vanaf 18 jaar.

Zondag 12 juli
Open dag Volkstuinvereniging 
Wijkeroog in Velsen-Noord. 
Vanaf 11.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Ryan Shaw. 21.00 uur. 11,50.

Maandag 13 juli

Vaartocht voor hele gezin naar 
museum de Cruquius, 11.00-
14.00 uur. Info: www.postverka-
decruises.nl, 023-5470496.

Dinsdag 14 juli
 

Woensdag 15 juli

Wat is
er te 
doen

DuikTeam IJmond 
feliciteert cursisten
IJmuiden - Afgelopen jaar is er 
weer hard gewerkt door de in-
structeurs en duikers bij Duik-
Team IJmond. En niet zonder re-
sultaat. Na een intensieve oplei-
ding in het zwembad en in het 
buitenwater, aangevuld met een 
dosis theorie is het duikteam 
weer een aantal uitstekende dui-
kers rijker. 
De volgende mensen worden 
hierbij gefeliciteerd met het be-
halen van het 1 sters duikbre-
vet: Ben Oortwijn, Thomas Bak-
ker, Nick Steenmeijer, Simon 
Houtstra, Joey Kalkman, Theo 
Verboom, Han Kempers, Daan 
Rolf en Ron Kaldenbach. Naast 
de nieuwe 1 sters duikers zijn er 
ook een aantal duikers geweest 

die in opleiding gegaan zijn voor 
het gevorderde 2 sters duikbre-
vet en hebben op deze wijze hun 
niveau van duiken verhoogd.
Hierbij feliciteren wij dan ook de 
volgende duikers met het beha-
len van hun 2 sters duikbrevet: 
Iva Peterkova, René Kuijer en 
Tom Kuijer.
Er zijn ook een aantal duikers ge-
weest die zich hebben gespecia-
liseerd in de module Redden. Dit 
is een specialisatie die gedaan 
wordt naast de reguliere duik-
brevetten. Hierbij feliciteren wij 
de volgende mensen met het be-
halen van hun specialty module 
Redden: Herman van de Made, 
Emiel Paardekam, Iva Peterkova, 
René Kuijer en Tom Kuijer.

Cees de Baare 
schrijft roman
IJmuiden – Naast drie kinder-
boeken, een bundel nautische 
gedichten in het Engels en het 
Nederlands en heel veel schil-
derijen kwam er onlangs een ro-
man voor volwassenen uit, ge-
schreven door IJmuidenaar Cees 
de Baare:  ‘Het land van tranen’.
Dit boek speelt zich af vlak na 
de Golfoorlog in Irak. Sajed, een 
Irakese student, ziet Hadi op de 
resten van zijn ouderlijk huis zit-
ten. Zijn hele familie is tijdens de 
oorlog omgekomen. Sajed be-
sluit de jongen te adopteren. Sa-
men gaan zij naar Amerika, op 
zoek naar een betere toekomst. 
,,Het is denk ik een literair groei-
proces, dat ik na drie jeugdboe-
ken nu een roman voor volwas-
senen heb geschreven’’, vertelt 
Cees. ,,Ik moest het schrijven. 
Daar waren twee aanleidingen 

voor: mijn zoon zat ooit een half 
jaar als militair in Kosovo. Als ou-
der sta je 1000 angsten uit, als je 
kind in oorlogsgebied zit. Daar-
naast volgde ik destijds met ver-
wondering via de media de Golf-
oorlog. Ik vroeg me toen af hoe 
het mogelijk is dat één persoon 
in Irak een heel volk op deze ma-
nier kan behandelen.’’ Het vier-
de jeugdboek staat alweer klaar, 
twee andere zijn in de maak en 
Cees is ook al weer bezig met 
zijn volgende roman. En dat alle-
maal naast zijn ‘gewone’ baan bij 
de Amsterdamse Havendienst. 
Zelf snapt hij ook niet zo goed, 
waar die creatieve productiviteit 
vandaan komt: ,,Ik barst van de 
inspiratie. Als de inkt in mijn pen 
eenmaal gaat vloeien, dan blijft 
dat doorgaan. Het moet er ken-
nelijk allemaal uit, het gaat me 
makkelijk af en ik vind het heer-
lijk om te doen. Ook kan ik de 
stroom een dag stilzetten, om 
de volgende dag weer op volle 
kracht vooruit te gaan.’’ Het boek 
‘Het land van tranen’ is te bestel-
len via www.freemusketeers.nl, 
de boekhandel kan het ook be-
stellen. Meer over Cees op www.
ceesdebaare.nl  (Carla Zwart)

Van 22 tot en met 26 juli

Volle Feestweek op 
Kennemerboulevard
IJmuiden aan Zee - Naast de 
zeer aantrekkelijke activitei-
ten die traditioneel plaats-
vinden tijdens de Feestweek 
IJmuiden aan Zee, zoals de 
kermis  en de kortebaandra-
verij, zijn er dit jaar een aantal  
nieuwe activiteiten voor jong 
en oud aan het programma 
toegevoegd dankzij de be-
staande en nieuwe sponsors.

Woensdag 22 juli om  13.00 uur 
begint de Feestweek IJmuiden 
aan Zee met diverse oude am-
bachten zoals nettenboeten, het 
slaan van touwen, mandenma-
ken en rietvlechten. Dit zal door 
diverse shantykoren worden op-
geluisterd met optredens bij Res-
taurant Het Vlaggenschip, Res-
taurant Café IJmuiden aan Zee 
en Brasserie Bar Het Zandhuis 
en ’t Familiehuys . ’s Avonds is er 
een DJ in ’t Familiehuys en een 
optreden van de band 4-Real in 
Brasserie Bar Het Zandhuis.
Donderdag 23 juli staat volledig 
in het teken van de al jaren ge-
houden kortebaandraverij. De-

ze paardenraces trekken ieder 
jaar weer duizenden toeschou-
wers uit IJmuiden en omstreken. 
De totalisator is vanaf 12.30 uur 
geopend voor iedereen die een 
gokje wil wagen. ’s Middags zal 
Cock Zwanenburg een optre-
den verzorgen in Restaurant Ca-
fé IJmuiden aan Zee. In ’t Fami-
liehuys komt er ’s avonds een DJ 
en  in Brasserie Bar Het Zand-
huis treedt de band Different 
Cook op.
Vrijdag 24 juli wordt een dag voor 
de kinderen  Kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar kunnen zich vanaf 
12.00 bij ’t Coraaltje aanmelden 
voor het maken van een vlieger. 
Tijdens het knutselen van hun 
vlieger worden de kinderen door 
Brasserie Bar Het Zandhuis ge-
trakteerd op een glas limonade.  
Kinderen kunnen zich opgeven 
bij’t Coraaltje, Kennemerboule-
vard 326,  telefoon 0255-527874. 
In de avonduren is er in ’t Fami-
liehuys een DJ en kan u weer ge-
nieten en swingen op de klanken 
van de band Verhage and Co. in 
Brasserie Bar Het Zandhuis.

Zaterdag 25 juli wordt er een 
Amerikaanse dag  georgani-
seerd door de ondernemers op 
de boulevard.
Dit spektakel begint om 13.00 en 
duurt tot 18.00 uur. U kunt een 
aantal verrassende kramen ver-
wachten, een Amerikaanse oldti-
mershow en optredens van twee 
rock’n’rollbands. In de avond-
uren kunt u weer genieten van 
de muzikale klanken van een DJ 
in ’t Familiehuys en van de band 
Cover Company in Brasserie Bar 
het Zandhuis.
De Feestweek IJmuiden aan Zee 
wordt op zondag 26 juli afge-
sloten met een Oud-Hollandse 
Jaarmarkt die om 13.00 uur be-
gint. Deze middag zal er in Res-
taurant Café IJmuiden aan Zee 
een optreden verzorgd wor-
den door Cock Zwanenburg.  ’s 
Avonds zal  er in ’t Familiehuys 
een DJ komen en in Brasserie 
Bar het Zandhuis staat een spet-
terend optreden gepland van 
The Rebellies. Tijdens de feest-
week is de kermis van 12.00 tot 
en met 24.00 uur geopend.

