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Velsen - Een traditie van vele jaren is ook dit jaar, aan het
begin van de schoolvakanties, voortgezet: de huttenbouwdorpen!
In IJmuiden, op de hoek van de
Keetberglaan en het Snippenbos, wordt maandagmiddag op
het terrein waar vroeger basisschool De Zandloper stond,
druk getimmerd en gezaagd.
,,We doen dit nu al voor de 37ste

keer’’, vertelt Michel van Megen,
die hier de leiding heeft. ,,En je
ziet wat er na een paar dagen
sjouwen en timmeren inmiddels
is gerealiseerd. Geweldig toch?’’
Inderdaad staat het grote terrein al vrij vol met fantastische
bouwsels. Maar er is nog genoeg ruimte over en de bestelauto van Stichting Welzijn Velsen
komt dan ook weer een nieuwe
lading houten pallets afleveren.
Na gedane arbeid is het goed

rusten, zegt het spreekwoord en
daar is tevens voor gezorgd: van
een patatje tot ijs, snoep en limonade. Maar ook worden er spelletjes georganiseerd, kunnen de
kinderen zich laten schminken
en er staat een luchtkussen.
Ook in Velserbroek, in de groenstrook aan de Grote Buitendijk,
kon de jeugd vanaf 10 jaar zich
deze week uitleven met hamer,
zaag en spijkers. (foto: Joop Waijenberg)
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Afscheid na 44 jaar
Santpoort-Noord - De hele maand juli blijft de rotonde op de Hagelingerweg wegens aanpassingswerkzaamheden gesloten. Dat geldt ook voor de afrit Velserbroek van de N208 die uitkomt op de Santpoortse Dreef. Maandag is gestart met de werkzaamheden. Woordvoerder Edwin ‘t Hart van de gemeente Velsen gaf aan dat de genomen maatregelen en aanwijzingen goed lijken te werken en dat het verkeer zich aanpast aan de omstandigheden. Dat ook dankzij de verkeersregelaars die 4 uur per dag het
verkeer in goede banen leiden. Alleen de bus, hulpdiensten, fietsen en brommers kunnen de rotonde op
aangepaste wijze passeren. (foto: Reinder Weidijk)

IJmuiden - Na 44 jaar onderwijs heeft groepsleerkracht/adjunct-directeur Paul Kuijper vorige week afscheid genomen van
De Boekanier. Namens de leerlingen en leerkrachten kreeg hij
een ‘lipdub’ aangeboden en met
groep 7B speelde hij een quiz

over zijn leven. In het theater van
De Boekanier zong iedere groep
een speciaal lied voor meester
Paul. Na ruim vier decennia mag
hij gaan genieten van zijn pensioen! Op de foto poseert Paul
Kuijper met zijn vrouw Ali en de
leerlingen van groep 7B.
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Delta Singers sluiten
achtste seizoen af
Velsen - Het achtste seizoen van
het gezelligheidskoor de Delta Singers is een groot succes
geweest met als afsluiting voor
de leden een gezellige avond
in Oma’s Kamer in Driehuis. Ze
hebben zo’n 20 optredens gehad en sluiten af met een volle
juli maand.
De Zorghuizen in de regio kunnen weer op de Delta Singers
rekenen. Op 9 juli zingen zij om
14.45 uur in Velserduin Driehuis,
16 juli om 14.30 uur in Velserduin
IJmuiden, 17 juli om 14.30 uur in
Westerheem Heemskerk en op
14 augustus om 14.30 uur in de
Moerberg te IJmuiden. Op 18 juli om 16.00 uur zingt het koor

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

op het evenement Kennemerlaan Leeft. In de maanden juli en augustus zijn er geen oefenavonden. De eerste donderdag in september starten zij
weer met zingen om 19.30 uur in
Verpleeghuis Velserduin, Scheldestraat 101.
De Delta Singers kunnen altijd
nieuwe leden gebruiken, ook zijn
muzikanten van harte welkom.
Kom geheel vrijblijvend naar een
of meerdere optredens kijken
of kom een keer langs tijdens
een oefenavond in Velserduin. U
kunt ook contact opnemen met
voorzitter Jaap Bos, telefoon 0613746524. Zie ook www.deltasingers.nl.

Bosporus biedt aantrekkelijke zomeracties

IJmuiden - Al vele jaren is Coiffures Bosporus een bekende
naam in zowel IJmuiden, op de
Kennemerlaan 20 als in Heemskerk aan het Europaplein 49.
In beide kapsalons, waar zowel
dames als heren welkom zijn,
worden de klanten verzorgd
door vakkundig personeel. Op
beide adressen zijn klanten gedurende zes dagen in de week,
zonder voorafgaande afspraak,
welkom.
,,Maar afgezien van haarverzorging bieden we ook nog tal
van andere mogelijkheden aan
op het gebied van lichaamsverzorging’’, vertelt Mustafa Onsos
die de scepter zwaait over beide kapsalons.
,,Wij bieden onze klanten onder
meer de mogelijkheid om nagels
te laten zetten, gel of acryl, of
om nagels te laten verwijderen
of om extensions te laten zetten. En we hebben een schoonheidsspecialiste die, naar wens,
wenkbrauwen tatoeëert of epileert, een gezichtsmassage kan
doen of een complete gezichtsbehandeling kan verzorgen’’,

www.

vult hij aan.
De mogelijkheden op het gebied van haar- en lichaamsverzorging zijn zeer uitgebreid bij
Bosporus. ,,Dat komt omdat de
eigenaar, Erdem Kramer, in Turkije de grootste keten van kapsalons onder zijn beheer heeft
en heel veel research doet op
dit gebied. Daardoor zijn wij in
staat om direct nieuwe kleuren,
stijlen, modellen en technieken
bij onze klanten te introduceren.
Nieuw deze zomer is ‘ombre en
sombre’ op Turkse wijze’’, vertelt
Mustafa verder.
Bij Coiffures Bosporus, gespecialiseerd in afro kapsels straight,
krullen of waven kunnen klanten die iets aan hun haar of hun
gezicht willen laten doen terecht voor aantrekkelijke prijzen. Heren die de 65+ leeftijd
zijn gepasseerd, kunnen bijvoorbeeld al voor tien euro terecht voor een knipbeurt. Meer
informatie staat op de website: www.coiffuresbosporus.nl ,
maar bellen kan natuurlijk ook:
0255-518421voor IJmuiden en
0251-201202 voor Heemskerk.

.nl

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Winst van Nederland na een
partijtje voetbal mag best gevierd worden. En dat weet IJmuiden! Tijdens deze WK in Brazilië heeft Nederland in elk geval al vijf keer een wedstrijd gewonnen en daarmee in elk geval
de halve finale gehaald. En na
afloop van die vijf keer kleurde
de Lange Nieuwstraat ter hoogte van de Hema oranje van de
feestvierders. Zo’n uur lang was
dit stukje Lange Nieuw het domein van de toeters, voetballen,
vrolijke uitgedoste Oranjefans en
soms wat vuurwerk. Maar waarom altijd ter hoogte van de He-

ma en niet op bv. Plein 1945?
Wie het weet mag het zeggen...
Bij het ter perse gaan van deze
krant was de uitslag van de halve
finale gisteravond tegen Argentinië nog niet bekend, maar hopelijk heeft dit ook weer tot feest
geleid, en kunnen we a.s. zondag een oranje slotspektakel tegemoet zien!
In voorgaande jaren werden bij
deze vieringen soms auto’s van
achteloze passanten ‘geschud’.
Tegenwoordig wordt de Lange Nieuw tussen Plein 1945 en
de Spaarnestraat afgesloten en
moet er helaas veel politie op
de been zijn. Maar daarom hoeft
het niet minder gezellig te zijn,
zoals te zien is op deze foto, gemaakt vorige week zondagavond
na de 2-1 overwinning op Mexico. Deze miniauto werd met gejuich begroet; de bestuurder had
de handen dan ook vol met sambaballen.

Zorgprogramma voor
40+ bij De Brulboei
IJmuiden - Stichting Welzijn
Velsen biedt deze zomer een extra zomerprogramma voor 40
plussers die kennis willen maken met verschillende beweegvormen.
Alle activiteiten zijn afgestemd
op de deelnemers, welk niveau
u ook heeft, u kunt mee doen!
Op maandagochtend om 09.30
uur wordt er een uur bewegen
op muziek, oftewel aerobics gegeven.
Op donderdag ochtend van
10.00 tot 11.00 uur kunt u meedoen met de bokslessen voor
beginners. Deze lessen bestaan
uit conditie oefeningen, spier
versterkende oefeningen en basis techniek oefeningen met de
bokszak. Op donderdagavond
om 19.30 uur kunt u kennismaken met Yoga lessen en op donderdag middag kunt u tussen
13.00 tot 15.00 mee doen met
Jeu de boules.
Alle sportlessen vinden in IJmuiden plaats. Kosten zijn 3 euro per les of 15 euro voor een
strippenkaart met zes strippen.
U kunt direct bij de docent be-

talen of een plekje reserveren
via 06-12798959. U kunt ook gebruik maken van de gratis activiteiten zoals wandelen op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur of
fietsen op dinsdag van 10.00 tot
13.00 uur. Heeft u behoefte aan
een persoonlijk advies of meer
informatie? Dan kunt u contact
opnemen met de Buurtsportcoach Liza Ronde, telefoon 0612798959.

4

10 juli 2014
sumburg over vergeten groenten.
Instuif bridgewedstrijd in de
Sporthal van Beverwijk, Van
Loenenlaan 1. Aanvang 19.30
uur. Inschrijven kan tussen
19.00 en 19.15 uur.

Dinsdag
15 juli

Donderdag
10 juli

Expositie van Cécile Wierink
bij Bartje Bloemendaal, Brederodelaan 80 in Bloemendaal.
Tot 1 augustus.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op de
Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebbels
en zomerzon!’. Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassen van alle leeftijden over
de natuur om ons heen in deze
vrolijke jaargetijden.

Vrijdag
11 juli

Met Buurtsport IJmuiden
naar de Klimmuur in Spaarnwoude. Opgeven via andres@
bcdedwarslgger.nl.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op de
Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebbels
en zomerzon!’. Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassen van alle leeftijden over
de natuur om ons heen in deze
vrolijke jaargetijden.
Young Art Festival in Park
Westerhout te Beverwijk. Kijk
voor complete line-up op:
www.youngartfestival.nl Kaartjes verkrijgbaar via website, bij
Kennemer Theater en alle vestigingen van Primera.
Muzikale
vertelvoorstelling door verteller Piet Paree
uit Santpoort-Noord en Yolanthe Cornelisse op de harp in de
Ruïne van Brederode. Aanvang
20.00 uur. Toegang ruïne 3,-. Na
afloop gaat de hoed rond voor
de artiesten.

Zaterdag
12 juli

geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens
kan men de schilderijen van
Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & Jullie’.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op de
Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Rondleiding in het weekend op afspraak, zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl voor arrangementen.

Zondag
13 juli

Kofferbakmarkt op de Dorpsweide van Wijk aan Zee van
8.00 tot 16.00 uur. Meer info:
www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl
Braderie op de Kennemerboulevard van 11.00 tot 18.00
uur.
Open tuindag bij VTV Wijkerook, Wijkermeerweg 5 VelsenNoord. Vanaf 11.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebbels
en zomerzon!’. Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassen van alle leeftijden over
de natuur om ons heen in deze
vrolijke jaargetijden.
Rommelmarkt bij speeltuin
Zeewijk, Orionweg 700 IJmuiden. Speeltuin geopend vanaf
13.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens
kan men de schilderijen van
Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & Jullie’.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op
de Buitenplaats’, hedendaagse
follies in de stijltuinen. Rondleiding in het weekend op afspraak, zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl voor arrangementen.

