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Het asbest in dorpshuis de driehoek wordt verwijderd

Kinderen vieren vakantie bij Strawberries

Asbest verwijderd bij 
dorpshuis De Driehoek
Driehuis - Tijdens een verbouwing 
bij naschoolse opvang De Blauwe 
Hyena van SKON Nederland, eind 
vorig jaar, werd er asbest ontdekt. 
Er werd direct tot verwijdering over-
gegaan. De kinderen vonden eerst 
onderdak bij de oude Jan Campert-
school, die toen leeg stond. Nadat 
het Pieter Vermeulen Museum daar 
introk werd de naschoolse opvang-
groep opgesplitst, de ene helft kon 
bij basisschool De Toermalijn te-
recht en de andere helft bij de nieu-
we Jan Campertschool. Half janua-
ri was de klus geklaard en werd de 
groepsruimte weer in gebruik geno-
men.
Het gebouw wordt gedeeld met 
dorpshuis De Driehoek van Stichting 
Welzijn Velsen. Daar werd besloten 
om te wachten met het verwijde-
ren van het asbest tot de zomerstop. 
Dan lagen de activiteiten stil en zou-
den de deelnemers er geen hinder 
van ondervinden. Dat stond de kin-
deren van De Blauwe Hyena wel te 
wachten. Zij hebben vakantie en zijn 
de hele dag op de locatie. Ze zou-

den overlast krijgen in de vorm van 
lawaai en het grasveld waar zij altijd 
op spelen werd onveilig omdat daar 
containers kwamen te staan, ook 
ligt het vol met rijplaten waar bouw-
verkeer overheen rijdt. De groeps-
leiding besloot naar een oplossing 
te zoeken en die werd snel gevon-
den. Hockeyvereniging Strawberries 
heeft ook een zomerstop en hun 
clubhuis stond leeg, daar mocht ge-
bruik van gemaakt worden.

,,De mensen van SKON, Strawber-
ries en de gemeente werkten alle-
maal goed mee om dit snel te reali-
seren, daar zijn we heel blij mee. Het 
clubhuis is ruim, overzichtelijk en 
biedt veel mogelijkheden. De kinde-
ren voelen zich al helemaal thuis, ze 
hebben hier echt een vakantiege-
voel’’, vertelt manager Claudia Dor-
land. ,,Ook de ouders zijn tevreden 
over deze oplossing. Eentje vroeg 
me zelfs, of we hier niet konden blij-
ven. Maar na de vakantie gaan we 
gewoon weer naar onze eigen loca-
tie.’’ (Carla Zwart)

Werkzaamheden aan de weg
Omleidingen voor verkeer
Regio - Rijkswaterstaat plaats op 
donderdag 17 juli en vrijdag 18 juli 
nieuwe liggers in de viaducten van 
de Spieringweg (Rottepolderplein). 
Tijdens het plaatsen van de liggers 
zijn de wegen over en onder de via-
ducten voor het verkeer afgesloten. 
Er zijn omleidingen voor het verkeer 
van en naar de N205. Gele borden 
geven de omleidingen aan
Op donderdag 17 juli tussen 06.00 
uur en 16.00 uur is de verbindings-
weg A9 naar de N205 richting Haar-
lem afgesloten. Het verkeer op de 
A9 komende uit Amstelveen rich-
ting Haarlem rijdt dan via het Rotte-
polderplein richting Haarlem. 
Op dezelfde dag is tussen 12.00 uur 
en 22.00 uur de verbindingsweg 
N205 naar de A9 richting Amster-
dam dicht voor het verkeer. Het ver-
keer komende uit Haarlem en Hoofd-
dorp richting Amsterdam heeft een 

omleiding via de Prins Bernhardlaan 
(Haarlem) en de N200.
Van donderdag 17 juli 06.00 uur 
tot en met vrijdag 18 juli 22.00 uur 
is de verbindingsweg N205 naar 
de A9 richting Alkmaar afgesloten. 
Het verkeer komende vanuit Haar-
lem en Hoofddorp richting Alkmaar 
rijdt dan om via de Haarlemse Prins 
Bernhardlaan  en de N200.
Rijkswaterstaat voert tot en met 
eind september werkzaamheden 
uit aan viaducten op en bij de A9, 
de  viaducten Spieringweg en die bij 
de afslag Haarlem-Zuid. Er zijn ver-
smalde rijstroken op de A9 beschik-
baar en geldt een snelheidsbeper-
king van 70 km per uur. De meeste 
werkzaamheden zijn in de avond- 
en nachturen. Dan zijn afwisselend 
verbindingswegen tussen de A9 en 
de N205 afgesloten en zijn er om-
leidingen. 

Succesvol Dance Valley
Spaarnwoude - Met ruim 50.000 
bezoekers was de 14e editie van 
Dance Valley zo goed als uitver-
kocht. Zaterdagochtend leek het 
even mis te gaan toen in de vroe-
ge uurtjes hevige buien en onweer 
over Spaarnwoude trokken. 

Gelukkig bleef het zaterdag, op 
een enkele kleine bui na, droog. 
Door de hevige regenbuien was 
een deel van het terrein wel ver-
anderd in een grote modderpoel 
maar de vele bezoekers maakte 
dit weinig uit. Met laarzen en re-
genpakken aan zat de stemming er 
zeer goed in.