Auto over de kop
Velsen-Zuid - Op de Parkweg 
is rond afgelopen dinsdag om 
02.15 uur een 39-jarige vrouw uit 
Velsen-Zuid over de kop gesla-
gen met haar auto. Zij was in de 
bocht bij Velserbeek de macht 
over haar stuur verloren en is via 
de middenberm de andere rij-
baan opgeschoven, waarna zij 
in de berm op haar dak terecht-
kwam. De bestuurster wist op ei-
gen gelegenheid uit haar auto te 
komen. Zij is ter controle naar 
een ziekenhuis vervoerd.

Verduistering
Haarlem - De politie heeft vo-
rige week woensdag een 16-ja-
rig meisje uit Velserbroek aange-
houden. Het meisje had sigaret-
ten van haar werkgever meege-
nomen, zonder daarvoor te beta-
len. De winkel is gevestigd aan 
de Eksterlaan.
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Boogschieten en zo
Velserbroek - Tijdens de grote 
schoolvakantie worden er weer 
verschillende dingen georgani-
seerd voor de jeugd. Zo was er 
deze week boogschieten en ka-
tapult schieten bij de Westbroe-
kerplas.
Dertig kinderen in de leeftijd van 
10 tot 13 jaar hadden maandag 
een fijne ochtend, ook organisa-
tor Ad Otten was dik tevreden.

Tijdens de schoolvakanties, als 
alle verenigingen en clubs va-
kantie hebben en de verveling 
toeslaat, probeert Buurtsport 
Velsen de jeugd in beweging te 
krijgen. Wie ook geïnteresseerd 
is in de activiteiten schrijft zich in 
voor de nieuwsbrief van buurt-
sport Velsen via info@jcdekoe.nl, 
meer informatie op www.seapor-
trtv.nl. 

WaDo Open:
geslaagd toernooi
Santpoort-Noord - Op sport-
park Groeneveen heeft de ten-
nisvereniging LTC Brederode een 
succesvol open toernooi gehad. 
Het was een grandioze week, 
waar het component mooi weer 

overheerste. Het grootste toer-
nooi binnen het district komt 
mede tot stand door de sponso-
ren en de inzet van de vele vrij-
willigers.
Petje af voor deze organisatie, 

aldus voorzitter Hans Demmers. 
LTC Brederode was tijdens dit 
van Waalwijk van Doorn Open 
de gastheer voor 700 deelne-
mers. Jeroen Dortmundt staat er 
niet tussen, hij nam de foto.

Robin van der Kolk 
Nederlands Kampioen
Regio - Afgelopen weekend 
werd in het zonnige Valkens-
waard (Noord-Brabant) het Ne-
derlands Kampioenschap fiets-
cross verreden. 
Robin van der Kolk wist hier zijn 
titel te verdedigen, en mag zich 
voor het derde opeenvolgende 
jaar Nederlands Kampioen noe-
men.
Robin had de afgelopen twee 
jaar bij de Junior Men Cruiser 
het NK al gewonnen, maar in 
de Elite Men Cruiser is hij nog 
de jongste, waardoor het hem 
niet gemakkelijk werd gemaakt. 
Robin moest het opnemen tegen 
negentien tot negen en twintig 
jarigen.
De manches wist Robin steeds 
de eerste plek weten te bemach-
tigen en het was dus al te mer-
ken dat het een veelbelovende 
dag zou worden. 
In de finale mocht Robin als 
tweede kiezen, degene die als 
nummer een mocht kiezen ging 
op plek vier staan waardoor 
Robin de keuze nam om op plek 
twee te gaan staan. 
De Nederlands Kampioen van 
afgelopen jaar bij de Elite Crui-

ser was vandaag opnieuw een 
kandidaat voor de titel. 
Toen het hek viel was Robin ra-
zendsnel weg waardoor hij op 
het eerste stuk al een grote voor-
sprong kon nemen. 
Het ging echter fout voor de eer-
ste bocht waar Robin de bult vol 
raakte en veel snelheid verloor. 
Hierdoor kwam de nummer twee 
wel erg dichtbij, maar Robin 
maakte op de baan geen fou-
ten meer. 
In de laatste bocht werd het nog 
gevaarlijk, hier kreeg Robin een 
zet van de nummer twee, maar 
wist in balans te blijven en als 
eerste de finishlijn te passeren. 
Hierdoor mag hij zich voor het 
derde opeenvolgende jaar Ne-
derlands Kampioen noemen.
Zus Sharon wist twee keer in 
de finale te komen, maar kwam 
jammer genoeg niet verder als 
de achtste plek. Claudia zat niet 
lekker in haar vel en kwam niet 
verder dan een vijfde plaats.
Dinsdag vertrekt de familie naar 
Denemarken, waar aankomend 
weekend het Europees Kampi-
oenschap wordt verreden. Zie 
ook www.RobinvanderKolk.com.

Auto op verkeerde 
weghelft: vier gewonden
IJmuiden - Op de Kanaaldijk 
ontstond vorige week vrijdag 
omstreeks 13.40 uur een fron-
tale aanrijding. Een 41-jarige 
Amsterdamse bestuurder wil-
de linksaf richting de haven rij-
den en vergiste zich op de split-
sing, waardoor hij op de andere 
weghelft terechtkwam. Een vuil-
niswagen bestuurd door een 49-

jarige man uit Castricum kon de 
auto niet meer ontwijken, waar-
door de frontale aanrijding ont-
stond. In de auto zaten naast de 
Amsterdammer, zijn vrouw en 
twee kleine kinderen (2 en o jaar 
oud). Alle vier zijn zij ter contro-
le naar een ziekenhuis vervoerd. 
De man en zijn vrouw zijn ter ob-
servatie opgenomen.

Vernielers
aangehouden
IJmuiden - Politiemensen heb-
ben afgelopen zondag om-
streeks 03.00 uur op de Hee-
renduinweg twee verdachten 
aangehouden. Het tweetal had 
even een prullenbak met be-
tonblok uit de grond getrokken 
en op een fietspad bij de Ah-
ronstraat gelegd. Een opletten-
de had het zien gebeuren en de 
politie gebeld. Deze stelden di-
rect een onderzoek in en trof-
fen de twee mannen aan bij de 
ingang van de zwembad. Bij 
het zien van de politie ging het 
tweetal ervan door over het hek 
van de jeu de boulesvereniging. 
Na een korte achtervolging kon 
één van de verdachten, een 26-
jarige IJmuidenaar, worden aan-
gehouden. De andere man had 
zich verstopt in de bosschages. 
Ondanks herhaaldelijk roepen 
van de agenten, dat de man te-
voorschijn moest komen en dat 
anders een politiehond zou wor-
den ingezet, bleef de man zich 
schuil houden. Vervolgens is hij 
met behulp van een politiehond 
aangehouden. 

Zondag 20 september
‘Rondje Oud-IJmuiden’
IJmuiden - Op de zondag van 
het Cultuurweekend, zondag 20 
september, wordt de klok terug-
gedraaid en staat er een heerlij-
ke nostalgische dag op het pro-
gramma. 
Om 13.30 uur en 15.30 uur start 
bij Hotel Augusta een theatrale 
rondwandeling langs de meest 
markante, historische plekken 
van IJmuiden. Deelnemers stap-
pen het historisch Oud-IJmui-
den binnen en wanen zich weer 
even in lang vervlogen tijden. Zij 
worden tijdens het ‘Rondje Oud-
IJmuiden’ getrakteerd op bijzon-
dere, speciaal voor de oude ha-
venwijk geschreven teksten van 
lofdichte Bo Baden.
Tijdens het Cultuurweekend 
waarmee het slaan van de eerste 

paal van het ‘Nieuwe Oud-IJmui-
den’ op 16 september wordt ge-
vierd, is nog veel meer te beleven 
voor jong en oud. 
Van een swingende soulshow tot 
leuke kinderactiviteiten als pof-
fertjes bakken en schminken. 
Het complete programma aan-
geboden door Bouwfonds, Wo-
ningbedrijf Velsen, AWV Eigen 
Haard en de gemeente Velsen, 
is na te lezen op www.stads-
schouwburgvelsen.nl. 
Gratis kaarten voor de rondwan-
deling ‘Rondje Oud-IJmuiden’ 
zijn af te halen aan de kassa van 
de schouwburg (Groeneweg 71). 
De kassa is op werkdagen ge-
opend van 10.00 tot 12.00 uur 
(van maandag 20 juli tot en met 
vrijdag 7 augustus gesloten).