Maandag
14 juli

Snuffelmarkt op Plein 1945 in
Ijmuiden. Van 09.00 tot 16.00
uur.
Turn Up The Beach op het
strand van IJmuiden. Van 13.00
tot 23.00 uur. Zie ook www.turnupthebeach.nl.
Young Art Festival in Park
Westerhout te Beverwijk. Kijk
voor complete line-up op:
www.youngartfestival.nl Kaartjes verkrijgbaar via website, bij
Kennemer Theater en alle vestigingen van Primera.
Zee- en Havenmuseum is

Keezbord spelmiddag van
13.30 tot 15.30 uur in Ontmoetingscentrum de Stut, Maasstraat 3 in Heemskerk. Deelname 1 euro. Aanmelden niet nodig.
Groente- en kruidentuindag
bij Kasteeltuin Assumburg, Tolweg, Heemskerk van 10.00 tot
16.00 uur. Hoftuiniers zullen
uitleg geven over de groente- en kruidentuin. Van 14.00
tot 15.30 uur voordracht door
Agaath Kastein in kasteel As-

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebbels
en zomerzon!’. Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassen van alle leeftijden over
de natuur om ons heen in deze
vrolijke jaargetijden.

Woensdag
16 juli

‘Kennemerlaan Leeft!’ tot en
met 20 juuli. Zie voor het programma
www.dekennemerlaanleeft.nl
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens
kan men de schilderijen van
Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebbels
en zomerzon!’. Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassen van alle leeftijden over
de natuur om ons heen in deze vrolijke jaargetijden. 14.0016.00 uur: zomer knutselen inloop; schilderij, ketting of rups.
Kosten 1,- bovenop de entreeprijs.
Kindervertelmiddag van 14.00
tot 16.00 uur voor kinderen van
4 tot 8 jaar. Opgeven: info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Donderdag
17 juli

Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebbels
en zomerzon!’. Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassen van alle leeftijden over
de natuur om ons heen in deze
vrolijke jaargetijden.
Driedaagse toneelworkshop
‘Toneel op Stal’ bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg
Velsen-Zuid. Tot en met 19 juli.

Dirkzwager en KVSA
bundelen ICT-krachten
IJmuiden - Onder de merknaam ‘Catamaran ICT’ gaan Koninklijke Dirkzwager en KVSA
de krachten bundelen op het
gebied van ICT ontwikkeling.
Beide bedrijven zijn actief in de
wereld van scheepvaart en offshore informatie en services en
beschikken over een aanzienlijke eigen ICT activiteit. In de
nieuwe aanpak gaan de bedrijven onder één noemer naar
buiten treden en tegelijk hun
vakkennis en capaciteit delen.
Het eerste gezamenlijke project, Ship2Report 2.0, is in volle gang en wordt al deels uitgerold. Het Antwerpse Port+ is
ook een partner bij dit project.
Ship2Report is een innovatief informatie platform (web
based) waarbinnen verschillende data bronnen aan elkaar
gekoppeld worden om bedrijven in de maritiem/logistieke
dienstverlening te voorzien van
actuele en correcte informatie
met betrekking tot de scheepvaart. Het platform biedt ook
de mogelijkheid om dienstverleners te koppelen aan andere partijen en overheden om zo
de informatie waar zij dagelijks
mee te maken hebben te kunnen stroomlijnen.
Koninklijke Dirkzwager, sinds
1872 werkzaam als onafhankelijke communicator in de

Goud bij NK Beach
Volley voor Marly Bak
Driehuis - Afgelopen zondag
vonden de NK Beachvolleybal
kampioenschappen onder de 20
jaar plaats in Rotterdam.
Vorig jaar kon Marly Bak uit
Driehuis niet aan meedoen
doordat er een fout was gemaakt bij het inschrijven. Het
jaar daarvoor, in 2012, was ze
samen met Luke Schut Nederlands kampioen onder de 18
jaar geworden. Dit jaar speelde
Marly samen met Nika Daalderop, die ook uitkomt voor jeugd
Oranje Beach Volleybal.

‘s Morgens moesten ze steeds
een setje tot de 21 spelen. Die
hebben ze allemaal gewonnen.
In de kruisfinale stonden ze tegenover Iris Kraan en Ana Rekar. Marly en Nika wonnen allebei de sets, waarvan de tweede
met 19-21.
De finale was tegen Puck van
den Berg en Ruth Zijlstra. Ondanks de storm en regen wisten
Marly en Nika ook deze wedstrijd te winnen, waardoor zij de
eerste plaats wonnen op het NK
Beach Volleybal.

scheepvaart: ,,Jaarlijks monitoren we ruim 200.000 scheepsreizen. Wij voorzien dagelijks
ruim 800 organisaties in de maritieme sector van up-to-date
informatie. We behoeden windparken, olie- en gasinstallaties
en overige offshore objecten
voor aanvaringen door middel
van Offshore VTS, Pilotage en
Remote Offshore Asset Monitoring. We zijn met onze maatwerk ICT projecten marktleider
op het gebied van Haven Management Systemen in Nederland en we leveren webapplicaties en webservices om schip
en mens optimaal op elkaar af
te stemmen.”
Koninklijke Verenigde Scheeps
Agenturen (KVSA) van Halverhout & Zwart en Zurmühlen
B.V., sinds 1876 levert KVSA
diensten aan bedrijven in de
maritieme sector. Naast de specialiteiten; scheepsagentschap,
maritieme communicatie, applicaties en web diensten biedt
KVSA ook stuwage en terminal diensten op de KVSA Felison terminal en de KVSA Felison Cruise terminal.
State of the art faciliteiten, een
strategische ligging en uitstekende services maken de terminals tot een aantrekkelijke aanlegplaats voor ferry’s en cruiseschepen.

6

10 juli 2014

Formulierenbrigade

Raamdecoratie en gordijnstoffen

Nieuwe huiscollectie
en korting bij Venice
IJmuiden Gordijnatelier
Venice pakt zaterdag 19 juli
groots uit op de jaarmarkt tijdens zomerfestival De Kennemerlaan Leeft! Zoals trouwe klanten weten worden er
bij Venice regelmatig fikse kortingen gegeven op producten.
Voor liefhebbers van een mooi
interieur is bij Venice veel aantrekkelijks te vinden, zoals een
uitgebreide selectie van de
nieuwe huiscollectie op het gebied van raamdecoratie en gordijnstoffen.
De nieuwste kleuren en dessins worden aan u gepresenteerd. Als extra traktatie krijgt
u gedurende de maanden juli
en augustus op deze collectie
15 procent introductiekorting.
Ook op de kraam vindt men diverse restantstoffen voor leuke prijzen. En, speciaal en in
eigen atelier gemaakt voor de
jaarmarkt: leuke strandtassen
in diverse modellen en van bijzondere stoffen, waar men deze zomer meteen de blits mee
maakt.
Gordijnatelier Venice levert
gordijnen, raamdecoratie, laminaat- en PVC-vloeren, binnen- en buitenzonwering en

verzorgt ook al uw binnen- en
buitenschilderwerk.
In het eigen atelier worden alle gordijnen, waaronder ook
vouwgordijnen, deskundig op
maat gemaakt. In de maanden
juli en augustus geldt 25 procent korting op de vouwgordijnen uit eigen atelier. U kunt
dus zelf uw stof uitkiezen uit
het uitgebreide aanbod.
De nieuwe collectie vloeren van Lindura van het merk
Meister is in IJmuiden nu al te
zien bij Venice. Deze bijzondere kwaliteitsvloeren zijn voorzien van een houten toplaag
en hebben een prachtige uitstraling door toepassing van de
nieuwe ‘Wood powder’ techniek. Zie www.meister.com
voor een inspirerend kijkje op
deze vloeren.
Wilt u nog meer wooninspiratie
ga dan eens langs bij de vernieuwde winkel van Gordijnatelier Venice aan Kennemerlaan 77a in IJmuiden.
De winkel is nu ook op maandagmiddag geopend, van 1
tot 5 uur. Voor meer informatie: www.gordijnateliervenice.
nl of bel 0255-577366 of 0634633154.

Getuigen gezocht (1)
Woensdagochtend 2 juli rond
kwart voor 9 ‘s morgens ben
ik op de Stationsweg in IJmuiden aangereden door een auto. Ik stond te wachten voor het
stoplicht en zij wilde linksaf. Ze
dacht er langs te kunnen rijden
naar haar invoegstrook, maar
de ruimte was te krap en ze
schampte mijn auto.
Ik wilde schadepapieren invullen. Daar maakte zij bezwaar tegen, omdat ze net haar rijbewijs
had. We hadden beide geen pen
bij ons en toen ik een pen ging
lenen bij wegwerkers, die daar

bezig waren, is ze in haar auto
gestapt en weggereden.
Helaas heb ik haar nummer niet
genoteerd. Het was een vrij grote zwarte auto met een kenteken dat begint met 69 (denk ik)
en de letter combinatie begon
met een P. Ik zelf heb een roze
Renault Twingo
Wie is hier getuige van geweest? Als ik getuigen kan vinden, kan ik de schade nog verhalen via het Waarborgfonds.
Reacties graag via 06-51877125.
Marja van Bruggen, IJmuiden

Velsen - Als u rond moet komen
van een laag inkomen, heeft u
misschien wel recht op bepaalde
voorzieningen of regelingen die
uw financiële situatie verbeteren. De Formulierenbrigade Velsen biedt uitkomst bij het invullen van formulieren en kijkt samen met u naar de regelingen
en voorzieningen waar u recht
op heeft. De Formulierenbrigade
Velsen ondersteunt mensen die
op of rond het minimum leven
bij het invullen van formulieren.
Ook kunnen zij met u kijken of u
wel al uw rechten benut. De Formulierenbrigade Velsen geeft u
informatie over deze regelingen
en voorzieningen en helpt u bij
de aanvraag. Onze medewerkers
nemen graag de tijd voor u. De
Formulierenbrigade Velsen is er
voor alle inwoners van Velsen die
van een minimum inkomen leven
en moeite hebben met het invullen van formulieren. Voor het
aanvragen en het invullen van
de volgende regelingen en voorzieningen kunt u bij de Formulierenbrigade terecht. Om een afspraak te maken met de Formulierenbrigade Velsen, belt u met
telefoonnummer 088-8876900.
Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00. U kunt
ook een afspraak via formulierenbrigadevelsen@socius-md.nl.
De Formulierenbrigade Velsen is
gevestigd bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners in gebouw
Waterstaete, Dokweg 27a in
IJmuiden. De Formulierenbrigade Velsen houdt, in samenwerking met Stichting Welzijn Velsen, ook spreekuur in Watervliet, Doelmanstraat 34, in Velsen-Noord. Dit spreekuur is iedere vrijdagochtend van 9.00 tot
12.00. Het spreekuur is uitsluitend op afspraak.

Uw oude familiebeelden
op DVD of harde schijf
IJmuiden - Dat kan bij Foto
Loek Anderson op de Kennemerlaan 85-87 in IJmuiden waar
de fotowinkel sinds 1960, dus al
54 jaar, gevestigd is.
,,Tientallen jaren geleden werd
er gefilmd op 8mm en super8,
aanvankelijk in zwart/wit, maar
daarna ook in kleur’’, vertelt Anderson. En hij vervolgt: ,,Zodra
de films ontwikkeld waren kwamen de mensen al snel naar de
winkel om zich te laten voorlichten over de aanschaf van een
filmprojector en een projectiescherm, waarna thuis het feest
van herbeleven kon beginnen.
Maar ja, na verloop van jaren
bleek de projector het niet meer
te doen en bleven al die prachtige herinneringen van vroeger in
kasten of op zolder liggen.”
En daar heeft Foto Loek Anderson nu de ideale en betaalbare

oplossing voor gevonden.
,,Sinds enige tijd werken wij samen met een professioneel bedrijf dat smalfilms, grote en kleine videobanden en dia’s van onze klanten vakkundig op DVD of
harde schijf kan zetten. Doorgaans komen de mensen met
hun dierbare herinneringen naar
de winkel waar wij het aangeleverde materiaal bekijken waarna wij een vrijblijvend prijsvoorstel uitwerken, dat in de meeste gevallen erg meevalt’’, vertelt
Anderson. Ook biedt Loek Anderson een foto-bestelservice
wat inhoudt dat klanten met hun
SD-kaart of USB-stick in de winkel hun gemaakte foto’s kunnen
laten afdrukken en/ of deze op
een CD kunnen laten zetten.
,,Je kunt dan de foto’s in een album bewaren en de CD afspelen op de TV’’, besluit Anderson.