Op vijftien podia stonden maar 
liefst meer dan 150 verschillende 
DJ’s op het programma met onder 
andere Carl Cox, Cosmic Gate, Fer-
ry Corsten en Tiësto. De twee laatst 
genoemde DJ’s sloten de Flashover 
Recordings stage af met een unie-
ke Back 2 Back set.

Burgemeester Cammaert van Vel-
sen was ook aanwezig op het fes-
tivalterrein. ,,Geweldig!’’, was het 
antwoord van de burgemeester op 
de vraag hoe hij het vond. De bur-
gemeester kreeg een rondleiding 
over het festivalterrein.

Het festival is in goede harmonie 
en zonder noemenswaardighe-
den verlopen, de bezoekers heb-
ben wederom genoten van Dance 
Valley.

De regenjassen waren gelukkig niet lang nodig, maar het terrein was wel een modderpoel (foto’s: Michel van Bergen)

Voetballen op het Johan Cruyff Court tijdens het SONrise sportevenement

Voor het eerst in IJmuiden
Sportevenement SONrise
IJmuiden - De afgelopen week 
vond op het Johan Cruyff Court aan 
het Pleiadenplantsoen een sport-
evenement plaats dat was georga-
niseerd door Sonrise.
Zo waren er voor de jeugd diverse 
sportieve activiteiten om aan deel 
te nemen zoals: voetbal, volleybal, 
basketbal en streetdance. Sonri-
se organiseert deze evenementen, 
die volledig door vrijwilligers wor-
den bemand, al geruime tijd in an-
dere plaatsen, maar dit jaar was 
men voor het eerst IJmuiden neer-
gestreken. Het doel is om kinderen 
die niet of nauwelijks op vakantie 

gaan een aantal leuke dagen te be-
zorgen. De vrijwilligers organiseren 
toernooitjes, vormen teams, moedi-
gen de kinderen aan en laten ze sa-
men spelen terwijl met de kleintjes 
wordt geknutseld en gekleurd. Ge-
zien het succes van dit evenement 
lijkt het erop dat men volgend jaar 
weer terugkomt in IJmuiden.
SONrise is een samenwerking met 
een grote groep kerken in de re-
gio in samenwerking met Athletes 
in Action Nederland. Tijdens de ac-
tiviteiten wordt de mogelijkheid ge-
boden om kennis te maken met het 
evangelie.

Niet meer hotsen en botsen

Van Dalenlaan krijgt 
nieuw en strak gezicht
Santpoort-Zuid - De renovatie van 
de Van Dalenlaan is de oorzaak van 
veel ergernis. Nu de werkzaamhe-
den tijdens de bouwvak zijn opge-
schort is de Van Dalenlaan weer 
open en is doorgaand verkeer weer 
even mogelijk. 
Fijn voor de bewoners van de Van 
Dalenlaan, maar ook voor de bewo-
ners van de Bloemendaalsestraat-
weg en omgeving, want al het ver-
keer drong zich door deze dorps-
straat. Na de bouwvak zullen de 

werkzaamheden worden hervat en 
dat zal opnieuw voor overlast zor-
gen. Wel is het nieuwe gezicht van 
de Van Dalenlaan nu al te bewonde-
ren. Aan een kant wordt dwars ge-
parkeerd, waardoor meer parkeer-
plaatsen zijn gecreëerd. De drem-
pel ter hoogte van de Rusburger-
laan moet het verkeer op deze ge-
lijkwaardige kruising reguleren. Een 
grote verbetering is de veel vlakke-
re rijbaan. Het hotsen en botsen is 
daarmee van de baan. 

Enorm gat in de weg
Velsen-Zuid - Lekker met je kleinkinderen op stap om watervlooien te van-
gen en terugkomen met een kapotte auto en een schade van 600 euro. 
Dat is wat de heer Handgraaf onlangs overkwam. Met de nabij de golbaan 
Spaarnwoude gevangen watervlooien en zijn kleinkinderen reed hij met zijn 
auto via de Buitenhuizerweg onder de A9 richting Zorgvrij over een enorm 
gat in de weg. De heer Handgraaf wil hiermee andere weggebruikers waar-
schuwen en hoopt dat er iets aan kan worden gedaan.

Boeken- en 
creamarkt
IJmuiden - Op zaterdag 19 juli 
wordt er op het Plein 1945 voor het 
eerst een boeken- en creamarkt 
gehouden, van 9.00 tot 16.00 uur.
Er zijn ongeveer twintig kramen 
met artikelen op het gebied van 
lectuur en creativiteit. Tal van boe-
ken over kunst, cultuur, geschie-
denis, kinderboeken en nog veel 
meer. Ook op het gebied van cre-
ativiteit is er een ruim aanbod, zo 
is iemand in een kraam aanwezig 
die van alles doet met aluminium.  
Voor meer informatie of deelname 
telefoonnummer 0255 518380 of 
06 42456182.