Hennep-
kwekerij
Haarlem - Vorige week woens-
dag rond 21.00 uur kreeg de po-
litie melding van wateroverlast 
in een pand aan de Prins Bern-
hardlaan. In de woning bleek 
een hennepkwekerij te zijn. De 
kwekerij is inmiddels ontmanteld 
en tegen de 62-jarige bewoon-
ster wordt proces-verbaal opge-
maakt.
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Jack’s Inn geopend
Beverwijk - Het bedrijf “Cash-
In” aan de Zeestraat 57 is over-
genomen door ondernemer Jack 
Nieuwenhuis. Het concept, in- 
en verkoop van gebruikte goe-
deren, is grotendeels gelijk ge-
bleven. 
Nieuw is echter dat ook terug-
koop nu mogelijk is. Tijdelijk krap 
bij kas...? Verkoop dan waarde-
volle goederen met de optie om 
ze later, tegen een meerprijs van 
20 procent, weer terug te kopen. 
De nieuwe naam van het bedrijf: 
Jack’s Inn...!
Jack Nieuwenhuis is een gebo-
ren handelaar, van oorsprong af-
komstig uit Haarlem. Tegenwoor-
dig woont hij in Beverwijk en 
toen de gelegenheid zich voor-
deed om het bedrijf aan de Zee-
straat 57 te kunnen overnemen, 
greep hij zijn kans. Hij vertelt: ,,Ik 
kom uit een echte handelsfami-
lie. Het in- en verkopen zit me in 
het bloed en bovendien vind ik 
het leuk om met mensen om te 
gaan. Het is altijd een droom van 
me geweest om een bedrijf als 
dit te kunnen openen.’’ 
Het assortiment van de winkel 
valt niet eenvoudig te omschrij-

ven, want de collectie verandert 
elke dag weer, afhankelijk van 
wat er wordt ingebracht. U vindt 
er in elk geval een steeds wisse-
lende verzameling cd’s voor de 
vaste lage prijs van 1,50 euro.
Verder zijn er bijvoorbeeld com-
puterspellen, geluidsapparatuur 
en laptops te vinden. Het ver-
dient aanbeveling om regelma-
tig een bezoek te brengen aan 
de winkel, omdat er telkens weer 
iets nieuws te ontdekken valt. 
Wie goederen wil inbrengen, kan 
hiervoor tijdens openingsuren 
altijd terecht. 
,,Ik bied direct contant geld voor 
de goederen. Dat geldt ook voor 
goud. Bij mij geen tegoedbon-
nen, maar gewoon contant geld 
in ruil voor gouden sieraden’’, al-
dus Jack Nieuwenhuis.
Hij deed zijn ervaring met de-
ze vorm van handelen op bij een 
vestiging van Used Products in 
Haarlem, waar hij geruime tijd 
stage liep. 
De winkel van de jonge onder-
nemer is geopend van 10.00 
tot 18.00 uur, op donderdag is 
er koopavond tot 21.00 uur. Op 
maandag is Jack’s Inn gesloten.

Drukke middagen voor 
IJmuider Reddingsbrigade
IJmuiden - Diverse keren moest 
de IJmuider Reddingsbrigade 
woensdag, donderdag en vrij-
dag in actie komen op en om het 
strand van IJmuiden. 
Woensdag begon de drukte: Een 
motorboot met vijf opvarenden 
bleek stuurloos voor de kust van 
IJmuiden te liggen. Ongeveer 1,5 
mijl ten westen van de Zuidpier 
lag een motorbootje stuurloos op 
zee, zijn aandrijfas bleek gebro-
ken te zijn.
De opvarende schakelde de 
IJmuider Reddingsbrigade in 
om deze naar de jachthaven te 
IJmuiden te slepen. Één vaartuig 
van de IJRB sleepte het motor-
bootje en het andere assisteer-
de de sleep. Het gesleepte mo-
torbootje werd veilig afgeleverd 
in de Jachthaven van IJmuiden. 
De IJRB ging onder dankzeg-
ging retour.
Tijdens het slepen van het mo-
torbootje kwam er via de Cen-
trale Post Ambulance (CPA) een 
melding binnen dat er op het 
strand van IJmuiden een per-
soon zou liggen die mogelijk on-
wel zou zijn. Eén vaartuig en een 
voertuig van de IJRB gingen naar 
het slachtoffer toe, deze bleek na 
een sprong in de lucht een ver-
keerde draai te hebben gemaakt 
waardoor zijn knie uit de kom 
raakte.
Tijdens het opruimen van de 
vaar- en voertuigen kregen de 
vrijwilligers wederom een op-

roep van de CPA om te gaan 
naar de Kromhoutstraat in IJmui-
den waar een bromfietser was 
aangereden en gewond zou zijn. 
De IJRB ging met beide voertui-
gen ter plaatse, startte de EHBO 
en assisteerde daar de politie en 
de ambulancedienst.
Later op de avond kwam een vis-
ser aan de deur bij de IJRB, zijn 
vismaatje had een vishaakje een 
aantal centimeter in zijn been 
zitten. De IJRB heeft de wond 
schoongemaakt en verbonden 
en het slachtoffer doorverwe-
zen naar de huisarts voor verde-
re behandeling.
Donderdag was een ‘norma-
le’ bewakingsdag met een vol 
strand, enkele EHBO hulpver-
leningen en medewerking aan 
een tv-reportage van RTL4’s Edi-
tie NL.
Vrijdag beloofde weer ook weer 
veel drukte. Het tropische weer 
zou worden afgelost door koeler 
weer, de aflossing zou gepaard 
gaan met onweer, hevige bui-
en en windstoten, zo voorspelde 
het KNMI. In samenwerking met 
de politie werd uit voorzorg het 
strand en de pier ontruimd. Ge-
lukkig bleef het slechte weer uit.
Later in de middag is de IJRB 
uitgerukt om de Bloemendaal-
se reddingsbrigade te assisteren 
met het redden van de beman-
ning van een omgeslagen cata-
maran. De opvarenden wisten 
ongedeerd de kant te bereiken.

Laatste werk-
dag Jaap Bos
IJmuiden – Vorige week reed 
Jaap Bos (61) in een met slin-
gers versierde dienstauto, terwijl 
op de motorkap vermeld stond: 
‘Jaap Bos gaat met pensioen’. 
Ruim 42 jaar was hij in dienst 
van het Woningbedrijf Velsen. 
Als jongen van 17 jaar begon hij 
er als schilder, later werd hij all-
round vakman en deed hij aller-
lei klussen bij de mensen thuis.
In al die jaren zag hij veel men-
sen komen en ook weer gaan 
en maakte hij diverse verande-
ringen mee. ,,De tijden verande-
ren nu eenmaal en je moet met 
de tijd meegaan. Eerst draaide 
het om stenen, later steeds meer 
om mensen’’, zegt Jaap. ,,Maar 
ik heb hier altijd met plezier ge-
werkt en het Woningbedrijf was 
een goede werkgever.’’ Zijn col-
lega’s zullen hem missen, want 
Jaap was een vrolijke, joviale 
vent die nooit met tegenzin aan 
het werk ging en met wie het al-
tijd prettig samenwerken was. 
,,Jaap kent ook zoveel mensen, 
dat vond ik altijd heel bijzonder’’, 
zegt Jan Hinloopen van het Wo-
ningbedrijf Velsen. ,,Van de 7000 
huurders kent hij er zeker 5000 
bij naam en hij weet ze ook te 
wonen. Aan de Lange Nieuw-
straat wonen veel huurders die 
soms al 40 jaar op hetzelfde 
adres wonen. Jaap kent ze alle-
maal en zij kennen ook allemaal 
Jaap.’’ En nu ligt er dus een zee 
van vrije tijd voor hem. ,,Ik ben 
redelijk nuchter, maar het zal wel 
even wennen zijn. Het Woning-
bedrijf was zo’n lange tijd onder-
deel van mijn leven en nogmaals, 
het was altijd een fijne werkge-
ver’’, zegt Jaap. ,,Maar ik ga sa-
men met mijn vrouw veel wan-
delen en fietsen. Verder heb ik 
nu veel tijd voor mijn kleinkinde-
ren en ik ben gek op lezen, er ligt 
nog een hele stapel boeken op 
me te wachten. Dus ik vermaak 
me wel.’’ (Carla Zwart)

Verduistering
Regio - De politie heeft vori-
ge week een 16-jarig meisje uit 
Velserbroek aangehouden. Het 
meisje had sigaretten van haar 
werkgever meegenomen, zonder 
daarvoor te betalen. De winkel is 
gevestigd aan de Eksterlaan in 
Haarlem.