Tweedehands
kleding en
ontmoeting
IJmuiden - In buurtcentrum De
Spil kan men terecht voor tweedehands kleding en een kopje koffie
op de maandagmorgen van 9.30
tot 11.30 uur. Ook in de zomervakantie. Daarnaast zijn er nog andere activiteiten waar men welkom
is. Vaak is er in de zomer niet veel
te doen, maar de afdeling Kansen
& Zo heeft een zomerprogramma.
De inlopen zijn voor iedereen toegankelijk. Naast de tweedehands
kleding inloop vindt er op woensdagmiddag een spelletjesinloop
plaats waar men kunt kaarten of
een ander spel kunt spelen. Verder
kan men mee lunchen op woensdagochtend en kunnen bezoekers
zich opgeven om mee te eten op
de donderdagavond. Voor het eten
graag van tevoren opgeven. De
lunch kost 2 euro en het diner kost
3,50 euro. Telefoonnummer Kansen & Zo, 06-23802814.

Cheque voor AV Suomi
Santpoort-Noord - De pupillen
van atletiekvereniging AV Suomi
hebben onlangs een bedrag van
1.746,40 euro bij elkaar gelopen.
De opbrengst van deze sponsorloop komt ten goede van de
renovatie van het clubhuis van
Suomi. De commissie ‘Op Weg
Naar Een Ton’ heeft maandag 30
juni de cheque met dit grote bedrag in ontvangst genomen.
Organisator van de sponsorloop en jeugdtrainer Klaas Dekker: ,,Wij hebben onze kantine,
kleedkamers en het krachthonk
hard nodig voor onze trainingen.
Er zijn hele mooie plannen voor

een nieuw clubhuis. Om dit te realiseren hebben wij wel een flink
bedrag nodig. Met de hele vereniging zijn wij dan ook Op Weg
Naar Een Ton. Alle kleine beetjes helpen, maar dat de pupillen
dit bedrag hebben opgehaald
met de sponsorloop is echt fantastisch!”
Met het initiatief ‘Op Weg Naar
Een Ton’ gaat AV Suomi de uitdaging aan om voor eind 2014
in totaal 100.000 euro bijeen te
brengen. Dit gebeurt door grote
en kleine acties op te zetten, van
koekblikverkoop tot crowdfunding. Zie ook www.avsuomi.nl.
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PVM blij met handhaving
museumregistratie
Driehuis - Afgelopen week heeft
het Pieter Vermeulen Museum van
de Stichting Museumregister Nederland te horen gekregen dat het
zich mag blijven presenteren als
officieel erkend museum. Voor het
PVM is dit een belangrijke mijlpaal. Het PVM is in 1998 als één
van de eerste musea in Nederland
als officieel museum erkend, veel
eerder dan bijvoorbeeld het Rijksmuseum in Amsterdam (2002).
Periodiek worden de officiële musea in Nederland onderworpen
aan een strenge herijking van de
museum status door de Stichting
Museumregister. Het PVM heeft
dit herijkingstraject vorig jaar al
ondergaan. Dit leidde tot een herijkingsrapport in januari 2014. Het
was echter nog even wachten op
het definitieve besluit. In de brief
van de Stichting Museumregister spreekt zij haar waardering uit
voor de grote inzet van het PVM
bij het omvangrijke herijkingstraject.
Beleidsmedewerker Hiske Brouwer zegt hierover: ,,Het heeft inderdaad ontzettend veel tijd en inzet van ons gevergd. Vooral het
uitzoekwerk, omdat er een grote hoeveelheid informatie werd
gevraagd. Deze informatie konden we gelukkig heel gemakkelijk
online aan een speciaal dossier
van de Stichting Museumregister toevoegen. De nieuwe toekenning van de museum status is wel
een hele mooie beloning, waar we
ontzettend blij mee zijn!” Voorzitter Joop Waijenberg voegt daaraan toe: ,,Het krijgen en behouden van de museumstatus is geen
makkie. De eisen zijn hoog en de
prestaties worden streng gecontroleerd. Bij een eerste tussenba-

lans moesten we nog een en ander verbeteren. Dat is dus allemaal gelukt. De museumstatus
is dus niet zo maar iets en is voor
ons een erkenning van de waarde,
de werkwijze en het beleid van het
PVM waar medewerkers, vrijwilligers en bestuur hard aan gewerkt
hebben en blijven werken. Ik ben
ontzettend trots op deze prestatie
en op de erkenning van het PVM
als volwaardig en professioneel
museum! Daar wil ik nog aan toevoegen dat ik vind dat ook Velsen
trots kan zijn met twee officieel
erkende musea (PVM en Zee- en
Havenmuseum) binnen zijn gemeentegrenzen.”
De vernieuwde registratie komt
het PVM goed uit. Het is sinds
2007, na het vertrek vanaf het
Moerbergplantsoen,
gevestigd
in een deel van de oude gebouwen van de Jan Campertschool in
Driehuis. Ondanks de niet ideale
huisvesting trekt het PVM inmiddels weer bijna net zo veel bezoekers als op het Moerbergplantsoen. Het PVM krijgt een nieuw
onderkomen in het zogenaamde
KIIC (Kust Informatie en Innova-

tie Centrum) aan het Kennemermeer, mits er voldoende geld verzameld kan worden bij particuliere investeerders.
Waijenberg zegt hierover: ,,Wij hopen dat het gaat lukken. We zitten nu al ruim drie keer zo lang
in dit oude pand als in eerste instantie werd voorzien. We houden
dit niet heel lang meer vol. Inmiddels zijn we dan ook bezig met de
opzet en invulling van een vernieuwend museaal concept. Onze visie voor de toekomstige situatie werken we momenteel uit in
een nieuw beleidsplan. We hopen
dit na de zomervakantie in concept gereed te hebben. We worden daarbij sinds kort geholpen
door een heuse Raad van Advies,
die ons adviseert over allerhande
aspecten over het museum in de
toekomstige situatie. Van financien tot marketing en van bedrijfsvoering tot museaal beleid. We
zijn dus hard op weg om een nog
professionelere organisatie neer
te zetten. Met de museumregistratie nu in onze achterzak ben ik
ervan overtuigd dat we een mooie
toekomst tegemoet gaan!”

GroenRijk Velserbroek

Je eigen foto op schutting
Velserbroek - Een primeur bij
GroenRijk! Je eigen foto op je
schutting bij jou thuis in de tuin?
Dat is nu mogelijk. Bestel op
sfeerschutting.nl en haal deze op
bij GroenRijk Velserbroek. Geef
de tuin meer sfeer met de ‘Sfeerschutting’. Maak een keuze uit de
beelden uit de beeldbank of lever
je eigen favoriete beeld aan, zoals het mooiste familiekiekje of dat
mooie landschap van de laatste
vakantie. De ‘Sfeerschutting’ is geschikt voor zowel schuttingen met
horizontale als verticale planken.
Sfeerschutting.nl garandeert een
eenvoudige bestelwijze, perfecte kwaliteit tegen scherpe prijzen,
100 procent tevredenheidsgarantie en af te halen bij GroenRijk Velserbroek. Neem snel een kijkje op
sfeerschutting.nl om een impressie te krijgen voor de tuin of kom
de flyer ophalen bij GroenRijk.

Rooswijk Pupillen 2
ongeslagen kampioen
Velsen-Noord - Rooswijk Pupillen 2 begon de competitie dit
jaar met een ruime overwinning
op RCH-3. De overwinningsreeks werd sindsien niet doorbroken, maar het kampioenschap kon
nog verloren gaan aan de kampioen van vorig jaar, Thamen 1. De
Japannertjes staan er ieder jaar
weer met een onwaarschijnlijk
goed nieuw team, dat maar liefst
drie keer per week traint en mede
daardoor vorig jaar het kampioenschap pakte met slechts twee verlies wedstrijden; tegen Rooswijk.
De titanenstrijd vond afgelopen
zaterdag 5 juli plaats in de Kwakel,
bij Thamen. De spelers verschenen in het Oranje, mede om de WK
voetbalwedstrijd Nederland-Costa
Rica die daarna plaats vond. Er
werd zaterdag een dubbele wedstrijd gespeeld. In de eerste wedstrijd was Romy Zwart de startende werp(st)er met als catcher Rijk
Holt. Door goed slagwerk van Thamen liep het echter niet volgens
verwachting, Thamen kwam op
voorsprong, 2-0. Na twee innings
was Milan Knip de vervangend
werper, met een stand van 2-1.
Tot en met de vierde inning bleef
het bij deze stand, maar in de vijfde inning pakte Rooswijk het slagwerk goed op, waardoor Rooswijk
op een 2-7 voorsprong kwam. Mede door het goede veldwerk van

Pieter Boon en Loes Verlaat, en
het goede werpen van de afsluitende pitcher Ruben Montauban
kon de wedstrijd worden afgesloten met een winst van 3-7. Dit tot
grote vreugde van Rooswijk, het
kampioenschap was binnen. De
coach riep de ploeg snel tot de orde, er was immers nog een wedstrijd te spelen. Na een kwartiertje rust draafden alle kids weer op
en begon Jemuel Billinghurst als
pitcher. De stand kwam na goed
slagwerk en door oplettend stelen van honken op 3-0. In de derde inning kwam, door afwezigheid
van pitcher Jeffrey de Visser, Dustin Suichies op de plaat, die daarvoor nog nooit had gepitcht. Hierop sloeg Thamen de bal in het
linksveld, waar Kieran Grapendaal node werd gemist, Stand 3-3.
In de volgende innings liep Rooswijk verder uit en haalde Thamen
nog een puntje. Hierdoor behaalde
Rooswijk pupillen 2 de status ongeslagen kampioen. Na de zomerstop gaan de pupillen van Rooswijk een klasse hoger spelen, dat
gezien de stand van 22 punten uit
11 wedstrijden met 150 runs (punten) voor en 29 tegen, de enige
juiste optie lijkt. Hopelijk kunnen
ze daar ook weer potten breken.
Na de zomervakantie beginnen de
trainingen weer op de woensdagavond.