IJmuiden - Vrijdagmiddag is in 
wijksteunpunt Zeewijk een presen-
tatie met het thema ‘Bijzondere Bij-
stand heel gewoon’ Aad Wanma-
ker, consulent (Bijzondere Bijstand 
van de gemeente Velsen zal in het 
kort een en ander vertellen over de 
mogelijkheden. Heeft u uitsluitend 
AOW eventueel aangevuld met een 
klein pensioen, kom dan zeker langs 
in wijksteunpunt Zeewijk aan Zee-
wijkplein 260 in IJmuiden. De mid-
dag begint om 14.00 uur.
De heer Wanmaker heeft in het ver-
volg elke laatste woensdagmiddag 
van de maand inloopspreekuur in 
dit wijksteunpunt tussen 13.30 en 
15.00 uur. 

GRATIS*
RuIT
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Zie elders in deze krant
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VERLEENDE VRIJSTELLING HERZIENINGSPLICHT 
BESTEMMINGSPLANNEN CONFORM ARTIKEL 33 WRO

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken bekend, dat Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 30 juni 2008, verzonden 
op 30 juni 2008, vrijstelling van de herzieningsplicht van een zevental 
bestemmingsplannen hebben verleend aan de gemeente Velsen.

De vrijstelling betreft de woonkernen van IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid, 
Velsen-Noord en Santpoort-Noord. Daarnaast de bedrijventerreinen van 
de Derde Haven (ook bekend als de IJmondhaven) en de Averijhaven. 
Deze plannen voorzien in een actueel planologisch kader. De provincie 
heeft vrijstelling verleend van de herzieningsplicht, conform artikel 33 
lid 2 WRO, van de volgende bestemmingsplannen:

- Het bestemmingsplan IJmuiden-Noord (globaal begrensd door het 
Noordzeekanaal in het noorden, de Kanaaldijk in het oosten, de 
Lange Nieuwstraat, de Noostraat in het zuiden en de Snelliusstraat 
en de Julianakade in het westen).

- Het bestemmingsplan IJmuiden-Zuid (globaal begrensd door de 
IJsselstraat in het westen, de Heerenduinen in het zuiden, de spoorlijn 
Haarlem-IJmuiden in het oosten, de Noostraat en de Lange Nieuw-
straat in het noorden).

- Het bestemmingsplan Santpoort-Noord en het bestemmingsplan 
Vlugthoven (globaal begrensd in het noorden door de Santpoortse 
Dreef, in het oosten door de A208, in het zuiden door de Velserhooft-
laan en de Middenduinerweg, en in het westen door de spoorbaan 
Haarlem-Beverwijk).

- Het bestemmingsplan Velsen-Noord (globaal begrensd in het oosten 
door de A22, in het zuiden door de Wijkermeerweg, in het westen 
door de Grote Hout- of Koningsweg (inclusief het Pen Dorp) en de 
Rooswijkerlaan, in het noorden door de gemeentegrens, de Andreaweg 
en de Velsertraverse).

- Het bestemmingsplan Derde Haven (globaal begrensd door de Zee-
havenweg, de Seinpostweg, het Zuiderbuitenkanaal en het water ten 
westen van de Harlingenstraat.

- Het bestemmingsplan Averijhaven (globaal begrensd door de Reynders-
weg, het Noorderbuitenkanaal en de inrichtingsgrens van Corus).

Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 18 juli 2008 gedurende zes weken ter visie. De 
desbetreffende stukken zijn op werkdagen voor eenieder in te zien bij de 
receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden van 09.00 tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en gedurende de gebruike-
lijke openingstijden bij de centrale bibliotheek te IJmuiden.

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake vrijstelling kan bij de 
afdeling Bestuursrecht van de Raad van State beroep worden ingesteld 
gedurende de ter visietermijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

VOORLICHTING BIJZONDERE BIJSTAND IN 
DIENSTENCENTRA

Sociale Zaken organiseert in samenwerking met de dienstencentra in 
de gemeente voorlichtingsbijeenkomsten over de bijzondere bijstand. 
De bijeenkomsten zijn vooral gericht op de ouderen maar ook anderen 
zijn natuurlijk welkom. De voorlichting wordt op de volgende plaatsen 
gehouden.

Dienstencentrum Datum en tijd
Zeewijk en Duinwijk Vrijdag 18 juli om 14.00 uur
Zeewijkplein 260

De Hofstede Woensdag 23 juli om 13.30 uur
Aletta Jacobsstraat 227

De Schulpen Woensdag 6 augustus om 13.30 uur
Wijkerstraatweg 77

De Moerberg Woensdag 13 augustus om 14.30 uur
Zuiderkruisstraat 74

Het is de bedoeling dat deze voorlichtingsbijeenkomsten worden 
gevolgd door een maandelijks spreekuur. Hierover volgt nog een 
publicatie.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de 
volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort  dagtekening 
kapvergunning

Kalverstraat t.o. huisnummer 3 1 populier 15 juli 2008
(boom moet worden gekapt omdat deze een gevaar vormt voor de 
openbare veiligheid)
Breesaapstraat, Adrianastraat 10 iepen en 15 juli 2008
en Koningin Wilhelminakade 1 prunus
(bomen mogen worden gekapt vanwege sloop- en nieuwbouw van 
2 woningcomplexen)
Nic. Beetslaan t.o.  1 witte abeel 15 juli 2008
huisnummer 1
(boom mag direct worden gekapt omdat deze door een slechte conditie 
een ernstig gevaar is voor de directe omgeving)