Tropische eerste
editie Muziek & Meer
Velserbroek - Prachtig weer, 
lekkere muziek en een prima 
sfeer. Dat waren de belangrijk-
ste ingrediënten van Muziek & 
Meer. 
Op het knusse beachfestival 
bij Villa Westend kwamen naar 
schatting 900 bezoekers af en 
daarmee was de eerste editie 
een groot succes.
Een aantal bezoekers kon het 
niet laten om een verkoelende 

duik in de Westbroekplas te ne-
men. ,,De sfeer was geweldig’’, 
aldus Dana Reek van Villa Wes-
tend. ,,Mede dankzij het gewel-
dige weer waren de prosecco, 
cocktails en tapas erg in trek.’’ 
Muzikale hoogtepunten waren 
de optredens van Wicked Jazz 
Sounds, Adani & Wolf en Mieke 
‘Giga’ Stemerdink en DJ Marnix, 
die het festival op geweldige wij-
ze afsloot. (Friso Huizinga)

Muziek uit alle wind- 
streken op Havenfestival
IJmuiden - Op zaterdag 29 en 
zondag 30 augustus wordt de 
Trawlerkade in IJmuiden voor de 
zesde keer omgetoverd tot een 
uitgestrekt festivalterrein, com-
pleet met diverse podia, een 
sfeervolle spiegeltent en tot the-
ater omgetoverde pakhuizen.
Op dit moment wordt de laatste 
hand gelegd aan het programma 
van het Havenfestival IJmuiden. 
Het publiek wordt dit jaar verrast 
met muziek uit alle windstre-
ken. Hoe kan het ook anders met 
het thema van dit jaar, wind. Zo 
zijn er de opzwepende Cubaan-
se klanken van Pan con Timba te 
verwachten, de beste Ierse folk 
van Fling, de Franse powerchan-
sons van Alderliefste, Caribische 
reggaeklanken van de bejubel-
de hitshow Tribute2BobMarley 
en de Nederlandse liederen van 
Jan Rot.
Het publiek maakt op zaterdag 
29 augustus ook nog eens de 
première mee van de ‘IJmuider 
Symfonie’, een project van 4tuo-
ze Matroos Cees Koldijk en Jina 
Sumedi. De composities worden 
uitgevoerd door twee IJmuiden-
se koren, shantykoor ’t Staende 
Tuyhgh en vrouwenkoor Sparkle, 
en drie solisten, Mieke van der 
Hulst, Fabiana Dammers en MC 

Beer. De bezoekers kunnen reke-
nen op en genieten van een mix 
van muzikale genres. Uiteraard 
is er ook een nautisch program-
ma. Zo kunnen er weer vaar-
tochten gemaakt worden met de 
gestroomlijnde driemaster Mi-
nerva. Op de site van het Haven-
festival kunt u binnenkort meer 
informatie vinden over reserve-
ringen en prijzen. Zeeverken-
nersgroep Nannie van der Wie-
le geeft zeilclinics en net als vo-
rig jaar zal een marinehelikopter 
aanwezig zijn om samen met de 
KNRM en het Duikteam IJmond 
een reddingsdemonstratie te ge-
ven. Helemaal volgens het thema 
wind, worden kinderen van ba-
sisscholen uitgedaagd de mooi-
ste vlieger van de gemeente te 
maken. Tijdens het Havenfesti-
val worden alle vliegers tentoon-
gesteld en kunnen de bezoekers 
een bod op de vliegers doen. De 
opbrengst hiervan gaat naar een 
goed doel.
Dit is natuurlijk maar een tip-
je van de Havenfestivalsluier. Op 
korte termijn zal het complete 
nautische en culturele program-
ma bekend gemaakt worden. Al-
le informatie is terug te vinden 
op de site van het Havenfestival, 
www.havenfestivalijmuiden.nl.
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Huiselijk geweld is niet acceptabel
Kennemerland maakt
vuist tegen huiselijk geweld
De tien gemeenten in de veiligheids-
regio Kennemerland hebben een 
meerjarig beleid vastgesteld om de 
aanpak van huiselijk geweld te ver-
beteren. Huiselijk geweld is niet ac-
ceptabel. Daarom willen de gemeen-
ten dit effectief bestrijden met een 
integrale, regionale en systeemge-
richte aanpak. 

Haarlem is centrumgemeente in de re-
gionale samenwerking. Bloemendaal, 
Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, Haarlemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zand-
voort hebben als regiogemeenten een 
eigen rol, met name in bewustwording, 
preventie en signalering.

De implementatienota beleid Huiselijk 
Geweld in de Veiligheidregio Kennemer-
land 2009-2012 beschrijft de missie, vi-
sie en de doelstellingen van het beleid 
en hoe de regiogemeenten de aanpak 
gaan verbeteren. De gemeenten nemen 
de verantwoordelijkheid om huiselijk ge-
weld te voorkomen en toeleiding naar 
hulpverlening zo goed te realiseren dat 
iedereen wordt bereikt en bediend.

De belangrijkste ambities in het plan 
zijn:

• het versterken van het steunpunt hui-
selijk geweld Kennemerland, door 24-
uurs bereikbaarheid en grotere bekend-
heid

• versterking van de vrouwenopvang, 
door verbetering van de toeleiding en 
mogelijke vergroting van het aantal op-
vangplekken voor inwoners van de re-
gio

• investeren in bewustwording, vroeg-
signalering en preventie door trainingen 
en publiekscampagne.

Het college van B&W van Velsen heeft 
30 juni jl. besloten zich aan te sluiten 
bij deze ambities die ook lokaal worden 
doorgevoerd. Met lokale partijen worden 
hier afspraken over gemaakt. 

Iedereen die te maken krijgt met 
huiselijk geweld kan terecht bij het 
Steunpunt Huiselijk Geweld Kenne-
merland. Het Steunpunt is 24 uur per 
dag te bereiken op telefoonnum-
mer 023-5472999 of kijk op www.
huiselijkgeweldkennemerland.nl

Voor steunpunten in andere re-
gio’s kunt u het landelijke nummer 
van het steunpunt huiselijk geweld 
bellen (0900–1262626) of kijk op 
www.shginfo.nl

Bij situaties van huiselijk ge-
weld die levensbedreigend zijn 
en waar onmiddellijk ingegre-
pen moet worden, belt u direct 
het alarmnummer 112.

Participatietraject over 
Inspraak en Samenspraak
Gemeentelijk beleid komt vaak tot 
stand via burgerparticipatie met ver-
tegenwoordigers van maatschappe-
lijke organisaties (waaronder ook 
de wijkplatforms) en inwoners van 
Velsen. Om deze participatie een dui-
delijke plek te geven in Velsen is de 
nota Inspraak en Samenspraak ge-
schreven.

De gemeenteraad heeft deze nota op 19 
maart vrijgegeven om met inwoners van 
Velsen en met maatschappelijke organi-
saties (waaronder ook de wijkplatforms) 
te bespreken. Door interactief met hen 
in gesprek te gaan zal de nota naar ver-

wachting meer kleur en inhoud krijgen. 
Ook wordt er inzicht verkregen in hoe 
men vindt dat burgerparticipatie in Velsen 
in de toekomst geregeld moet worden en 
wie waarvoor verantwoordelijk is.

Er is voor gekozen om dit traject door een 
extern bureau, De Beuk organisatiead-
vies, te laten begeleiden. Om inwoners 
van Velsen de gelegenheid te geven om 
actief aan de discussie mee te doen, vindt 
dit traject na de vakantieperiode plaats, 
namelijk tussen half augustus en eind 
september 2009. Daarna zullen de con-
clusies verwerkt worden en opnieuw aan 
de gemeenteraad worden voorgelegd.