Getuigen gezocht 2
Wij zoeken de vrouw die drie
weken geleden haar hond los
liet lopen en er niet naar om
keek. Het gaat om een pup labrador op de Joke Smitkade,
tussen de nummers 63 en 70, in
Velserbroek.
De vrouw bleef zelf staan op de
brug. De hond vloog tegen mijn
moeders been op.
Mijn moeder ligt sinds die tijd
op bed en wordt verzorgd door
mijn zus. We hebben ook een
wijkzuster moeten laten komen om haar elke dag te komen wassen. De trombosedienst

moet thuis komen prikken en de
dokter komt veel langs.
Als er straks extra kosten komen voor de aangenomen wijkzuster, willen wij die verhalen
op die vrouw met haar hond via
de WA.
Dus wij vragen of die vrouw zich
wil melden bij mijn moeder. Ook
willen wij vragen of er getuigen
zijn of andere mensen die weten
wie die vrouw is.
Getuigen kunnen bellen met
023-5382611.
M. Pieters, Velserbroek
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Verdien geld met Beproma

De Onafhankelijke
Energiecoach

75 Jaar bedrijfsschool
Tata Steel in IJmuiden
IJmuiden - De bedrijfsschool van
Tata Steel in IJmuiden bestaat 15
juli 75 jaar. Sinds de start met vijf
leerlingen in 1939 hebben zo’n
12.000 jongeren hun MBO-diploma gehaald aan het eigen opleidingscentrum van Tata Steel. Momenteel worden aan de Academy
van Tata Steel in IJmuiden jaarlijks zo’n 100 leerlingen opgeleid tot procesoperator, werktuigbouwkundige, elektrotechnicus of
logistiek specialist op MBO-3 of
MBO-4 niveau. De Academy verzorgt ook vervolgopleidingen voor
de medewerkers van het staalbedrijf, zowel op MBO-4 als op
HBO-niveau.
,,Het is uniek in Nederland dat
een bedrijf 75 jaar lang, ononderbroken een eigen opleidingscentrum heeft”, aldus Rolf Deen, manager van de Academy van Tata
Steel in IJmuiden. ,,Hoogtijdagen
of recessie, ons staalbedrijf heeft
altijd vastgehouden aan een eigen kweekvijver voor technisch
talent. En het resultaat daarvan
mag er zijn. Bijna de helft van de
medewerkers in de productie is
ooit begonnen op onze bedrijfsschool. En maar liefst 95% van
degenen die we opleiden blijft

bij ons staalbedrijf werken. Dat
is ook niet zo verwonderlijk, want
met de enorme diversiteit aan installaties en processen gecombineerd met de uitstekende carrièreperspectieven, is het hier een
Walhalla voor mensen met een
passie voor techniek”, aldus Deen.
De klassen op de bedrijfsschool
van Tata Steel zijn klein (maximaal 20 personen) en de leerlingen worden intensief begeleid
door een coach. De opleiding is
zeer praktijkgericht. De leerlingen krijgen 20 procent van de tijd
theorieles en zijn 80 procent van
de tijd bezig met het opdoen van
kennis en ervaring in de praktijk,
zowel in de technieklokalen van
de school als in het staalbedrijf
zelf. Waar het gemiddelde slagingspercentage in het MBO-onderwijs 65 procent is, ligt dat bij
Tata Steel een flink stuk hoger: 88
procent.
De opleiding is populair. Jaarlijks
melden zich ongeveer tweemaal
zo veel leerlingen aan als er geplaatst kunnen worden. De opleidingskosten worden door Tata Steel betaald en de leerlingen
ontvangen vanaf de eerste dag
een salaris.

Dansvoorstelling TVS

Velsen - Een jaar geleden heeft
het Europese Hof een leuke uitspraak gedaan, die u waarschijnlijk geld kan opleveren.
Tenminste, als u als particulier
na 31 maart 2013 zonnepanelen
heeft laten plaatsen en daardoor
energie teruglevert aan het net.
Daarmee bent u namelijk, of u
wilt of niet, ondernemer geworden. En daardoor kunt u de betaalde BTW over de panelen en
installatie terugvragen.
Ben Wouda, De Onafhankelijke
Energiecoach kan u daar uitstekend bij helpen.
Maar de BTW terugvragen is
niet de enige manier waarop u
geld kunt verdienen aan energie. U kunt geld besparen door
gewoon minder energie te gebruiken of slimmer in te kopen.
Dat klinkt logisch, maar hoe pak
je dat nu aan? Ook daar kan de
Onafhankelijke
Energiecoach
mee helpen
Allereerst wordt in een –uiteraard gratis- informatief gesprek
verkend waar zij u nu precies

mee kunnen helpen. Ben bespreekt wat de mogelijkheden
zijn, legt uit wat het betekent
voor het binnenklimaat in uw
woning (of bedrijf), voor het milieu en niet te vergeten: voor uw
portemonnee. Vervolgens wordt
samen besproken, wat Beproma
kan doen en wat de kosten daarvan zijn.
Kijk op www.beproma.nl voor
meer informatie, of D.O.E. verstandig en bel De Onafhankelijk
Energiecoach van Beproma op:
0255-515015.

Gastvrouwen en
gastheren gezocht
Santpoort-Noord - Inloophuis
Kennemerland, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor (ex)
kankerpatiënten en hun naasten
is sinds 1 mei 2012 gevestigd op
de Wulverderlaan 51.
Omdat blijkt dat er een grote behoefte is aan ondersteuning is er
besloten zowel de openingstijden als de activiteiten uit te gaan
breiden.
Een en ander houdt in dat er
nieuwe vrijwillige gastvrouwen/
heren worden gezocht die bereid zijn om één dagdeel per
week (flexibel) aanwezig te zijn.
Een groot empathisch vermogen,
communicatieve vaardigheden
een luisterend oor zijn ingredienten om te kunnen starten. Tevens moet er de bereidheid zijn
een interne training te volgen.
Gasten verwelkomen, koffie en
thee schenken, het huis gezellig
houden, een goed gesprek kunnen voeren. Mensen het gevoel
geven dat ze er mogen ‘zijn’.
Denkt u voor de genoemde vrijwilligersfunctie in aanmerking te

kunnen en willen komen, maak
dan een afspraak voor een gesprek met coördinator Eline Wielinga, telefoon 06-34944729 of
023-8885367 of kom eens langs.
Zie ook www.inloophuiskennemerland.nl.

tot Bollywood, roze tutu’s, tot rode glitterhoedjes, het kwam allemaal langs. Leuk en vlot gepresenteerd door Eline van Leeuwe
en Maartje Allebes en met een
special zang act van Anna Wildeman. Zie ook www.tvs-online.nl.

Velsen-Noord - Zondag 13 juli wordt op VTV Wijkeroog aan
de Wijkermeerweg 5 een open
tuindag georganiseerd. Het kijkfeest begint om 11.00 uur vanaf
Het Praathuis, daar is een plattegrond te verkrijgen van het
complex. Op het plein zelf is een
creatieve markt met kraampjes

Driehuis - Het Pieter Vermeulen
Museum is de gehele zomervakantie geopend van dinsdag t/m
vrijdag en op zondag van 13.00
uur tot 17.00 uur. In de zomervakantie kan er ook weer volop geknutseld worden in het museum.
Bij de balie zijn altijd knutselpakketjes te halen en elke woensdag,
9, 16, 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus staat een vrijwilliger van
14.00 tot 16.00 uur klaar met speciale knutselactiviteiten. Er kan
gekozen worden uit een lenteschilderij, een zomerketting met
schelp en een rupsje op een blad.
Alle knutselactiviteiten kosten 1
euro bovenop de entreeprijs van
het museum. Voor of na het knutselen kan de tentoonstelling ‘Lentekriebels en Zomerzon’ bezocht
worden. Deze expositie gaat over
de natuur om ons heen zoals de
sloot, de vogels, de bloemen en
de insecten, en is voor iedereen
vanaf 3 jaar. De tentoonstelling
is nog t/m zondag 17 augustus
te bezichtigen. Is het te warm om
binnen te zitten? Ga er dan lekker
met de natuurpadtas op uit om
de opdrachten over bomen, vogels en struiken rondom de vijver
in het nabij gelegen park Schoonenberg te beantwoorden.

Activiteiten
Buitenplaats
Beeckestijn

Open dag VTV Wijkeroog
Velsen - Zondag 29 juni was het
weer zo ver. De eindvoorstelling
van TVS in het theater van het
Schoter. Onder leiding van Eline
Vis is er keihard gewerkt door alle leerlingen om een gevarieerde en mooie show neer te zetten. Van hiphop tot modern, Jazz

Zomervakantie
activiteiten
PVM

met onder andere zelfgemaakte
kaarten, schilderijen en bloemschikken. Ook is aan de inwendige mens gedacht met gebakken vis, gerookte paling of makreel of misschien wel oliebollen.
Het geheel wordt muzikaal omlijst door De Wico’s. Zie ook
www.vtvwijkeroog.nl.

Velsen-Zuid - Een zomer lang
zijn er rondom de tentoonstelling ‘Zomeren op de buitenplaats’ verschillende activiteiten
bij Beeckestijn. De tentoonstelling toont hedendaagse follies
van gerenommeerde kunstenaars in de tuinen. De activiteiten lopen uiteen van een heerlijke picknick, een fietsarrangement en een kinderroute langs
de follies tot weekend rondleidingen op aanvraag. 20 Juli is
er een speciale activiteit. Beeldend kunstenaar en docente
Lottie Buit geeft dan een workshop schilderen in de tuinen van
Beeckestijn. Tijdens de lunch
geeft Lottie Buit aanwijzingen
omtrent onder andere het buiten schilderen, thema- en compositiekeuze en perspectief. Reserveren
lottiebuit@planet.nl.
Zie ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

LOCAL SHOPPING IJMUIDEN

Maak kans op mooie prijzen
Winkelen in IJmuiden is aantrekkelijker dan ooit. Dankzij Local Shopping IJmuiden maakt u als klant iedere maand kans
op prachtige prijzen. Bovendien doet u automatisch mee
aan de grote eindejaarsloterij die de winkeliers in december
op Plein 1945 organiseren.
Meedoen is heel eenvoudig. Bij elke aankoop vanaf € 5,- bij één
van de deelnemende winkeliers ontvangt u een lot waarop u uw
naam, telefoonnummer en een slagzin kunt invullen. Zodra u het
lot heeft ingeleverd, dingt u mee naar prachtige prijzen!

Meedoen kan net zo vaak als u wilt. Hoe vaker u in IJmuiden winkelt, hoe meer kans u maakt om te winnen. De maandprijzen zijn
o.a. dinercheques en cadeaubonnen met een totale waarde van
minimaal € 500,-. Tijdens de eindejaarsloterij op de koopzondag
van 23 december wordt een reischeque van € 2.500 + € 500,- vakantiezakgeld weggegeven. Het prijzenpakket wordt in samenwerking met lokale partners samengesteld.
De trekkingsuitslag wordt op de eerste maandag van de nieuwe
maand bekendgemaakt op de website www.localshoppingijmuiden.nl en via facebook.com/localshoppingijmuiden.

Prijswinnaars juni
Elke maand deelt Local Shopping IJmuiden dinercheques en cadeaubonnen uit met een totale waarde van minimaal 500 euro. Jaarlijks wordt voor
ruim 6.000 euro aan prijzen weggegeven! Op deze plek wordt de trekkingsuitslag op de eerste maandag van de nieuwe maand bekendgemaakt. De
trekking wordt verricht door een notaris van Notarishuis IJmond. Prijzen
kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald
bij de Jutter/de Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur). Zes maanden na de trekkingsdatum vervalt het recht op een prijs.
Juni 2014 (trekking verricht op maandag 7 juli 2014):
Prijs 1: Dinercheque Hotel Restaurant Augusta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: I. Zitman
Prijs 2: Dinercheque Grieks Restaurant Kreta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: René Griffioen
Prijs 3: Dinercheque Restaurant De Meerplaats t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Bijlsma
Prijs 4: Dinercheque Strandpaviljoen Zilt aan Zee t.w.v. € 50,- *
Winnaar: A. van Renswouw
Prijs 5: Dinercheque Chinees Specialiteitenrestaurant Chi-Ling
t.w.v. € 50,-*
Winnaar: P. Captein
Prijs 6: Dinercheque Restaurant IJmond t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Monique van Laar
Prijs 7: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,Winnaar: B. Swets
Prijs 8: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,Winnaar: Inge v/d Berg
Prijs 9: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: A. Braams
Prijs 10: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: Femke Hartendorf
Prijs 11: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: Martha de Kort
Prijs 12: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: Wendy van Weteringen
Prijs 13: 2 x ticket IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: M. van den Akker
Prijs 14: 2 x ticket IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: Corrie de Ruyter
Prijs 15: 2 x ticket IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: J. den Drijver
Prijs 16: 2 x ticket IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: Saskia Schouten-Bulters
Prijs 17: 2 x toegangskaart Dance Valley
Winnaar: Boevé
Prijs 18: 2 x toegangskaart Dance Valley
Winnaar: Rob Meerhof
Prijs 19: 2 x toegangskaart Dance Valley
Winnaar: Annemieke Koppen
Prijs 20: 2 x toegangskaart Dance Valley
Winnaar: Ankie van Ewijk
Prijs 21: 2 x toegangskaart Dance Valley
Winnaar: Sophie van Duyvenbode
Prijs 22: 2 x toegangskaart Dance Valley
Winnaar: Cherryl Mohmann
Prijs 23: 2 x toegangskaart Dance Valley
Winnaar: Laura van Gelder
Prijs 24: 2 x toegangskaart Dance Valley
Winnaar: Lisanne Bleekman
Prijs 25: 2 x toegangskaart Dance Valley
Winnaar: M. van den Berghe
Prijs 26: 2 x toegangskaart Dance Valley
Winnaar: Fam. Blinkhof
* Exclusief consumpties

IJmuider Courant partner van LSIJ
Als lokaal dagblad mag
IJmuider Courant uiteraard
niet ontbreken in het rijtje
partners van Local Shopping
IJmuiden.
Deze krant brengt niet alleen
dagelijks wereldnieuws tot lokaal nieuws maar is als sponsor
zeer betrokken bij evenementen
in IJmuiden, zoals het Havenfestival, het jubileum van Stadsschouwburg Velsen enzovoorts.
Ook staan zij bekend als organisator van het Politiek Café rondom verschillende thema’s, zoals
eerder dit jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij zij
de verschillende Velsense partijen een podium boden en bezoe-

kers gelegenheid gaven vragen
te stellen over de verkiezingsprogramma’s.
Als brenger van lokaal nieuws
zijn zij vaak de verbindende factor tussen organisaties, ondernemers, consumenten en lezers.
Het team van IJmuider Courant
kent veel ondernemers in IJmuiden en is daarom ook gemotiveerd om hen te steunen met Local Shopping IJmuiden.
Als partner en lokale krant dragen zij bij aan Local Shopping
IJmuiden door een aantal abonnementen IJmuider Courant beschikbaar te stellen. Deze nieuwe abonnees kunnen zich verheugen op een dagelijkse portie
vers nieuws bij het ontbijt.