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

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt 
u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. 
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-181-2008 Industriestraat 55 te IJmuiden; het veranderen van de 

voorgevel en de indeling van een bedrijfpand
BP-182-2008 P.C. Hooftlaan 54 te Driehuis; het oprichten van een berging
BP-183-2008 Van den Vondellaan 1A te Driehuis; het plaatsen van een 

portocabine (tijdelijk)
BP-184-2008 Kruidbergerweg 74 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning met een uitbouw (zijgevel)
BP-185-2008 Bloemstraat ong. te IJmuiden; het oprichten van een 

ketenpark t.o. nr. 126 (tijdelijk)
BP-186-2008 De Ruyterstraat 64 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van de 2e verdieping van een woning
BP-187-2008 Gildenlaan 50 te Velsen-Noord; het veranderen van een 

eengezinswoning in 4 appartementen
BP-188-2008 Burgemeester Enschedélaan 43 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning (uitbouw met 
dakterras en dakopbouw)

BP-189-2008 Dirk Hartoghstraat 15 te IJmuiden; het veranderen en 
vergroten van een woning met een uitbouw

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

BOUWAANVRAAG FASE 2

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-10-2008 Scheldestraat 93 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een bovenwoning met een uitbouw
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-234-2008 Joke Smitkade 92 te Velserbroek; het legaliseren van een 

schutting
BL-235-2008 Stephensonplein 1 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een woning met een uitbouw
BL-236-2008 Doorneberglaan 230 te IJmuiden; het vernieuwen van 

buitenkozijnen
BL-237-2008 Molenstraat 11 te Santpoort-Noord; het renoveren van 

een woning (gemeentelijk monument)
BL-238-2008 Torenstraat 17 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging
BL-239-2008 J.T. Cremerlaan 6 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van een woning met een uitbouw (achterzijde)
BL-240-2008 Oude Pontweg 165 te Velsen-Zuid; het plaatsen van 

erfafscheidingen
BL-241-2008 Stelling 32 te Velsen-Zuid; het verplaatsen van een berging
BL-242-2008 Stelling 32 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een erf-

afscheiding (groendrager)
BL-243-2008 Ahornstraat 50 te IJmuiden; het veranderen van een 

winkel deur in een raam met kozijn
BL-244-2008 Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; het gewijzigd uit-

voeren van BL-351-2007 (het veranderen en vergroten 
van een rijksmonument)

BL-245-2008 Louise de Colignylaan 38 te Santpoort-Zuid; het verplaatsen 
van een berging en het oprichten van een overdekt terras

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

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de Commissie 
Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot 
13.00 uur) van 24 juli 2008.
B1-8-2008 Kennemerlaan 89 te IJmuiden; het veranderen van een 

bioscoop/bovenwoning tot winkel met bovenwoningen 
(nrs. 89 en 91)

B1-9-2008 Frans Naereboutstraat 9 te IJmuiden; het veranderen en 
vergroten van een partyzaal naar een hotel

B1-10-2008 Halkade 9 te IJmuiden; het vernieuwen en vergroten van 
een bedrijfsgebouw (nrs. 9, 9 A, B en C)

B1-11-2008 Kweekerslaan ong. te Santpoort-Noord; het oprichten 
van 4 vrijstaande woningen (t.o. nrs. 3 t/m 15)

B1-12-2008 Kweekerslaan ong. te Santpoort-Noord; het oprichten 
van 14 stallingsruimten (nabij nr. 12)

BL-238-2008 Torenstraat 17 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging
BL-240-2008 Oude Pontweg 165 te Velsen-Zuid; het plaatsen van 

erfafscheidingen
BL-241-2008 Stelling 32 te Velsen-Zuid; het verplaatsen van een berging
BL-242-2008 Stelling 32 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een erf-

afscheiding (groendrager)
BP-169-2008 Rijksweg 289 te Velserbroek; het oprichten van een tuincentrum
BP-171-2008 Spaarnestraat ong. te IJmuiden; het oprichten van 

3 woontorens met een ondergrondse parkeergarage
BP-181-2008 Industriestraat 55 te IJmuiden; het veranderen van de 

voorgevel en de indeling van een bedrijfpand
BP-182-2008 P.C. Hooftlaan 54 te Driehuis; het oprichten van een berging
BP-184-2008 Kruidbergerweg 74 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning met een uitbouw (zijgevel)
BP-186-2008 De Ruyterstraat 64 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van de 2e verdieping van een woning
BP-187-2008 Gildenlaan 50 te Velsen-Noord; het veranderen van een 

eengezinswoning in 4 appartementen
BP-188-2008 Burgemeester Enschedélaan 43 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning (uitbouw met 
dakterras en dakopbouw)

BP-189-2008 Dirk Hartoghstraat 15 te IJmuiden; het veranderen en 
vergroten van een woning met een uitbouw

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente 
Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop 
alle recente informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de WRO te verlenen voor:
BL-164-2008 Linie 31 te Velserbroek; het legaliseren van 2 bergingen
BL-187-2008 Corantijnstraat 14 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning met een uitbouw
BL-200-2008 Hofdijklaan 10 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw (achterzijde)
BL-209-2008 Kievitlaan 2 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning (uitbouw en garage)
BP-139-2008 Brederoodseweg 47 te Santpoort-Zuid; het veranderen en 

vergroten van een woning met een uitbouw en een kelder 
(zijgevel)