Velsen Valley onthuld
Op woensdag 8 juli 2009 heeft bur-
gemeester Cammaert het bord met 
de officiële gebiedsnaam ‘Velsen 
Valley’ onthuld. Het bord is geplaatst 
op het ministrand van IJmuiden aan 
Zee dat UDC en de gemeente samen 
hebben nagebouwd op het evene-
mententerrein van Dance Valley.

Dance Valley vindt op zaterdag 11 juli 
voor de 15de keer plaats. Bezoekers aan 
het evenement hebben nu vaak geen idee 
dat het evenement in de gemeente Velsen 
plaats vindt. Dit terwijl de gemeente zich 
wel sterk betrokken voelt bij het evene-
ment.  In overleg met het recreatieschap 
heeft het College daarom besloten het 
evenemententerrein in Spaarnwoude per-
manent de naam Velsen Valley te geven. 
De naam is een eerbetoon is aan Dance 

Valley die deze locatie (inter)nationaal op 
de kaart heeft gezet. Bovendien spreekt 
uit ‘Velsen Valley’ ook een verwijzing en 
ambitie naar een (inter)nationaal georiën-
teerde evenementenlocatie met een toe-
ristisch karakter. Dit is precies wat het re-
creatieschap wil uitstralen.  

Op het ministrand laten zaterdag 11 ju-
li behalve Kiteparadise ‘t Coraaltje ook 
PBN Sport en Adventure zien wat er alle-
maal te doen is in IJmuiden aan Zee. Ver-
der komt er een echte souvenirwinkel ge-
naamd ‘Groeten uit IJmuiden’ met tal van 
artikelen die zo typerend zijn voor IJmui-
den. Eén van de strandhuisjes wordt inge-
richt om de bezoekers verder te informe-
ren over de toeristische attracties en mo-
gelijkheden in Velsen/ IJmuiden aan Zee. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Even geen
infopagina...

De komende weken verschijnt er in principe geen infopagina in 
verband met het zomerreces van het College van burgemeester 
en wethouders. 

De eerstvolgende infopagina verschijnt op donderdag 13 augustus. 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantieperiode toe!

Win kaarten voor AZ
Meld u aan voor het 
klantenpanel van ReinUnie
ReinUnie, onderdeel van HVC, ver-
zorgt in Velsen de inzameling van grof 
en huishoudelijk afval. Graag horen zij 
van u als inwoner hoe u hun dienst-
verlening ervaart. In het online bur-
gerpanel kunt u hierover meepraten. 
Als u zich aanmeldt, maakt u kans op 
een vip-arrangement voor een wed-
strijd van AZ.

Als HVC-panellid wordt u benaderd via 
de e-mail twee tot zes keer per jaar voor 
een onderzoek. Per onderzoek kunt u be-

palen of u wel of niet meedoet. De on-
derwerpen kunnen variëren van klantte-
vredenheid tot nieuwe afvalcampagnes of 
ontwikkelingen op het gebied van duur-
zaamheid. Onder de deelnemers worden 
leuke prijzen verloot. Ook is uw mening 
van invloed op de dienstverlening en acti-
viteiten van HVC. 
Aanmelden kan via www.hvcpanel.nl. 
Hier vindt u tevens meer informatie over 
het klantenpanel en het onafhankelij-
ke onderzoeksbureau dat het panel voor 
HVC beheert.
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Verschillende zones op stranden
Om het toerisme naar onze gemeente 
te bevorderen en de stranden van Vel-
sen landelijke bekendheid als activi-
teitenstrand te geven is een goed be-
heer van het strand en consequente 
handhaving noodzakelijk.

In 2008 is een pilot gehouden met het in-
stellen van zones om de verschillende ac-
tiviteiten op het strand te scheiden. Deze 
pilot is geslaagd en werd bekroond met 
het uitreiken van de ‘Blauwe Vlag’ vanwe-
ge de gerealiseerde veiligheid. Het Col-

lege heeft daarom besloten om voor al-
le stranden in Velsen een zonering in te 
stellen, afwisselend voor activiteiten en 
voor recreatie, bestemd voor verschillen-
de doelgroepen. Elk van die zones kent 
eigen regels, met name bedoeld om de 
veiligheid van bezoekers te waarborgen. 
De zones worden duidelijk gemarkeerd 
door middel van borden waarop duidelijk 
is vermeld wat wel of niet is toegestaan. 
Het strand bij de Noordpier wordt in 3 zo-
nes verdeeld en het strand van IJmuiden 
in 4 zones.

Zone 1 (activiteitengebied):
• Blokarten
• Vliegeren
• Kitesurfen
• Balsporten (geen golf)
• Golfsurfen (zie spelregels)
• Activiteiten georganiseerd door 
  evenementenburo’s
• Wandelen

Zone 2 (recreatiegebied): 
• Strandrecreatie
• Zwemmen 
• Balsporten (geen golf)
• Wandelen

Zone 3 (activiteitengebied):
• Blokarten
• Vliegeren
• Kitesurfen
• Balsporten (geen golf)
• Paardrijden (zie spelregels)
• Kitebuggyen (zie spelregels)
• Golfsurfen (zie spelregels)
• Activiteiten georganiseerd door 
  evenementenburo’s
• Wandelen

Zone 4 (recreatiegebied):
• Strandrecreatie
• Zwemmen 
• Balsporten (geen golf)
• Paardrijden 
• Wandelen

Spelregels:
Voor de zones 1 en 3 geldt dat er een 
strook van 40 meter tot aan de vloedlijn 
vrij is voor wandelaars zodat zij niet ge-
hinderd worden door de activiteiten.

Paardrijden
• Tijdens het hoogseizoen (1 april tot 
  1 oktober) is paardrijden alleen 
  toegestaan tot 9.30 uur ’s morgens
  en na 18.00 uur ’s avonds. Dit kan 
  vanaf Beach Inn over het activiteiten-
  strand en over het recreatiestrand 
  richting Bloemendaal en vice versa. 
  Tijdens drukke dagen mag niet langs 
  de vloedlijn worden gereden.
• Buiten het hoogseizoen mag de gehele
  dag op het aangewezen gebied 
  gereden worden, maar tijdens drukke
  dagen mag niet langs de vloedlijn 
  worden gereden.

Honden
• Het hele jaar toegestaan.
• Van 1 april tot 1 oktober niet
  in zone 1 en 2.

Kitebuggyen
• Bij ‘t Coraaltje en strandpaviljoen Beach
  Inn is een genummerd hesje verkrijg-
  baar dat verplicht is om te dragen 
  tijdens het kitebuggyen. Ook worden
  hier de regels uitgereikt die je verplicht
  bent na te leven.
• Je moet WA verzekerd zijn.

• Er kan niet gebuggyed worden bij grote
  drukte op het strand.
• Je respecteert andere strandgebruikers
  en brengt ze niet in gevaar. 
  Hou afstand!
• Hou extra rekening met mogelijke
  schrikreacties van kinderen en dieren.
• Kitebuggyers van rechts hebben 
  voorrang.
• Aanwijzingen van toezichthouders en
  politie moeten direct opgevolgd 
  worden.

Golfsurfen
• De surfers op de golf heeft voorrang op
  de surfer die richting zee peddelt.
• De eerste surfer op een golf heeft 
  voorrang op degene die later arriveert
  en/of nog peddelt.
• Communiceer! Maak duidelijk kenbaar
  wat je van plan bent als er meerdere
  surfers tegelijk op een golf staan.
• Het is verboden te snaken: jij peddelt
  voor de golf en de andere surfer 
  peddelt achter je langs om ‘jouw’ golf 
  af te pakken.
• Zwemmers hebben altijd voorrang op
  surfers.
• Aanwijzingen van toezichthouders en
  politie moeten direct opgevolgd 
  worden.