Dutch Valley
Deelnemers aan Local Shopping
IJmuiden maken in de maand juli kans op tickets voor Dutch Valley op zaterdag 9 augustus. Het
festival belooft weer een knaller te worden met ruim 75 Nederlandse topartiesten, verdeeld
over negen podia. Jan Smit, Ilse
De Lange, Frans Bauer, Di-Rect,
maar ook vroegere artiesten, zoals Brainpower en The Party Animals zullen deze dag zorgen
voor een unieke sfeer waar jong
en wat minder jong zeer van zullen genieten. (foto: Dutch Valley)

Deelnemers
Ris Juwelier
Swier Sleutelspecialist
Mara Home Decorations
Blokker
Angelique Lingerie
Bakkerij W. Bastmeijer
André de Bruin
Bloemen & Planten
De Vlaamsche Pot
Van Delden Mode
Donker Tweewielers
Denim and More
Etos
Eyewish Opticiens
Fellows Mode
Flamingo Casino
Gall & Gall van Setten
Gemeente Velsen
Lederwaren Wilms Floet
Patrick van Keulen
de Jutter/de Hofgeest

HEMA
ING Bank
Koster Brillen
Kuylman Apotheek
Lakeside
Ritskes Drogisterij
Sporthuis Geldermans
Stals Idee
Sterk Mode Schoenen
Leemans Schoenen
ReStyled
Drive-In Car Service
Wooncentrum Ubo Kok
Verspuy Interieur
Oliebollerie
Zonvaart Reizen
Wisker Expert
Smit Velsen
Administratiekantoor
Nieuwsblad IJmuiden
Rabobank IJmond
IJmuider Courant

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
Venice Gordijnatelier
Partners
Hotel Restaurant Augusta
Grieks Restaurant Kreta
Restaurant De Meerplaats
Strandpaviljoen
Zilt aan Zee
Chinees Specialiteitenrestaurant Chi-Ling
Restaurant IJmond
Holiday Inn IJmuiden
Shellstation Post
Albert Heijn IJmuiden
DFDS Seaways
IJmuider Courant
SC Telstar
IJmuidense Rondvaart
Maatschappij
Dance Valley/Dutch Valley
Stadsschouwburg Velsen
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BOMS zoekt
theatertalent

Met IJsclub Haarlem
naar Zomerijs Thialf
Santpoort-Noord - Op zaterdagochtend 28 juni vertrok een
bus vol pupillen en junioren van
de IJsclub Haarlem naar Heerenveen, gesponsord door Special
Health Santpoort en Bosch Sport
Santpoort. Dit jaar ligt er van 14
juni tot en met 5 juli zomerijs op
de overdekte ijsbaan van Thialf en daar wilden de wedstrijdschaatsertjes graag van profiteren.
Even voor twaalven kon iedereen naar binnen. Na het wisselen van de korte broeken voor
de schaatspakken gingen de
vier trainingsgroepen meteen
aan de slag. Eerst een warmingup langs en op de tribunes, dan
de schaatsen onderbinden en
snel het ijs op. Het was wel even
wennen aan de smalle ijzers en
aan het record-ijs en soms ook
aan de knellende schoenen want
sinds het einde van het schaatsseizoen was er driftig verder gegroeid. Na een paar rondjes trainen gingen de eerste clubjasjes al uit want het was tamelijk

warm in de hal. Het eerste trainingsblok van een uur vloog om
en na de dweilpauze gingen de
toekomstige Sven Kramers en
Ireen Wüsts stug door, onder
toezicht van de 7 meegereisde
trainers. Hier en daar gingen tijdens de volgende dweilpauze
de schaatsen terug in de sporttas en werd de kantine bezocht
om weer op adem te komen. Degenen die er nog geen genoeg
van hadden gingen ook het laatste uur het ijs op en er werd nog
menig snelle ronde gereden.
Om 16.00 uur allemaal de baan
af, schaatsen afdrogen, omkleden en eerst nog samen naar
buiten voor de groepsfoto. Hierna ging iedereen moe maar voldaan weer de bus in voor de reis
terug naar Haarlem. Onderweg
werd druk nagepraat en vergeleken: welke baan is mooier, waar
is het ijs sneller?
De meningen waren verdeeld,
maar één ding weten we zeker:
in Haarlem hebben we ze beste
warme chocomel.

Liefde, verlangen en
schuld in de ruïne
Santpoort-Zuid - ‘Dansend Ei’
met de verteller Piet Paree uit
Santpoort-Noord en Yolanthe
Cornelisse op de harp en zang
spelen op vrijdag 11 juli in de
Ruïne van Brederode De Val en
Bekentenis. Een muzikale vertelvoorstelling, waarbij harpiste en
verteller, elkaar versterkend en
aanvullend, twee muzikale verhalen ten gehore brengen. De
Val (± 45 minuten) is een verhaal, waarin een schrijver vertelt over een wel heel bijzondere
ontmoeting. Een ontmoeting die
hem met het haast ongelooflijke
levensverhaal van een oud-studiegenoot confronteert. Een levensverhaal dat een bizarre wending krijgt tijdens zijn laatste wetenschappelijke reis door de binnenlanden van India. De Bekentenis (± 20 minuten) is een humoristisch en bijzonder verhaal
over een toevallige ontmoeting
in de trein van de ik-figuur met

zijn evenbeeld. Ook in dit verhaal
is een plotselinge wending het
gevolg. In beide, vrij bewerkte,
verhalen van Belcampo spelen
liefde, verlangen en schuld een
belangrijke rol. Doelgroep: volwassenen. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang ruïne: 3 euro. Na afloop
gaat de hoed rond voor de artiesten. Info: www.pietparee.nl.

IJmuiden – Na de laatste succesvolle productie ‘De vrouwen
van de Breesaap’ in de Stadsschouwburg Velsen, staat Musicalgroep BOMS weer in de
startblokken voor een nieuwe, sprankelende voorstelling
in 2015. Deze vrolijke Velsense vereniging met leden in alle leeftijden vol enthousiasme,
groot groepsgevoel en vooral hart voor het theater, verwelkomt aanvullend theatertalent
zoals zij haar publiek doet: met
open armen. Heb je altijd al willen acteren en zingen maar nooit
de stap durven zetten? Heb je al
ervaring op het podium en zoek
je een nieuwe uitdaging? Schitterde jij in de schoolmusical en
smaakt dit naar meer? Hoofdrol, bijrol, ensemblestukken; alles is mogelijk bij BOMS wanneer je jouw passie durft te tonen en het verenigingsleven je
past. Stap in de schijnwerpers
en laat je zien! Hoe? Meld je aan
voor de ledensessie via info@
musicalgroepboms.nl. Repetitieavonden van BOMS worden gehouden elke maandagavond van
20.00 tot 22.30 uur in het Tender
College, onder leiding van een
professioneel artistiek team. Zie
ook www.musicalgroepboms.nl.

Oproep expo
Havenfestival
IJmuiden - Een cultureel hoogtepunt is het Havenfestival in IJmuiden waar de haven, het kanaal
en de zee samenkomen en waar
het water verbindingen aan gaat
met haar omgeving. Het thema
is dit jaar ‘IJmond verbindt’. Kunstenaars en amateurkunstenaars
worden uitgenodigd om in deze
inspirerende omgeving te exposeren op een locatie bij de Trawlerkade. Kunstenaars kunnen zich
verbinden aan het thema, maar
kunnen ook verrassen met alles
wat past in deze omgeving. Op
zaterdag 30 augustus is het Havenfestival IJmuiden. Op vrijdagmiddag 29 augustus wordt de expositie gezamenlijk ingericht. Gedacht wordt aan circa tien kunstenaars uit diverse disciplines.
Er wordt geselecteerd. Er wordt
op en voor het havenfestival veel
publiciteit gemaakt. Daarnaast
vermelding van de (amateur)kunstenaars met een of meer afbeeldingen en tekst en een link naar
de website op www.havenfestivalijmuiden.nl. Aanmelden kan tot
en met 18 juli. De geselecteerde
deelnemers worden vervolgens
uitgenodigd voor een bezoek
op de locatie. Aanmelden met
naam, adres, telefoonnummer(s),
discipline(s) en korte omschrijving van je werk, link naar de
website en/of e-mail met enkele relevante afbeeldingen (met
vermelding van de afmetingen).
Stuur de aanvraag of het verzoek
om informatie naar Ronald of Petra kunstopdekade@gmail.com.

OBS De Vliegende Hollander

Groep 8 schittert in
‘De verborgen vallei’
IJmuiden - Vorige week dinsdagavond heeft groep 8 in stijl
afscheid genomen van De Vliegende Hollander. Tijdens de afscheidsavond in het Technisch
College voerde groep 8 musical
‘De verborgen vallei’ van Spotlight Musical Productions op.
Het werd een avond vol humor,
spanning en muzikaliteit, waarmee de leerlingen van groep 8
op gepaste wijze afscheid namen van hun basisschooltijd.
Om 19.15 uur gingen de deuren open en vulde de zaal zich
met het verwachtingsvolle publiek. Na maanden van instuderen en repeteren was het eindelijk zover.
Vaders, moeders, opa’s en oma’s,
overige familieleden en belangstellenden kregen door de leerlingen van groep 8 een musical voorgeschoteld over de ont-

dekking van een geheime vallei. Vliegeniers Johnny Crash en
Co Piloot storten met hun vliegtuigje toevallig neer in een verborgen vallei en ontdekken dat
Helga Winters, de minister van
Onvoorziene Zaken, in het geheim werkt aan een plan om de
baas van Nederland te worden.
Met de hulp van toegestroomde natuurfanaten, popartiesten,
holbewoners, vissers en special
agents kan het plan gelukkig op
tijd worden verijdeld, waarna de
musical met een feestelijk slotlied kon worden afgesloten.
Met zang, toneel en dans van
hoogstaand niveau en een
prachtig decor was het duidelijk
dat groep 8 met deze musical alles uit de kast heeft gehaald. Het
resultaat: een waardig afscheid
van acht jaar basisschool om
nooit te vergeten.

Expo Cécile Wierink
bij Bartje Bloemendaal
Regio - Cécile Wierink is een
IJmuidense fotograaf. Ze fotografeert emotie. Zonder emotie
geen foto. Ze is blij als een onderwerp haar triggert. Wat ze
dan vastlegt is heel gevarieerd:
mensen, dieren, bloemen, stillevens, landschap, de haven, feest,
vakantie, theater en zoveel meer.