BP-144-2008 Kanaalstraat 166 te IJmuiden; het oprichten van een berging
PS-7-2008 Charlotte de Bourbonlaan 19 Santpoort-Zuid; verzoek 

vrijstelling ex art. 19 lid 3 voor het openstellen van een 
woning voor logies en ontbijt

PS-20-2008 Antillenstraat 21 te Santpoort-Noord; verzoek vrijstelling 
en toestemming uitvoeren aan huis gebonden beroep 
(gewichtsconsulentepraktijk)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 18 juli t/m 28 augustus 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPBESLUIT

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
monumentenvergunning te verlenen voor:
MO-5-2008 Hoofdstraat 242 te Santpoort-Noord; het vervangen van 

de dakpannen
Conform het bepaalde in artikel 14a van de woningwet liggen de stukken 
welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit bij het bureau Vergun-
ningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken 
ter inzage van 18 juli t/m 28 augustus 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANLEGVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft aanleg-
vergunning verleend voor:
AL-4-2008 Velsertraverse ong. te Velsen-Noord; het aanleggen van 

de westelijke randweg
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)

Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL  IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stad-
huis van 09.00 – 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur 
met al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de 
afspraken- en infolijn van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.

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

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 
15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur  
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur 

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering 
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteits-
kaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het 

huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, brandweer en 

rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester 
mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten 

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

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid, 
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid,  UMTS-
masten en projecten KG-terrein, Groot Helmduin kunt u zich wenden 
tot wethouder Margo Bokking

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken, 
Geo-informatie, publieksdienstverlening, milieu en project Forteiland 
kunt u zich wenden tot wethouder Carel Ockeloen

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

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid (jeugdzorgketen), 
openbaar vervoer, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en 
project Kustvisie kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

Indeling wijkwethouders: 
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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15-7-2007		 15-7-2008

In memoriam

Lieve papa Keur
Mijn gedachten gaan te keer
telkens met een beetje zeer
De tijd van heengegaan was gekomen
Verwerking na een jaar nog onmogelijk

De dagen van intens gemis
vliegen nog elke dag voorbij
Vaak denk ik bij mezelf
oh, was jij hier nog maar bij mij

In hoge sferen ben je gekomen
Kan alleen nog van u dromen
“Feeling” bij avond in de stille nacht
Het leven met jou diep in mijn hart

Geen dag is sinds jou heengaan
ooit nog onbezorgd hetzelfde geweest
Toch weet ik dat ik een deel van je ben
en draag ik je “in memorie” met me mee

	 	 	 Wij	missen	je
	 	 	 Liefs	je	dochter	Anita		 	
	 	 	 en	schoonzoon	James	
	 	 	 en	de	kinderen

Laat de herinnering leven

Een afscheid dat je bijblijft

The End
R

B R O K K I N G  &  B O K S L A G 
u it vaartbegele id ing
T 023 531 02 38 S  www.brokkingenbokslag.nl

Marry Brokking S Anne - Marie Bokslag S Corrie Koenderman

A l  m e e r  d a n  1 0  j a a r  p e r s o o n l i j k e  u i t v a a r t b e g e l e i d i n g

=
Aangesloten bij

15-7-2007	 15-7-2008

In memoriam

Gerrit Keur
(schoon)vader	en	Haije	we	missen	je.

	 	 Ed,	Marina	en	Sem

17	juli	1999	 17	juli	2008

Tijd is slechts een moment
maar in een moment van tijd
kan het hele leven veranderen

Lieve Maudy

Alweer	9	jaar...	slechts	9	jaar.
Altijd	in	ons	hart.

	 	 Mama,	Papa
	 	 Elmar,	Naomi	en	Lise
	 	 Trisha	en	Jan,	Iselle

Oog voor uw 
uitvaart!

UITVAARTVERZORGING IJMOND
www.ijmonduitvaart.nl • tel.: 0800-0375 De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

ook wilsbeschikking, nazorg en rouwhuiskamer

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

GeBoren
Sanae Abatouy
Maurits Dunselman
Sem Wolthuis

10 juli ’08
12 juli ’08
13 juli ’08

Bekendmaking Wet milieubeheer 
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks bestuur 
van de Milieudienst IJmond het volgende bekend:

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
De Milieudienst IJmond heeft een kennisgeving ontvangen van Kok Lexmond 
b.v. voor het gebruik van een mobiele puinbreker op het Corusterrein, Hoek van 
Deldenweg/Bosweg te Velsen-Noord. De vrijkomende hoeveelheid materiaal 
bedraagt ca. 35.000 ton steen- en betonpuin en 35.000 ton granulaat. De 
werkzaamheden vinden plaats in de periode van 30 juli tot 30 oktober 2008 
tussen 07.00 en 19.00 uur. De mobiele breker zal dusdanig worden opgesteld 
dat de door de werkzaamheden veroorzaakte geluidsbelasting LA,rt gedurende 
een aaneengesloten periode van > 15 werkdagen, ten hoogste 65 dB(A) op 
de gevel van een woning of geluidsgevoelige bestemming zal bedragen. 
De bronsterkte van de puinbreekinstallatie bedraagt ca. 112 dB(A).