Zone 1 (recreatiegebied):
• Strandrecreatie
• Zwemmen 
• Golfsurfen (zie spelregels)
• Balsporten (geen golf)
• Wandelen

Zone 2 (activiteitengebied): 
• Blokarten
• Vliegeren
• Kitesurfen
• Balsporten (geen golf)
• Paardrijden (zie spelregels)
• Kitebuggyen (zie spelregels)
• Activiteiten georganiseerd door

evenementenburo’s
• Wandelen

Zone 3 (recreatiegebied):
• Strandrecreatie
• Zwemmen
• Balsporten (geen golf)
• Wandelen

Spelregels
Voor zone 2 geldt dat er een strook van 
40 meter tot aan de vloedlijn vrij is voor 
wandelaars zodat zij niet gehinderd wor-
den door de activiteiten.

Paardrijden
• Tijdens het hoogseizoen (1 april tot

1 oktober) is paardrijden niet 
toegestaan. 

• Buiten dit seizoen is paardrijden 
toegestaan tussen de Noordpier 
over het recreatiestrand en het 
activiteitenstrand richting Beverwijk 
en vice versa. 

• Tijdens drukke dagen mag niet langs 
de vloedlijn worden gereden.

Honden
• Het hele jaar toegestaan. 
• Van 1 april tot 1 oktober in de recreatie

zones aangelijnd (zone 1 en 3).

Kitebuggyen
• Bij strandpaviljoen Timboektoe is een

genummerd hesje verkrijgbaar dat 
verplicht is om te dragen tijdens het 
kitebuggyen. Ook worden hier de 
regels uitgereikt die je verplicht bent 
na te leven.

• Je moet WA verzekerd zijn.
• Er kan niet gebuggyed worden bij 

grote drukte op het strand.
• Je respecteert andere strandgebruikers

en brengt ze niet in gevaar. Hou
afstand!

• Hou extra rekening met mogelijke
schrikreacties van kinderen en dieren.

• Kitebuggyers van rechts hebben 
voorrang.

• Aanwijzingen van toezichthouders 
en politie moeten direct opgevolgd 
worden.

Golfsurfen
• De surfers op de golf heeft voorrang 

op de surfer die richting zee peddelt.
• De eerste surfer op een golf heeft 

voorrang op degene die later arriveert
en/of nog peddelt.

• Communiceer! Maak duidelijk kenbaar
wat je van plan bent als er meerdere
surfers tegelijk op een golf staan.

• Het is verboden te snaken: jij peddelt
voor de golf en de andere surfer 
peddelt achter je langs om ‘jouw’
golf af te pakken.

• Zwemmers hebben altijd voorrang 
op surfers.

• Aanwijzingen van toezichthouders en
politie moeten opgevolgd worden.

Strand van IJmuiden

Strand bij Noordpier
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Regeling voor minima
Vergoeding kosten
voortgezet onderwijs
De gemeente Velsen kent een rege-
ling voor vergoeding van studiekos-
ten: de Regeling tegemoetkoming in-
directe schoolkosten. Deze bijzonde-
re bijstandsregeling is speciaal be-
doeld voor de mensen met lagere in-
komens, die kinderen tot 18 jaar op 
het voortgezet onderwijs hebben.

Indirecte schoolkosten zijn kosten die 
gemaakt worden voor allerlei bijkomen-
de uitgaven naast de onderwijsbijdrage 
en schoolkosten zoals het boekengeld. 
U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld 
de ouderbijdrage, schoolactiviteiten (bv. 
schoolreis of werkweek) en bijkomende 
kosten, zoals materiaal, gereedschap een 
boekentas, papier en schrijfgerei, een 
fiets. Per kind kunt u voor een school-
jaar maximaal 270,- ontvangen. U moet 
kunnen aantonen dat u de kosten hebt 
gemaakt. Het is dus verstandig de beta-
lingsbewijzen te bewaren.

Uw kind moet op het voortgezet onder-
wijs zitten en op de datum van aanvraag 
jonger zijn dan 18 jaar.

U komt voor het totale bedrag in aanmer-
king als uw netto-inkomen minder dan 
10% boven het minimum ligt. Die grens 
is voor gehuwden en samenwonenden 

1.353,35* per maand en voor alleen-
staande ouders 1.218,01* per maand.

Ligt uw inkomen iets boven deze bedra-
gen, dan komt u misschien nog voor een 
deel van het bedrag van 270,- in aan-
merking. In alle gevallen geldt, dat uw 
vermogen, zoals contanten, spaargeld, 
banksaldo, niet meer dan 10.910,-* mag 
bedragen. * bedragen per 1 juli 2009

De tegemoetkoming indirecte school-
kosten kan het hele schooljaar, waarop 
deze betrekking heeft, worden aange-
vraagd. U kunt telefonisch het speciale 
aanvraagformulier opvragen (tel. 0255-
567200). Ook kunt het formulier zelf op-
halen bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 IJmuiden of bij het loket 
bijzondere bijstand. Na volledige invul-
ling en ondertekening stuurt u het terug 
en u ontvangt zo snel mogelijk bericht. 
Vergeet niet de gevraagde bewijsstuk-
ken bij te voegen, dat zou de behande-
ling onnodig vertragen. Cliënten van So-
ciale Zaken krijgen het formulier thuis-
gestuurd.

Weet u dat u een vergoeding kunt krijgen 
voor de noodzakelijke aankoop van een 
computer voor uw kind op het voortge-
zet onderwijs? Voorwaarde is dat u een 
laag inkomen hebt (zie de grenzen hier-
boven) en dat u nog geen computer in 
huis hebt. Voor meer informatie kunt u 
het hiervoor terecht bij genoemde tele-
foonnummer en het adres.

Strandbibliotheek geopend
Bezoekers van het IJmuiderstrand 
kunnen voor het derde jaar op een 
rij gebruik maken van de strandbibli-
otheek. Wethouder Karel Ockeloen 
verrichtte op zaterdag 4 juli de ope-
ningshandeling.

Dit jaar is de Strandbibliotheek uniek in 
Noord Holland! In de strandbibliotheek 
zijn zoveel boeken, tijdschriften en pren-
tenboeken geplaatst als maar moge-
lijk is. Uit deze collectie kan worden ge-
leend door de bezoekers van het strand. 
Voor een dag kunnen mensen hun fa-
voriete boek meenemen. Je hoeft hier-
voor geen lid te zijn, lid te worden of geld 

te betalen. We vragen alleen aan ieder-
een om zich in te schrijven. De strandbi-
bliotheek staat wederom voor strandpa-
viljoen Noordzee. De strandbieb is open 
van woensdag t/m zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. Tijdens de zomervakantie wor-
den er in de strandbibliotheek tal van ac-
tiviteiten georganiseerd. Naast het gra-
tis lenen van boeken zijn ook deze acti-
viteiten gratis toegankelijk voor jong en 
oud. Op de website www.bibliotheekvel-
sen.nl kunt u alle activiteiten terug vinden 
in de agenda. Daarnaast kunt u terecht in 
de centrale bibliotheek en op het strand 
voor meer informatie over de activiteiten.
(foto: Ko van Leeuwen)

Parc Buitenhuizen geopend
Wethouder Ockeloen (op de foto rechts) heeft op za-
terdag 4 juli Parc Buitenhuizen geopend. Vroeger stond 
de camping bekend als camping Weltevreden. Het af-
gelopen jaar is de camping door de huidige eigenaar 
Droomparken.nl volledig nieuw opgezet. Het Park 
biedt nu plaats aan circa 200 luxe en comfortabe-
le ‘buitenhuizen’ en een kampeergedeelte met roya-
le plekken.

Het bevorderen van het toerisme is één van de speerpunten 
binnen de economische agenda van de gemeente Velsen. 
Het verblijfsaanbod uitbreiden en vooral ook verbreden met 
nieuw aanbod is daar een belangrijk onderdeel van. In Vel-
sen waren tot voor kort vooral hotels (vooral 3 sterren) en 
daarnaast 3 campings en een jeugdherberg. Voor vakantie-
huisjes, of chalets moesten de toeristen naar andere loca-
ties  doorverwezen worden omdat er in Velsen geen aan-
bod voor was. Met de ontwikkelingen op Parc  Buitenhui-
zen kunnen nu ook deze toeristen in Velsen terecht.