Vanaf 1 juli hangt bij Bartje Bloemendaal een selectie van haar
werk.
Haar foto’s nodigen je uit om je
eigen verhaal te maken.
De expositie is van 1 juli tot 1 augustus geheel vrijblijvend te bezichtigen op de Brederodelaan
80 in Bloemendaal.
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Westpoort decor voor
vlasveld Aquamaryn

Snuffelmarkt

IJmuiden - Zaterdag 12 juli van 09.00 tot 16.00 uur wordt
op Plein 1945 weer een gezellige snuffelmarkt georganiseerd.
Tijdens deze markt zal weer van
alles te koop zijn. Wilt u ook aan
deze markt deelnemen, dat kan,
want er zijn nog enkele kramen
te huur. Bel voor informatie of
reserveren van een kraam: 0255533233 of 0255-518380.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 13 juli wordt
bij speeltuin Zeewijk aan de Orionweg 700 een rommelmarkt
georganiseerd. De kinderen mogen dan op een kleedje hun
spulletjes verkopen. Dus kijk wat
je weg wilt doen en kom naar de
speeltuin om het te verkopen. De
speeltuin is voor de verkoopertjes open om 12.30 uur. De speeltuin heeft zelf ook wat kraampjes
staan. De tuin gaat om 13.00 uur
open voor de bezoekers. Voor informatie: telefoon 0255-515248
of 0255-537790.

Zomervakantie
bij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Vervelen in de vakantie? Niet op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. In de
zomervakantie zijn er diverse activiteiten. Dagelijks kunnen kinderen een lekker geurende waskaars maken. Op 18 juli en 25 augustus komt de pottenbakster met
een draaischijf. Tussen 12.00 uur
en 16.00 uur kan iedereen dan
een klein potje van klei draaien.
Van 17 juli tot en met 19 juli is de
driedaagse toneelworkshop ‘Toneel op Stal’. Graag van te voren
aanmelden via sabine.overtoom@
live.nl. In en rond de boerderij zijn
diverse leuke en leerzame speurtochten. Rugtasjes hiervoor zijn te
huur bij de receptie. In de zomer
staan de koeien buiten maar rond
vijf uur komen ze even naar binnen voor het melken. In de boerderij is een educatieve tentoonstelling over de boerderij speciaal gemaakt voor jonge kinderen.
De dieren vertellen hun eigen verhaal als je er met een toverstokje op tikt. In de boerderij is tevens
een fototentoonstelling van Debby de Jong ‘Dieren in Spaarnwoude’. De boerderij alle dagen open
van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis (bijdrage welkom),
voor de activiteiten wordt een vergoeding gevraagd.

Maak kans op laatste tickets

Dancefans massaal
naar Turn Up The Beach
IJmuiden aan Zee - Sunnery
James & Ryan Marciano,
Fedde le Grand en The Partysquad. Dat zijn de belangrijkste namen op de poster
van Turn Up The Beach, het
dancefestival dat zaterdag
voor de vierde keer op het
strand van IJmuiden wordt
georganiseerd. Radio 538
verwacht een uitverkocht
evenement met 17.500 bezoekers, 2.500 meer dan vorig jaar.
De weervoorspellingen zijn
ideaal voor een festival op het
strand. Het wordt zaterdag zonnig met een zomerse 24 graden
en een briesje vanaf zee. Prima
ingrediënten voor een dansje
met de voeten in het zand! De
dj’s die daarvoor moeten zorgen hebben hun sporen allemaal verdiend, zowel in het Nederland als daarbuiten. Naast
de
eerdergenoemde
acts,
waarvan Fedde le Grand door
zijn megahit ‘Put your hands up
4 Detroit’ waarschijnlijk de bekendste is, staan er ook optredens gepland van Sidney Samson, Firebeatz en Gregor Salto.
Op het Eclectic Stage zijn Dirtcaps, Skitzofrenix en FeestD-

JRuud de bekendste namen.
538-dj Dennis Ruyer is host
van het Dance Department
Stage waar onder andere Rene Amesz en Chocolate Puma
optreden. Laatstgenoemde act
scoort momenteel een grote hit
met ‘Step Back’, dat zaterdag
nog werd gedraaid als openingsplaat van Sensation. Eén
van Chocolate Pumas woont
trouwens in IJmuiden en speelt
dus een thuiswedstrijd.
Turn Up The Beach duurt van
13.00 tot 23.00 uur en vindt
plaats op het strand ter hoogte van IJmuiderslag. Het evenement is alleen bereikbaar
via de Kennemerboulevard. De
Heerenduinweg en IJmuiderslag worden afgesloten voor alle verkeer. Indien nog voorradig
zijn tickets (25 euro) verkrijgbaar via www.turnupthebeach.
nl en bij Primera. Kans maken
op één van de setjes vrijkaarten? Stuur dan vóór vrijdag 11
juli 11.00 uur een mail naar redactie@jutter.nl met als onderwerp ‘Vrijkaarten Turn Up The
Beach’. Winnaars krijgen uiterlijk vrijdag bericht van Radio
538. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd. (foto: Friso Huizinga)

IJmuiden - Bij Aquamaryn in
IJmuiden werkt men hard aan
het maken van verse natuurverf. Ze nemen het dit keer wel
heel letterlijk en hebben (inmiddels voor het derde jaar op rij)
een aantal velden vlas gezaaid in
de hen omringende polders. Vorig jaar groeide het vlas onder de
rook van Schiphol, dit jaar bloeit
het nog dichter bij huis, namelijk in de Westpoort Amsterdam,
rondom de energiecentrale aldaar.
Voor het telen van vlas werkt
verffabriek Ursa Paint samen
met Paul Bos, boer uit de Haarlemmermeerpolder, die braakliggende terreinen zoekt in zijn beheer, die geschikt zijn voor de
vlasplant.
Vlas is een Oudhollands gewas,
wat tegenwoordig nog maar
weinig geteeld wordt in Nederland. Wanneer het blauw paarse
bloemetje is uitgebloeid, vormt
de plant een zaaddoosje. De
vlasplant heeft baat bij een droge zomer, want na de bloei moet
de plant uitdrogen op het veld,
waarna ook de zaadbolletjes
drogen, en uiteindelijk het lijnzaad rechtstreeks van het veld
geoogst kan worden. Uit het lijnzaad wordt voor Aquamaryn lijnolie geperst, wat een belangrijke
grondstof is voor deze natuurverf. En dat is precies wat verffa-

briek Ursa Paint voor ogen heeft.
Minder vervoer, minder uitstoot
en een regionale verankering
van grondstoffen waar ze in geloven.
Steeds meer bedrijven en gemeentes kiezen voor duurzame verf. Zo wordt op dit moment
het gemeentehuis van Velsen in
een nieuwe jasje gestoken met
Aquamaryn natuurverf, en krijgt
ook het VU medisch centrum
binnenkort weer een vers laagje
verf. Dit najaar verwacht Aquamaryn ‘verse verf’ te zullen verkopen, met lijnolie van Hollandse bodem. Zie ook www.aquamaryn.nl.

Gemeenteraad betuigt
steun aan Kuba Moskee
Velsen - De leden van de gemeenteraad hebben hun steun
betuigd aan de Turkse gemeenschap in Velsen.
Diep geschokt en vol verontwaardiging hebben zij vorige
week via de media kennis genomen van de reeks van incidenten in en rondom de moskee. Zij
hebben hier hun afschuw over
uitgesproken en betuigen hun

www.

deelneming aan alle direct en indirect betrokkenen.
De gemeenteraad hoopt dat de
schuldigen hun straf niet zullen
ontlopen en dat deze reeks van
incidenten snel tot het verleden
behoren.
De gemeenteraad wenst de gemeenschap dan ook de kracht
toe om alles te verwerken en een
plek te geven.

.nl

Het Kompas schenkt
geld aan Muco & Friends
IJmuiden - In de laatste schoolweek voor de zomervakantie is op basisschool Het Kompas aan de Heerenduinweg een
cheque overhandigd aan Muco & Friends. Het Kompas heeft
het hele schooljaar deze stichting ondersteund, die geld inzamelt ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar
taaislijmziekte. De prachtige opbrengst was 1243,81 euro!

Het Kompas vindt het belangrijk om elk schooljaar een goed
doel te ondersteunen en de kinderen te leren ook aan anderen
te denken die het minder hebben. Naast een spaarpotje in elke klas, konden de kinderen een
aapje kopen (de mascotte van
de stichting) met kleertjes om
de aap aan te trekken. Alle gulle
gevers namens Muco & Friends,
bedankt!
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Sensoor: hulp op afstand,
maar toch dichtbij

Copacabana
aan de Westbroekplas
Velserbroek - Ruim 2500 bezoekers van 2Generations Beach
Edition keken zaterdagavond op
het strand van Villa Westend naar
de kraker Nederland-Costa Rica.
Direct na het optreden van de
Amerikaanse soulformatie The
Trammps werd overgeschakeld
naar Brazilië, waar de spanning
120 minuten lang om te snijden
was. De overwinning - na strafschoppen - werd gevierd met

een uitbundig optreden van Wolter Kroes die uiteraard de grote
Oranjehit ‘Viva Hollandia’ inzette.
Andere artiesten die optraden
tijdens ‘de beste editie van 2Generations ooit’ waren DJ Friso,
Full Count, DJ Bert Coster & Lady
Friends en DJ Marcello. De presentatie was in handen van Dennis Sintenie. Foto’s van het zonovergoten evenement zijn te vinden op www.2generations.nl.

Sonrise in IJmuiden
IJmuiden - Ook dit jaar is er
weer een Sonrise-aktie van de
kerken in de gemeente Velsen.
Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 juli zijn op drie velden en
pleinen weer zo’n tientallen kinderen, tieners en jongeren (en
hun ouders) die elke middag en
avond samen voetballen, basketballen, volleyballen, dansen
of lekker knutselen met de verschillende Sonrise-sportteams.
Op het Pleiadenplantsoen zal
dat voor de tieners en jongeren
met name voetbal zijn met de
pannakooi op vrijdag.
Ook het kinderwerk is volop aan
de gang. De Heerenduinweg bij

www.

de Eemsstraat biedt ook voor
rugby-fans een mogelijkheid en
natuurlijk het kinderwerk.
Op het Zwanenbloemplantsoen
komen veel kinderen en jongeren voor activiteiten. Sonrise
wordt georganiseerd door GIDS
Haarlem en omstreken.
Ouderen en jongeren doen belangeloos mee vanuit hun geloofsbeleving.
Het is de bedoeling om elkaar
beter te leren kennen en mee
te geven dat zij een geweldige
Heer kennen. Welkom op deze laatste twee dagen en geniet
met de sportteams van alle activiteiten.