Algemene informatie
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH 
Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Beverwijk, 17 juli 2008.

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
2e regel G
3e regel R
4e regel A
5e regel T
6e regel I
7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Hofgeest | de Jutter
Zeeweg 189-191 - 1971 Hb iJmuiden

IJmuiden TCE Products Kennemerlaan 37
Xanadu Juweliers Marktplein 56
Primera Prince Planetenweg 62

Velserbroek Kapsalon Hair In Galle Promenade 55
Driehuis Tabakspec. Maaike Tromp Driehuizerkerkweg 75
Santpoort Dierenspeciaalzaak van Roijen Hoofdstraat 158

Gratis kabaaltJEs WOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrWaardEn:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Engelmundusstraat 24 - IJmuiden. 
Tel.: 0255 - 51 92 93

Kom eens kijken naar 
onze nieuwe collectie!

Diverse onderhoudsartikelen op voorraad

APK Keuringen    € 37,50

APK + roetmeting voor diesel  € 50,-

onderhoud en reparatie 
van alle merken

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

garage bv

v.a. 28 juni t/m 21 juli zijn 
wij wegens vakantie gesloten

Ineke Tacken-Hollander
Louise de Colignylaan 58
2082 BP Santpoort-Zuid

Tel: 06-47948132
Zhong

Aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging voor Traditionele 

Chinese Geneeskunde

Voor al uw
stucadoorswerken
Bel Serge Akkerman

06-14809334

gasservice 
kennemerland
als 
  het om snelheid 
                            gaat
Tel. (0251) 245454

Tuinman heeft nog 
tijd over voor al 

uw werkzaamheden

06 - 12843784

Inkoop/Verkoop
Lp’s, cd’s, boeken

Inboedels Maritiem
Open: do, vr, za 
1200-17.00 uur

Trawlerkade 84, 
IJmuiden

06-22468685

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

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
B1-7-2008 Boterdijkweg 1 te Velserbroek; het oprichten van een 

bedrijfsgebouw
BL-42-2008 Liniepad 49 te Velserbroek; het legaliseren van een berging 

en een prieel
BL-84-2008 Linie 9 te Velserbroek; het legaliseren van 3 zeecontainers 

en een hekwerk (tijdelijk)
BL-89-2008 Da Costalaan 6 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw en het oprichten van 
een berging

BL-98-2008 Stelling 34 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging 
met carport

BL-119-2008 Hofdijklaan 29 te Driehuis; het veranderen en vergroten van 
een woning (uitbouw en verplaatsen keuken naar garage)

BL-194-2008 Hollandse Aak 12 te Velserbroek; het plaatsen van een 
dakkapel (achtergevel)

BL-195-2008 Hollandse Aak 13 te Velserbroek; het plaatsen van een 
dakkapel (achtergevel)

BL-201-2008 Roos en Beeklaan 40 te Santpoort-Noord; het veranderen 
en vergroten van een woning met een erker en het ver-
anderen van de achtergevel

BL-207-2008 Wieringer Aak 55 te Velserbroek; het plaatsen van 2 dak-
kapellen (achtergevel)

BL-208-2008 Groot Helmduin 16 te IJmuiden; het plaatsen van 2 dak-
kapellen (voor- en achtergevel)

BL-211-2008 Clippenberg Bastion 1 te Velserbroek; het plaatsen van 
een overkapping

BP-336-2007 Rijksweg 243A te Velserbroek; het verplaatsen van een 
kantoorgebouwtje (tijdelijk)

BP-29-2008 Moerbergplantsoen 3A te IJmuiden; het veranderen van 
een winkel tot woning

BP-59-2008 Burgemeester Weertsplantsoen 6 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een woning met een 
uitbouw en een dakterras

BP-65-2008 Kanaalstraat 19 te IJmuiden; het veranderen van een 
woning i.v.m. catering aan huis

BP-84-2008 Meeuwenlaan 33 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een dakopbouw

BP-86-2008 Trawlerkade 83 te IJmuiden; het oprichten van een keten-
park (tijdelijk) (t.b.v. nieuwbouw 22 units nrs. 25, 27, 29, 
33, 35, 37, 39, 41, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 75, 77, 79, 
83, 85 en 87)

BP-88-2008 Acaciastraat 15 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een dakopbouw

BP-90-2008 Groeneweg 49 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een dakopbouw

BP-91-2008 Lijndenweg 32 te Velsen-Noord; het veranderen van een 
bedrijfsgebouw

BP-92-2008 Staalstraat 150 te Velsen-Noord; het veranderen van een 
bedrijfsgebouw

BP-142-2008 Stationsplein ong. te IJmuiden; het gewijzigd uitvoeren 
van B1-11-2007 (het oprichten van bedrijfsunits)

BP-159-2008 Grote Buitendijk 266 te Velserbroek; het veranderen en 
vergroten van de 2e verdieping 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 formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

MONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft monu-
mentenvergunning verleend voor:
MO-2-2008 Molenstraat 11 te Santpoort-Noord; het renoveren van 

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

Te koop:
Hometrainer i.g.st. vraag-
prijs 60,-. Tel: 023-5386265

Te koop:
100 videobanden + videore-
corder 80,-. Tel: 023-5376500

Gevraagd:
Wie heeft nog resten wol 
voor breien voor Roeme-
nië. Tel: 0255-512504