Wat ook opvallend is, is dat Parc Buitenhuizen meer is gaan 
samenwerken met de openbare golfbaan in Spaarnwou-
de. Dat is ook wat de gemeente Velsen duidelijk voorstaat, 
zowel in het algemeen via het collegeprogramma ‘Samen 
werken aan Velsen’ als via de economische agenda. De ge-
meente kan alleen de economie en het toerisme bevorde-
ren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Om het 
toeristische product in Velsen te kunnen versterken is ook 
een goede samenwerking tussen de bedrijven onderling 
van belang.



Verkeersmaatregelen Dance Valley 2009
In onderstaande tekst wordt onder ‘bestemmingsverkeer’ in ieder 
geval niet het verkeer met bestemming Dance Valley verstaan.

AFSLUITING N202 (Amsterdamseweg/Westpoortweg)
De N202 wordt afgesloten van zaterdag 11 juli 07.00 uur tot zondag 
12 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 bestemmingsver-
keer toegelaten tot het punt bij de kruising Buitenhuizerweg/Het Hoge Land 
r103 (nabij golfbaan/camping).

Vanuit de richting IJmuiden is de N202(Amsterdamseweg) volledig afgeslo-
ten voor alle verkeer t.h.v. de aansluiting Laaglandersluisweg-N202 
(Amsterdamseweg).

Uitsluitend evenementtouringcars 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 brug zijkanaal-C (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.

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 evenementtouringcars 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/bewoner-
sticker en (recreatief) doorgaand fiets- en voetgangersverkeer.

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 op geleid. Evenementtouringcars worden de Genieweg op ge-
leid 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. 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

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 verkeersre-
gelaars. Evenementbezoekers worden hier geweerd. De verkeersregelaars zijn voor-
zien 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 regu-
liere weggebruikers en bewoners. Uiteraard blijven bedrijven bereikbaar. Deze maat-
regelen zijn bedoeld om de parkeeroverlast voor de bewoners zoveel mogelijk te be-
perken. Wij vertrouwen dan ook op begrip van de bewoners als onverhoopt bij de 
doorlaatpunten even stagnatie ontstaat. Deze afzettingen worden in de loop van de 
dag weer opgeheven, zodra de toestroom van evenementbezoekers is beëindigd.

De wegen ten oosten van de Broekeroog, evenals de Oostlaan, blijven tot na afloop 
van het festival afgesloten.

AFWIJKENDE MAATREGELEN

Er kunnen zich onverwachte omstandigheden voordoen waardoor afgeweken moet 
worden van de voorgenomen maatregelen.

DETAIL VELSEN-ZUID DETAIL VELSERBROEK

Zaterdag 11 juli 07.00 uur tot zondag 12 juli 2009 02.00 uur
Afsluitingen:
- N202 (Amsterdamseweg-Westpoortweg)
- Diverse wegen in en naar Spaarnwoude (gebied Oosterbroek en Buitenhuizen)
- Delen Velsen-Zuid en Velserbroek d.m.v. controleposten ter voorkoming van parkeeroverlast 
  (van 01.00 uur tot het einde van de middag/begin van de avond)
- Wegen ten oosten van Broekeroog + Oostlaan + een deel van de Dammersweg
- Afrit IJmuiden vanuit de richting Haarlem/Amstelveen van 21.00 uur tot ca. 02.00 uur

Uitgezonderd
bestemmings verkeer
bedrijven bereikbaar

Afgezet gebied

Afzettingen

Wegafsluitingen i.v.m. Dance Valley 2009

Legenda

DETAIL VELSERBROEK

DETAIL VELSEN-ZUID
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Startschot nieuwe Beach Bus
Toerismewethouder Annette Baerveldt (rechts) heeft op 4 juli in Amsterdam het start-
schot gegeven van de nieuwe Beach Bus van Connexxion. Deze bus vervoert passa-
giers op vertoon van hun Fast Flying Ferry ticket vanaf de steiger van de Fast Flying Fer-
ry naar het strand van IJmuiden aan Zee. De Beach Bus rijdt van 4 juli t/m 30 augustus 
in het kader van het provinciale project Reach the Beach. Meer informatie over de Fast 
Flying Ferry en de Beach Bus is te vinden op www.fff.nl.

Busvervoer tijdens groot 
onderhoud Velserspoortunnel
Van zaterdag 11 juli tot/met zondag 9 
augustus 2009 vindt groot onderhoud 
plaats aan de Velserspoortunnel door 
de Nederlandse Spoorwegen (NS). 

De tunnel wordt volledig vernieuwd. Hier-
door is er in deze periode geen trein-
verkeer mogelijk tussen Beverwijk en 
Driehuis. In de weekenden is er ook geen 
treinverkeer mogelijk tussen Uitgeest en 
Driehuis. Passagiers worden geduren-
de deze werkzaamheden vervoerd met 
een lijnbus van Connexxion, die tussen 

Beverwijk en Driehuis pendelt. Om deze 
bus veilig van en naar het station te laten 
rijden om de treinreizigers nu per bus te 
vervoeren, worden er enkele aanpassin-
gen gerealiseerd:

• Een deel van het parkeerterrein bij stati-
on Driehuis wordt met een hekwerk afge-
zet om de lijnbus te laten manoeuvreren. 
Voor dit deel van het parkeerterrein wordt 
een tijdelijk parkeerverbod ingesteld.

• Op de rotonde van Driehuis wordt, ter 
plekke van de fietsdoorsteek, een tijdelijke 
afrit gerealiseerd waardoor de bus mak-
kelijker van de rotonde van de Van den 
Vondellaan op kan rijden en vice versa. 
Deze afrit is alleen bestemd voor de lijn-
dienst en zal door middel van bebording 
duidelijk worden aangegeven. De fietsers 
kunnen vanaf het station over de Van den 
Vondellaan, via de Nicolaas Beetslaan, de 
rotonde bereiken en vice versa. 

• Aan de kant van het tunneltje tot aan 
de busdoorsteek, wordt op de Van den 
Vondellaan, zolang de bus hier rijdt, een 
parkeerverbod ingesteld.
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Adres
Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60

E-mail info@velsen.nl

Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie 

van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donder-

dagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en 

voor inzage van ter visie gelegde stukken.

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

Vergunning en Uitvoering (Bouw- en 
Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop

do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 

van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23. 

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 

woensdag van 09.00 - 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 

terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 

beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 

bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)

E-mail meldpuntbor@velsen.nl

Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:

-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden

-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66

Voor meldingen over het schoonhouden van straat-

kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- en 

grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur

Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 

di, do 14.00 - 15.00 uur

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 

terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 

vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1 

(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 

tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.

Neem bij uw bezoek een officieel document mee 

met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 

paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 

verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur 

en van 14.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 

IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het WMO-loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 

de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 

Brandweer Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, per-
soneel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omge-
vingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie, 
Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden tot wet-
houder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, 
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid 

AANWIJZINGSBESLUIT STRANDZONERING
 
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij in hun vergadering van 3 juli 2009 op 
grond van de artikelen 2:45; 2:46; 5:33 en 5:39 van de 
Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 
hebben besloten het grote strand in IJmuiden en het 
strand in Velsen-Noord in te delen in zones.
 
De zonering is bedoeld om het verschillende doelgroe-
pen mogelijk te maken hun activiteiten te ondernemen 
met inachtneming van de veiligheid van de reguliere 
strandbezoeker/ badgast en de eigen veiligheid van 
betrokken recreanten. De zones worden gemarkeerd 
door middel van borden waarop is vermeld wat binnen 
de betrokken zone wel of niet is toegestaan. 
Het strand bij de Noordpier wordt in 3 zones verdeeld 
en het strand van IJmuiden in 4 zones.
 
Inwerkingtreding
Het aanwijzingsbesluit strandzonering treedt in 
werking op 10 juli 2009.
 