.nl

Regio – Hulp op afstand, maar
toch dichtbij. Sensoor is een organisatie verdeeld in diverse regiokantoren waar mensen naar toe
kunnen bellen en anoniem hun
verhaal kwijt kunnen. Een gesprek
hierover met Dorine Kettenes, trainer en begeleider bij Sensoor.
,,Sensoor is verdeeld in diverse regiokantoren over heel Nederland”,
legt Dorine Kettenes uit. ,,Per 1 januari 2015 wordt dit echt een landelijke organisatie. Hulp op afstand, zoals Sensoor biedt, is goed
verankerd door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Per 1 januari wordt de zorg naar
de gemeenten overgeheveld. Er is
speciaal een projectteam opgezet
om dit te organiseren en te begeleiden. Er wordt overlegd met de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hierdoor is alles goed
voorbereid en daarom hebben wij
er alle vertrouwen in dat deze overgang in goede banen wordt geleid.
Sensoor kan hierdoor een uitstekende dienstverlening bieden die
in de behoefte voorziet. Dus hulp
op afstand die op gemeentelijk
niveau wordt geboden. Sensoor
biedt voor iedereen een luisterend
oor. Naast de reguliere hulpverlening in Nederland, kunnen mensen hier juist anoniem terecht zonder doorverwezen te worden. Deze gesprekken die bij ons binnenkomen beslaan een breed gebied.
Het kan gaan over eenzaamheid,
rouw, verlies van een baan, problemen in relationele of familiaire
sfeer of gezondheid. Door de crisis van de afgelopen jaren merken wij dat juist die behoefte aan
een luisterend oor toegenomen is.
Onze vrijwilligers aan de telefoon
worden hierop uitgebreid getraind.
Vooral de kunst van het luisteren
is natuurlijk de belangrijkste competentie. Dit is weinigen gegeven:
veel mensen zijn geneigd terugkoppeling te geven uit eigen ervaringen. Misschien goed bedoeld ,

maar dat is niet echt luisteren naar
die ander. Je moet aansluiting vinden met de beller. Op deze manier probeer je de beller op weg te
helpen en naar kansen te zoeken
binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Samen initiatieven zoeken en ontplooien. Zo wordt zelfredzaamheid gestimuleerd. Een
andere meerwaarde van Sensoor
is dat iedereen 24 uur per dag, 7
dagen per week bij ons terecht
kan. Onze dienstverlening is gebaseerd op het principe dat we er
echt altijd zijn. Sensoor West-Midden heeft vestigingen in Alkmaar,
Haarlem, Zaandam en Hilversum.
Anonieme bellers kunnen terecht
op onze regionale nummers: Alk-

maar 072-5613614, Haarlem (ook
Heemstede) 023-5471471, Hilversum 035-6245555 en Zaandam
075-6162000, tegen lokaal tarief.
Bellen naar het landelijke nummer
0900-0767 (5 cent p/m) kan natuurlijk ook.
Sensoor is altijd op zoek naar
nieuwe vrijwilligers die hard nodig
zijn. Meer informatie om vrijwilliger te worden op telefoonnuumer
072-5621044 (tussen 09.00 en
14.00 uur) of www.west-midden.
sensoor.nl. (foto: Bart Jonker Productions©2014)

Brons voor
Suomi-atleet
Jochem Dobber
Santpoort-Noord - De zestienjarige Jochem Dobber van
Atletiekvereniging Suomi heeft
zondag 6 juli brons gewonnen
op de 200 meter NK voor junioren in Amsterdam. Dobber
behaalde naast een medaille ook een clubrecord en een
persoonlijk record in een toptijd van 22.14 sec.
Gedurende drie dagen topatletiek op Sportpark Ookmeer
streden 860 atleten op 1.280
onderdelen om 69 gouden medailles. Op zowel zaterdag als
zondag plaatsten Suomi-atleten Jochem Dobber en Jelle
van Sunder zich voor de finale
100 meter en 200 meter sprint.
Tijdens de daverende finale 200m sprintte Dobber naar
een fantastische derde plaats
in 22.14 sec. In het sterke deelnemersveld eindigde Van Sunder als achtste door een knieblessure in 23.70 sec.
Op de 100 meter sprint finishte Dobber als vijfde in 11.38
sec. Van Sunder kwam in 11.51
sec als zevende over de finish.
Voor Suomi-atleet Michiel Rotte stond vrijdag de 800m op het
programma.
Door veel geduw en getrek tijdens de start liep Rotte geen
optimale race waardoor hij de
finale net miste in een tijd van
2.00.58 sec.

Ongeval op de
Beukenstraat

Triangel loopt
2100 euro bij elkaar
Velsen-Noord - Vrijdagochtend 13 juni hebben alle kinderen van de groepen 3 tot en
met 8 van de Triangel meegedaan aan een sponsorloop. Er
is in totaal 2150 euro opge-

haald. Het geld gaat naar drie
goede doelen: Energy4all, de
zusterschool in Sri Lanka en
het nieuwe schoolplein van de
nieuwe brede school in VelsenNoord.

IJmuiden - Een zee aan vrolijke
oranjeslingers kon niet voorkomen dat het afgelopen maandag
toch fout ging op de Beukenstraat. Een bedrijfswagen werd
over het hoofd gezien door een
bestuurster die uit de Lindenstraat kwam.
Mogelijk heeft de bestuurster
na de aanrijding nog op het gas
getrapt, want de bedrijfswagen
werd nog enkele meters dwars
vooruit geduwd.
De twee inzittenden van de bedrijfwagen hadden geen letsel.
De bestuurster van de andere
auto is nagekeken door de ambulancedienst, maar hoefde niet
naar het ziekenhuis.
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Dancefestival in IJmuiden aan Zee

Turn Up The Beach
Zaterdag 12 juli 2014 is het strand
van IJmuiden aan Zee voor de
derde keer het podium voor het
strandevenement ‘Turn Up The
Beach’ van radio 538. Dit festival
vindt plaats van 13.00 tot 23.00
uur.

Op de fiets of lopend
Vanaf de Kennemerboulevard is het
evenemententerrein te voet bereikbaar. Er wordt een fietsenstalling
ingericht voor de uitkijkpost van de
IJmuider Reddingsbrigade. Op de
Badweg staan borden met verwijzingen daarnaar.
Gebracht en/of gehaald
Halen en brengen kan het beste bij
de Kiss & Ride, volg de borden. Vooral bij het wegrijden is file mogelijk;
bezoekers worden gevraagd daar rekening mee te houden.
Met de auto
Er staan borden richting Turn Up
The Beach. In IJmuiden staan verkeersregelaars om bezoekers naar de
dichtstbijzijnde parkeerplaatsen te
leiden. Er is voldoende parkeergelegenheid. Verkeerd geparkeerde au-

to’s worden weggesleept. Verzoek is
om zo vroeg mogelijk te komen zodat
de toegangswegen niet vollopen. Op
de parkings staan herkenningsborden, zodat bezoekers hun auto na afloop makkelijk terug kunnen vinden.
Een parkeerkaart voor de hele dag
kost 10 euro.
Openbaar vervoer
Via 0900-9292 (70 cent p/m) is reisadvies voor het openbaar vervoer te
verkrijgen. Op www.ov9292.nl kan
dat ook. Na het evenement zijn er
beperkte OV-mogelijkheden; bus
82 rijdt tot 23.04 uur. Wie deze bus
neemt, moet op tijd van het evenement vertrekken. Op de Kennemerboulevard zijn taxi’s te krijgen.
Afsluiting Heerenduinweg
De Heerenduinweg in IJmuiden
wordt op zaterdag 12 juli rond 12.00
uur vanaf de Kruisberglaan afgesloten voor verkeer om ruimte te maken voor hulpverleners bij eventuele
calamiteiten. Het evenement is vanaf deze zijde niet bereikbaar voor bezoekers. Meer informatie: www.turnupthebeach.nl. (foto: Friso Huizinga)

Activiteiten Burendag 2014
Op 27 september is het nationale Burendag. Wilt u ook het plantsoen bij u in de buurt opvrolijken
of een straatfeest te organiseren?
Maak dan nu uw plannen. Oranje
Fonds steunt sociale initiatieven
en is bereid maximaal 500 per activiteit euro bij te dragen.

Het aanvraagformulier en alle voorwaarden zijn te vinden op www.burendag.nl. Het Oranje Fonds heeft
dit jaar 1 miljoen beschikbaar. Dus
wees er snel bij! Een belangrijke
voorwaarde is, dat de buurtactiviteiten op 26, 27 of 28 september worden gepland.

Opknapbeurt Edisonplein
Het speelterrein aan het Edisonplein in IJmuiden wordt vernieuwd. Omwonenden, waaronder ouders en kinderen waren uitgenodigd om hierover mee
te praten. Zij konden kiezen tussen een natuurlijk en kleurrijk ontwerp. Helaas was de belangstelling niet groot. Op basis van de reacties is gekozen voor
een natuurlijke aanleg met houten speeltoestellen. De opknapbeurt van het
speelterrein staat gepland voor september 2014. Meer info: www.velsen.nl >
zoeken op Edisonplein.

Herstel kade NAM-terrein
De gemeente Velsen heeft aannemersbedrijf Ploegam van
den Biggelaar uit Kerkdriel
opdracht gegeven om de kade van het terrein Grote Hout
(NAM kade) in Velsen-Noord te
vernieuwen. Een Europese aanbestedingsprocedure ging hieraan vooraf. De verwachting is
dat het werk in juli 2015 klaar is.

Het gaat om een investering van
de gemeente met behulp van subsidie van de provincie. Een vernieuwde kade kan weer voor tientallen jaren goed gebruikt worden.
Maar de investering geeft ook een
positieve impuls aan de bouw en
de (haven)economie. Bij de Europese aanbesteding is bovendien
de voorwaarde van ‘social return’
gesteld. Dit betekent dat er binnen dit project mensen de mogelijkheid krijgen om werkervaring
op te doen of een vak te leren.
De aannemer is al begonnen met
de voorbereidingen. Hij maakt
een planning en bestelt de benodigde materialen. Het duurt een
paar maanden voordat de werkzaamheden buiten aan de kade
zullen starten. Het gaat om het

plaatsen van een nieuwe damwand in het water voor de bestaande kade. Daarna wordt deze damwand verankerd in het terrein en komt er een nieuwe bestrating achter de kade. Bij het
vernieuwen van de kade worden
ook voorzieningen gemaakt om
walstroom aan te kunnen leggen.
Het werk aan de kade gebeurt in
twee fasen. De ene helft van de kade wordt vernieuwd en de andere
helft wordt gebruikt voor het afhandelen van schepen. Wij verwachten dat de vernieuwde kade
in juli 2015 opgeleverd wordt.
Begin september organiseert de
gemeente drie informatiebijeenkomsten voor de bewoners van
Velsen-Noord, de bewoners van
Velsen-Zuid en de bedrijven in
de directe omgeving van de kade. Hiervoor zullen in augustus de
uitnodigingen worden verstuurd.
In het najaar, als de werkzaamheden in volle gang zijn, kunnen omwonenden en raadsleden ook een
kijkje komen nemen op de bouwplaats. Dit zal ruim van te voren
bekend worden gemaakt.
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Evaluatie Burgerpanel
Een goede manier om invloed uit
te oefenen. Dat is de mening van
een ruime meerderheid van het
Burgerpanel Velsen na onderzoek
over het functioneren van het burgerpanel zelf. Wel zou het panel
graag willen zien, wat precies de
invloed is op de beslissingen en
beleidsvoornemens van de gemeente.

De gemeente Velsen is begin oktober 2010 begonnen met de opzet van
een digitaal Burgerpanel. Dit is een
groep van ongeveer 2100 inwoners,
die 4 tot 6 keer per jaar een reeks
vragen krijgt voorgelegd. Over bijvoorbeeld de gemeentelijke bezuinigingen, Bibliotheek Velsen en het
winkelcentrum in IJmuiden. Kortom: Een extra communicatiemiddel
om mensen te betrekken bij het beleid en het bestuur van de gemeente.
Nu is ook onderzocht wat de leden
van het burgerpanel eigenlijk zelf
vinden van de manier waarop zij betrokken worden bij gemeentelijke
onderwerpen. Een ruime meerderheid (91%) meent dat het Burgerpanel Velsen een goede aanvulling is op

bestaande inspraakmogelijkheden.
Niet alleen het aantal keren dat ze
gevraagd worden, maar ook de kwaliteit van de vragen wordt gewaardeerd. Over de rapportages, die na
elk onderzoek gepubliceerd worden,
is het panel eveneens tevreden.
Wel is voor bijna twee derde van de
leden niet (helemaal) duidelijk wat
de gemeente Velsen met de onderzoeksresultaten doet. Het merendeel heeft er wel vertrouwen in, dat
de onderzoeksresultaten worden
verwerkt, maar ziet zijn werk graag
terug in beleid of beslissingen.

Evenementen in Velsen
12 juli
16 – 20 juli
2 t/m 9 augustus

Turn Up The Beach, IJmuiden
Zomerfestival, Kennemerlaan, IJmuiden
Dorpsfeest Santpoort

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport,
Recreatie en Cultuur > Toerisme

Verkeershinder festival
Woensdag 16 juli t/m zondag 20
juli 2014 zal het Zomerfestival De
Kennemerlaan Leeft in IJmuiden
plaatsvinden.