Gevraagd:
Oude toverlantaarn glaspla-
ten met afb. optisch speelgoed 
alles wat met optica te ma-
ken heeft. Tel: 0255-541244

Te koop:
1 deurs vitrinekast 50,-
, inbouw afzuigkap 50,-
. Tel: 0255-540280
Te koop:
Printer merk Epson 10,-, Fis-
her Price zitje 5,-, maxi top zit-
je verhoging 5,-, zak vol meis-
jeskleding maat 92/100 prijs 
10,-, cd rek lamp 30,-, dubbe-
le wandelwagen voor 2 peu-
ters 30,-. Tel: 0255-525073
Gevraagd:
Muziekinstrumenten oud, 
defect of versleten haal ik 
gratis op voor onze hob-
by. Tel: 023-5639828

Te koop:
Artis toeg. 7,-, 65 pocketr. 
6,-, telefoontoestel 70’er 
jaren 10,-, slaapkamer-
lamp 3,-, diverse decora-
tie artikelen 1,- en 2,- per 
stuk. Tel: 0255-533673
Te koop:
Caravan Leveler en krik tot 
2000 kg hefvermogen sa-
men 50,-. Tel: 0255-516037
Te koop:
2x4 kaarten voor Slag-
haren van 18,- voor 5,- 
p.p. Tel: 0255-530938
Te koop:
Afdekzeil nieuw 8x6 blauw 
prijs 20,-. Tel: 0255-510805
Te koop:
Tomos bromfiets auto-
maat prijs 325,-. Tel: 0255-
518125 na 14.00 uur
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Wat is
er te 
doen

Start Feestweek IJmuiden, Ken-
nemerboulevard. met om 13.00 uur 
oude ambachten en shantykoren, 
haringhappen met korenwijn. ‘s 
Avonds band Renegade. 
Strandbibliotheek IJmuiden: yoga-
lessen voor kids en ouders. Van 14 
tot 15 uur kinderen 3 t/m 7 jaar. Van 
15 tot 16 uur poweryoga 13 tot en 
met 18 jaar. Inschrijven verplicht, bij 
bibliotheek Velsen.
Bunkerwandeling met gids om 
19.00 uur. Kosten 6 euro p.p. Info 
en reserveren via www.wn2000.nl, 
e-mail rondleidingen@wn2000.nl 
of bel 023-5747424. Reserveren ver-
plicht.
Filmschuur Haarlem: 19.15: Notes 
on a Scandal. 19.30: Be Kind Re-
wind. 21.15: La Noche de Los Gira-
soles. 21.30: Control.

Donderdag 24 juli

Feestweek IJmuiden, Kennemer-
boulevard: Kortebaandraverij. To-
talisator vanaf 12.30 uur open. Met 
‘s middags optreden Cock Zwa-
nenburg in Café IJmuiden aan Zee. 
‘s Avonds  band Different Cook in 
Brasserie Bar Het Zandhuis.
Basiscursus GPS, omgaan met 
Global Position System met wande-
ling en zoektocht naar schat. Aan-
vang 10.00 uur; duur 6 uur. Deelna-
me vanaf 12 jaar. Kosten 30 euro, in-
cl. boek en gebruik GPS. Zelf lunch 
meenemen. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl Zater-
dag 26 juli GPS wandeldag.
Stadsorgelconcert in Grote of St. 
Bavokerk met Jos van der Kooy en 
Tomasz Adam Nowak uit Duitsland. 
Aanvang 15.00 uur.
Salsamotion Rookie Salsa party 
@ Take 5 in Strandpaviljoen Take 
Five aan Zee, Boulevard Paulus Loot 
5. Salsaparty voor beginnende sal-
sa dansers vanaf 19.30 uur tot 23.30 
uur met dj Andres. Gratis proefles 
om 19.30 uur. Gratis entree. Voor-
afgaan bbq om 18.30 uur, prijs 15 
euro, verplicht inschrijven via www.
salsamotion.nl
Filmschuur Haarlem:  19.00: The 
Diving Belle and the Butterfly. 19.15: 
Happy-Go-Lucky. 21.30 Import/Ex-
port. 21.45 Be Kind Rewind.

Donderdag 17 juli

Filmschuur Haarlem: 19.15: Notes 
on a Scandal. 19.30: Be Kind Re-
wind. 21.15: La Noche de Los Gira-
soles. 21.30: Control.
Stadsorgelconcert: Internationaal 
Orgelimprovisatieconcours. Grote 
of St. Bavokerk, Oude Groenmarkt 
Haarlem. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Café: La Vie de Bohème. Aanvang 
21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 18 juli

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden: presenta-
tie over Bijzondere Bijstand. Vanaf 
14.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.15: Notes 
on a Scandal. 19.30: Be Kind Re-
wind. 21.15: La Noche de Los Gira-
soles. 21.30: Control.
SwingSteesjun Global Beats in 
Strandpaviljoen Take Five, Zand-
voort. Barbecue om 18.00 uur, voor-
verkoop 17 euro, deur 18,50. Dans-
feest 19.00 tot 24.00 uur. Voorver-
koop 10 euro, deur 11,50. Voorver-
koop via www.swingsteesjun.nl. 
Dresscode is wit.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Café: Hiphop icoon Dälek.