Ter inzage
U kunt het zoneringsbesluit inzien bij de receptie van 
het stadhuis op werkdagen.
Meer informatie over de zonering is bovendien te 
vinden op de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl 

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
- het parkeerverbod dat geldt op de Terrasweg te 

Santpoort-Noord gedeeltelijk op te heffen (aan de 
zijde vanaf huisnummer 3 tot en met huisnummer 
11), door middel van het verplaatsen van bord E01, 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

- alle opgangen naar het strand gesloten te verklaren 
voor alle motorvoertuigen door middel van het plaat-
sen van bord C12, 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
De gehele verkeersbesluiten kunnen worden ingezien bij 
de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor de volgende percelen:
- Anna Reijnvaanstraat, parkeervak naast de bestaande 

gehandicaptenparkeerplaats met het kenteken 
VT-HV-36, te Velserbroek

- Kennemerlaan 97, te IJmuiden
- Lange Nieuwstraat 754, naast de bestaande 

gehandicaptenparkeerplaats met kenteken 60-PV-SG, 
te IJmuiden

- Willem Barendszstraat 5, te IJmuiden
 
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. Dit besluit is door verzending 
aan de aanvrager op 15 januari 2009 bekendgemaakt.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

ARTIKEL 6 WET VOORKEURSRECHT 
GEMEENTEN
 
Aanwijzing 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Velsen maakt ingevolge artikel 7 lid 1 van de 
Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat zij bij 
besluit van 30 juni 2009 diverse percelen die gelegen 
zijn in het plangebied ‘kiosken Lange Nieuwstraat’ 
voorlopig hebben aangewezen als gronden waarop de 
artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. 
De aangewezen percelen in het plangebied ‘kiosken 
Lange Nieuwstraat’ zijn gelegen aan de Lange 
Nieuwstraat tussen de Velserduinweg en het 
Marktplein. De voorlopige aanwijzing heeft als plano-
logische basis de toegedachte bestemming en de toe-
lichting op de toegedachte bestemming, welke is 
opgenomen in het raadsvoorstel. De percelen zijn 
nader aangegeven op het bij ons besluit behorend 

kadastraal overzicht en de lijst van aangewezen percelen. 
Het besluit van 30 juni 2009 treedt in werking een dag 
na publicatie in de Staatscourant van 1 juli 2009 te 
weten op 2 juli 2009, en geldt voor een termijn van drie 
maanden.
 
Aanbiedingsplicht
Door het besluit tot voorlopige aanwijzing van diverse 
percelen gelegen in het plangebied ‘kiosken Lange 
Nieuwstraat’ als gronden waarop een voorkeursrecht is 
gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt 
onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in 
artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten 
van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt 
in dat de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de 
in het besluit aangewezen gronden, wanneer zij hun 
eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit 
eerst aan de gemeente Velsen te koop moeten 
aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.
 
Zienswijzen
Ter voorbereiding van het besluit van de raad worden 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om van 
2 juli tot en met 7 augustus 2009 schriftelijk en/of 
mondeling zienswijzen naar voren te brengen. 

Schriftelijk kunt u zienswijzen indienen bij de raad van 
de gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Wilt u van de mogelijkheid gebruik maken om ziens-
wijzen mondeling naar voren te brengen dan dient u 
zich uiterlijk op 7 augustus 2009 bij mevrouw 
A. de Bondt te melden, telefoon (0255) 56 73 86. 
 
Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na 
dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant 
tegen dit besluit tot voorlopige aanwijzing een 
bezwaarschrift indienen. In het ondertekende bezwaar-
schrift moet worden opgenomen: de naam en het 
adres van de belanghebbende, de datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). 
Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het 
college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
 
Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit tot 
voorlopige aanwijzing, bestaat tevens de mogelijkheid 
om de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem 
te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. 
De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen 
ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend 
belang kan worden aangetoond.
 
Ter inzage
Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is 
gevestigd en de daarbij behorende stukken (de lijst van 
aangewezen percelen en het kadastraal overzicht) 
liggen vanaf 2 juli 2009, gedurende zes weken, tijdens 
kantooruren ter inzage bij de balie van het stadhuis 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) en bij de openbare biblio-
theek (Dudokplein 16 te IJmuiden). De openingstijden 
van het stadhuis zijn: maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 
20.00 uur. De openbare bibliotheek is geopend op 
maandag, woensdag, vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur, 
dinsdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en 
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
 
KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort 
Groot Hoefblad 11 1 naaldboom   
Wüstelaan 32 1 kastanjeboom  
Velsertraverse ong. 1 eik  
(boom mag worden gekapt omdat deze te dicht langs
de weg staat)
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Duinweg of Duivelslaan 4 1 populier  
Roggeveenstraat 10 1 den   
Amsterdamseweg ong. 27 populieren                           
(bomen mogen worden gekapt omdat deze door een 
slechte conditie een ernstig gevaar vormen voor de 
openbare veiligheid)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 7 juli 2009.
 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, telefoon (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-117-2009  Kromhoutstraat 56 te IJmuiden; het veran-

deren van een winkel naar bedrijfsunits
BP-118-2009  Eyndenhoefflaan 11 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning

BP-119-2009  Hagelingerweg 223 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

BP-120-2009  Valckenhoeflaan 23 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
balkon

 
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-133-2009  Wijkeroogstraat 2 te Velsen-Noord; het 

oprichten van een berging
BL-134-2009 Botter 42 te Velserbroek; het plaatsen van 

een dakkapel (achterzijde) BL-135-2009  
Parlevinkerstraat 41 te Velsen-Noord; het 
plaatsen van een hekwerk met een 
schuifpoort

BL-136-2009  Siriusstraat 20 te IJmuiden; het oprichten 
van een berging

BL-137-2009  Ladderbeekstraat 68 te Velsen-Noord; 
het legaliseren van een serre

BL-138-2009  Kruidbergerweg 10 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
berging

 Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-87-2009  Overbildtweg 11 te Santpoort-Noord; 

het oprichten van een berging
BL-97-2009  J.T. Cremerlaan 68 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-98-2009  Hogemaad 63 te Velserbroek; het plaatsen 
van 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)

BL-111-2009  Lazarus Mullerlaan 7 te Santpoort-
Noord; het oprichten van een berging

BL-112-2009  Verbindingsstraat 14 te Velsen-Noord; 
het veranderen van de achtergevel

BL-118-2009  Bosboom-Toussaintlaan 9 te Driehuis;het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-119-2009  Hogemaad 79 te Velserbroek; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

BP-14-2009  Vinkenbaan 17 te Santpoort-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-46-2009  Bloemstraat 155 te IJmuiden; het verwij-

deren van asbesthoudend plaatmateriaal 
(Willemsplein 10 t/m 13 en Bloemstraat 
155 t/m 163 (oneven))

SL-47-2009  Schiplaan 326 te IJmuiden; het verwijde-
ren van asbesthoudende beplating in het 
ketelhuis (nrs. 326 t/m 612)

SL-52-2009  De Lethstraat 1 te Velsen-Noord; het ver-
wijderen van asbesthoudende materialen 
bij 98 woningen (De Lethstraat 1,1a, 1b, 
3 t/m 27, 2, 2a, 2b, 4 t/m 12, Noorderlaan 
9 t/m 51 en 12 t/m 46, Westerwijkstraat 1, 
1a, 1b, 3 t/m 11, 2, 2a, 2b t/m 28, Van 
Nidekstraat 1 t/m 7 en 2 t/m 12)

SL-53-2009  Meerweidenlaan 26 te Velsen-Noord; het 
verwijderen van asbesthoudende materi-
alen bij 17 woningen (nrs. 26, 30, 32, 38, 
40, 46, 48, 54, 56, 62, 70, 72, 78, 86, 88, 94 
en 96)

SL-56-2009  Lange Nieuwstraat 58 te IJmuiden; het 
verwijderen van een asbesthoudende 
leiding

SL-58-2009  Eenhoornstraat 171 te IJmuiden; het ver-
wijderen van asbesthoudende materialen

SL-59-2009  Warmenhovenstraat 89 te IJmuiden; het 
verwijderen van asbesthoudende vloer-
bedekking

SL-60-2009  Eendrachtsstraat 30 te Velsen-Noord; 
het verwijderen van asbesthoudende 
golfplaten van dak en gevel

 
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).

ONTWERP VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse 
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-51-2009  Driehuizerkerkweg 91 te Driehuis; 

het veranderen en vergroten van een 
praktijkruimte en bovenwoning

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbe-
sluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 10 juli t/m 20 augustus 2009. Schriftelijke of 
mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergun-
ningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

MONUMENTENVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-6-2009  Koningin Wilhelminakade 219 te 

IJmuiden; het veranderen van een 
gemeentelijk monument tot Thomashuis

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