Verder suggereerde het panel om
ook thema’s als HOV, openbaar vervoer, dierenbeleid, buurt- en verkeersveiligheid, locaties voor kinderen en jongeren, bereikbaarheid van
de gemeente (infrastructuur), onderhoud van groen, handhaving en
toerisme te onderzoeken.

Gedurende deze periode zal de Ken-

Deze evaluatie staat, net als alle onderzoeken van het burgerpanel Velsen, op de website van de gemeente
Velsen: www.velsen.nl > Meepratenin-Velsen > Burgerpanel

Het opstellen van groot materieel
vereist dat daar ruimte voor vrijgemaakt wordt. Dit gebeurt op het
grasveld en fiets/voetpad langs de
rijbaan van de Parkweg. Doordat rij-

nemerlaan geheel of gedeeltelijk
zijn afgesloten voor verkeer. Parkeren zal ook niet altijd mogelijk zijn.
Alternatieve locaties om te parkeren
zijn het Velserduinplein en het Oosterduinplein.

Werk aan de weg
Er wordt hard gewerkt aan de riolering in de Stationsweg (IJmuiden/Velsen-Zuid).

stroken worden versmald ondervindt het gemotoriseerde verkeer
enige hinder. Op fiets en voetpaden
langs de Parkweg worden in putten
werkzaamheden uitgevoerd. Fietsers en voetgangers worden langs de
werkruimte geleid. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken.

Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau
discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten via
14 0255.

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en
verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 28
juni tot en met 4 juli 2014 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zoutmanstraat 1RD, vervangen hekwerk (27/06/2014) w14.000293
Kromhoutstraat 54 0005, Legalisatie opslagvloer (30/06/2014)
w14.000295
Trawlerkade 4, 12, 28 en 4e Havenstraat 1, vervangen gevelbeplating
(30/06/2014) w14.000296
Zuidelijke en noordelijke havendammen
(indicatief ),
renove-

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg
167a,
bouw parkeergarage, winkelruimte, appartementen (04/07/2014)
w14.000302
Brederoodseweg 17, Kappen boom
(04/07/2014) w14.000303

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

ren havenlichten (03/07/2014)
w14.000300
Zeewijkplein 2-252, wijzigen gevelpuien (04/07/2014) w14.000304
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Aanvragen (vervolg)
Velserbroek
Waterwegbree 3, Waterwegbree 3
w14.000294
Schoener 51, plaatsen carport
(04/07/2014) w14.000301

Langemaad 35, plaatsen dakkapel
voorgevel (02/07/2014) w14.000298
Velsen-Noord
Lijndenweg 6a, Plaatsen 2 vlaggen-

masten (04/07/2014) w14.000299
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Ontwerpbesluit - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor
de onderstaande aanvraag.

Deze aanvraag met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning,
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende

stukken liggen met ingang van 11 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken.
Tevens zijn deze stukken digitaal in
te zien op de website velsen.nl via
het menu bekendmakingen/ direct
naar/ meer nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schrif-

telijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen. Zienswijzen
moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het ken-

baar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft de volgende
ontwerpbesluiten:

IJmuiden
Vleetstraat 40, plaatsen luifel
(04/07/2014) w14.000200
Peperkers 55, plaatsen balkonbeglazing (3/07/2014) w14.000220
Monnickendamkade ong, Realisatie boatlanding IJmondhaven
(07/07/2014) w14.000250
Heerenduinweg ong. kappen dode
kastanje(01/07/2014) w14.000262
S.P. Kuijperplantsoen ong. kappen
boom (01/07/2014) w14.000263
Dinkelstraat 1, plaatsen dakkapel
voorgevel (04/07/2014) w14.000277

w14.000210
Anna van Burenlaan 11, kappen 3 bomen (01/07/2014) w14.000247
Van Dalenlaan 154, plaatsen dakkapel (07/07/2014) w14.000254

Evenementen art. APV 2:17

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 132a te VelsenNoord, het legaliseren van een woonstudio (w13.000296)

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Burg Enschedelaan 66, sloop en
nieuwbouw Bosbeekschool
(01/07/2014) w14.000116
Dinkgrevelaan
3,
plaatsen
dakkapellen(voor- en achtergevel(03/07/2014) w14.000206
Marowijnestraat 3, kappen boom
(01/07/2014) w14.000248
Kerkerinklaan 2, kappen boom,
(01/07/2014
) w14.000273
Rijksweg 236, Plaatsen twee bouwwerken tbv hooiopslag (01-07-2014)
w14.000090
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 14, plaatsen kozijn
(03/07/2014) w14.000204
Bloemendaalsestraatweg 15b, veranderen
woning
(07/07/2014)

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 60 kappen
4 bomen (01/07/2014) w14.000275
Velsen-Noord
Hoflaan ong. kappen 16 bomen
(03/07/2014
) w14.000264
Velserbroek
Langemaad ong, kappen boom verwijderen stobbe
(01/07/2014)
w14.000260
Verlengen beslistermijn
Kanaalstraat 170, wijzigen bestemming wonen naar rouwcentrum
(30/04/2014) w14.000198
Oosterduinweg 6, gebruiken bijgebouw tbv aan huis gebonden beroep
(30/04/2014) w14.000199
Amsterdamseweg 11, renoveren en
uitbreiden rioolwaterzuiveringsinstallatie (10/05/2014) w14.000209
Trawlerkade ong.plaatsen damwand
(23/05/2014) w14.000242
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

2 augustus 2014, Dance Valley, het
terrein van de uitzichtheuvel en omliggende terreinen in deelgebied
Oosterbroek van het recreatiegebied
Spaarnwoude te Velsen-Zuid, verzonden 7 juli 2014 U14.005797)
9 augustus 2014, Dutch Valley, het
terrein van de uitzichtheuvel en omliggende terreinen in deelgebied
Oosterbroek van het recreatiegebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid
(u14.005977)
10 augustus 2014, Latin Village,
het terrein van de uitzichtheuvel
en omliggende terreinen in deelgebied Oosterbroek van het recreatiegebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid
(u14.001750)
2 augustus 2014 tot en met 9 augustus 2014, Dorpsfeest Santpoort, op
diverse locaties in Santpoort, verzonden op 7 juli 2014 (u14.006016)
2 augustus 2014 tot en met 9 augustus 2014, Dorpsfeest Santpoort (Horeca), Hoofdstraat in Santpoort, verzonden op 7 juli 2014 (u14.006034)
16 juli 2014 tot en met 20 juli 2014,
Zomerfestival, Kennemerlaan en
omgeving in IJmuiden, verzonden
op 8 juli 2014 (u14.006299)
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Wijziging Verordening Leerlingenvervoer
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 198 van de Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 26 juni
2014 heeft besloten:

- tot vaststelling van de “Verordening Leerlingenvervoer gemeente
Velsen 2014”.
- tot het intrekken van de “Verordening Leerlingenvervoer Gemeente
Velsen 2012”.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
één dag na publicatie.

Ter inzage
De verordening is in te zien via de
website van de gemeente Velsen:
www.velsen.nl

mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Pleiadenplantsoen 14, 1973 BV
IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch for-

Verkeersmaatregel

Na een vlot lopende prijsuitreiking vielen de druppels regen alweer uit de lucht. Het grootste
toernooi binnen het district komt
mede tot stand door de sponsoren en de inzet van de vele vrijwilligers. Na afloop van het toernooi bleven deze vrijwilligers
nog gezellig napraten en konden rustig de afgelopen week
doornemen en genieten van een
drankje en een hapje.
Van maandag tot en met vrijdag overdag is het Wado 50 gespeeld, Zij werden alleen bij de
start geplaagd door het weer,
maar konden de dagen daarna genieten van warm weer en
mooie tenniswedstrijden. Dit
wordt traditioneel op vrijdag afgesloten met een feestje.

lijk om alle elftallen van senioren tot de kabouters van een
compleet nieuw tenue te voorzien, dat bovendien gratis beschikbaar wordt gesteld. Nieuwe leden die zich voor 1 oktober 2014 aanmelden zullen ook
een gratis tenue ontvangen.
Het spreekt voor zich dat het
bestuur van FC Velsenoord zeer
blij is dat de sponsoring voor
de komende drie jaar is geregeld en dat de hele vereniging
hiervan profiteert middels een
compleet nieuw tenue.
Het nieuwe tenue zal door de
selectie worden gepresenteerd
tijdens het Ken Phelen Betonboringen BV sponsortoernpooi,
wat dit jaar zal plaatsvinden op
het totaal vernieuwde sportpark Rooswijk van FC Velsenoord op dinsdag 12 augustus
en vrijdag 15 augustus.
De aanvang is op beide dagen
19.00 uur en de deelnemende teams zijn dit jaar naast de
organiserende vereniging Wijk
aan Zee, Jong Hercules en VV
IJmuiden.

Na een vlot lopende prijsuitreiking vielen de druppels regen alweer uit de lucht. Het grootste
toernooi binnen het district komt
mede tot stand door de sponsoren en de inzet van de vele vrijwilligers. Na afloop van het toernooi bleven deze vrijwilligers
nog gezellig napraten en konden rustig de afgelopen week
doornemen en genieten van een
drankje en een hapje.
Van maandag tot en met vrijdag overdag is het Wado 50 gespeeld, Zij werden alleen bij de
start geplaagd door het weer,
maar konden de dagen daarna genieten van warm weer en
mooie tenniswedstrijden. Dit
wordt traditioneel op vrijdag afgesloten met een feestje.

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
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Velsen.

dit jaar tijdens het 11e Van Waalwijk van Doorn Open, gastheer
voor ruim 700 deelnemers en het
publiek kon genieten van circa
500 wedstrijden gedurende de
gehele week.
Het blijft een uitdaging om met
alle verhinderingen rekening te
houden, en dit is dan ook in bijna alle gevallen gelukt. De week
werd gekenmerkt door een goede sfeer op het park, ook doordeweeks was het tot laat gezellig
op de baan.
De neusje van de zalm waren dit
jaar in de Heren Enkel 3de wedstrijd tussen Casper Mantje Jairo Seur, waarbij Casper won in 3
sets 6-4, 3-6, 6-3, en in dames 5
won Evelyne Tuijp van Emely van
der Werf met 6-2 6-2.

Velsen-Noord - Het bestuur
van FC Velsenoord heeft vorige week contracten ondertekend met verschillende nieuwe
shirtsponsors. De vierdeklasser
heeft met Ken Phelen Betonboringen BV de nieuwe hoofdsponsor voor de komende drie
seizoenen vastgelegd.
Daarnaast zijn er zes subsponsoeren vastgelegd en dat
ook voor een periode van drie
jaar. De subsponsoren zijn:
SB Groep Verzekeringen, Post
Staalbouw, Notelle Bar, Ab Geldermand Sport, IJmond Personeelsdiensten en Scholten Reclame.
Deze sponsors zullen dus de
komende drie seizoenen terug
te vinden zijn op het shirt en
broek van FC Velsenoord.
Nadat IJmond Personeelsdiensten had aangegeven zich terug te willen trekken als hoofdsponsor bleek het heel lastig te
zijn om een vervanger hiervoor
te vinden. Vandaar dat er voor
deze constructie is gekozen.
Hierdoor is het ook moge-
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Wado Open: een succesvolle week

Santpoort-Noord - LTC Brederode heeft een gezellig en sportief open toernooi gehad. Het
was een grandioze week, waarbij zondag alle finale partijen net
vóór de regen gespeeld waren.
De prijsuitreiking, met wat spetters, verliep op tijd en volgens
plan.
Hieraan voorafgaand werd Evelien van Mourik in het ‘zonnetje’
gezet, omdat zij dit jaar stopt met
competitie spelen, en zich onder
andere toe gaat leggen op het
overdragen van kennis en ervaring in de vorm van trainster.
Evelien is in haar tennis loopbaan, jong oranje, master titel
in 2000, altijd de vereniging LTC
Brederode trouw gebleven.
Het tennispark Groeneveen was
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Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
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Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:
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