Zaterdag 19 juli

Boeken- en creamarkt op Plein 
1945, IJmuiden van 9.00 tot 16.00 
uur.
Kijken met je neus: duinen ont-
dektocht, voor gezinnen met kinde-
ren vanaf circa 5 jaar. Om 11.00 bij 
de Zandwaaier in Overveen. Duur 2 
uur, deelname 2,50 per volwassene, 
1,50 per kind en 65+. Aanmelden 
verplicht via 023-5411129 of www.
npzk.nl
Filmschuur Haarlem: 19.15: Notes 
on a Scandal. 19.30: Be Kind Re-
wind. 21.15: La Noche de Los Gira-
soles. 21.30: Control.
SwingSteesjun Strand Classics  
in Strandpaviljoen Take Five, Zand-
voort. Barbecue om 18.00 uur, voor-
verkoop 17 euro, deur 18,50. Dans-
feest 19.00 tot 24.00 uur. Voorver-
koop 10 euro, deur 11,50. Voorver-
koop via www.swingsteesjun.nl. 
Dresscode is wit.
Caprera Bloemendaal: Dock of 
the Bay, 14-koppige soulshow. Aan-
vang 20.30 uur.

Zondag 20 juli
 

Tobbedansen in speeltuin de 
Speelhoek. Open vanaf 13.00 uur. Er 
zijn bij mooi weer zwembadjes. En-
tree 0,50 euro.
Strandbibliotheek: spannende 
spelletjes met Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers. Van 14.00 tot 16.00 
uur.
Stompe Toren: optreden Joods en-
semble Lidti, Fidl en Harmsche, om 
14.00 uur.
Strandpaviljoen de Instuif, Wijk 
aan Zee: optreden band: Cool Geni-
us, vanaf 16.30 uur. Vrij entree.
Filmschuur Haarlem: 19.15: Notes 
on a Scandal. 19.30: Be Kind Re-
wind. 21.15: La Noche de Los Gira-
soles. 21.30: Control.
Salsamotion@Mango’s Beach-
bar, Barnaart 15, Zandvoort: 
salsaparty met dj Andres, van 18.00 
tot 23.00 uur. Gratis proefles salsa 
om 18.00 uur. Gratis entree.

 
Maandag 21 juli

Filmschuur Haarlem: 19.15: Notes 
on a Scandal. 19.30: Be Kind Re-
wind. 21.15: La Noche de Los Gira-
soles. 21.30: Control.

Dinsdag 22 juli

Schaaktoernooi bij Schaakclub 
Santpoort in de kantine van TVS 
aan De Weid 22 in Velserbroek. Voor 
leden en niet leden. Aanvang 20.00 
uur. Deelname is gratis. Info 023-
5491820.
Stadsorgelconcert in Grote of St. 
Bavokerk met Leo van Doeselaar. 
Aanvang 20.15 uur. 
Filmschuur Haarlem:  19.15: No-
tes on a Scandal. 19.30: Be Kind Re-
wind. 21.15: La Noche de Los Gira-
soles. 21.30: Control.

Woensdag 23 juli 

Wandeling voor ouderen, van-
uit Van Oosten de Bruynstraat 60 
in Haarlem, 023-5324261. Om 10.00 
uur verzamelen. Strippenkaart en 
flesje water meenemen. Kosten 2 
euro. 

Rolstoelauto 
bij MultiRent
Regio - Goed nieuws voor mensen 
die minder mobiel zijn en geen au-
to bezitten. Bij Multi Rent is nu een 
rolstoelauto te huur. Deze Renault 
Kangoo is de ideale auto wanneer 
u op stap wilt met een rolstoeler. U 
kunt de rolstoel zo naar binnen rij-
den en goed en veilig verankeren 
met een vierpuntsgordelfixatie voor 
de rolstoel. Er is een aparte drie-
puntsgordel voor de rolstoelpassa-
gier. De auto biedt, inclusief rolstoe-
ler, plaats aan vier personen. Wilt 
u met meer rolstoelers op pad dan 
kun u kiezen voor een rolstoelbus 
van MultiRent. Voor meer informa-
tie belt u met de afdeling Marketing 
& Communicatie op nummer 0172 
– 447 980. Of mail naar info@multi-
rent.nl. MultiRent heeft vestigingen 
in Beverwijk en Velserbroek.

Vlooienmarkt 
op Plein ‘45
IJmuiden - Op zaterdag 26 juli 
wordt er op het Plein 1945 van 9.00 
tot 16.00 uur een vlooienmarkt ge-
houden. Hier staan veel kramen met 
van alles en nog wat, dus kom lek-
ker snuffelen. Voor deelname: 06 
42456182 of 0255 518380.

Tribute to the king of soul
‘Dock of the Bay’ in Caprera
Bloemendaal - Zaterdag 19 ju-
li vanaf 20.30 uur krijgt een van de 
grootste hitvoorstellingen van de af-
gelopen winter krijgt een swingen-
de zomerse finale.  De 14-koppige 
soulshow ‘Dock of the Bay’ neemt 
de liefhebbers mee naar toen ‘soul 
nog Soul’ was. Voor het publiek be-
tekent dat swingen én zwijmelen 
tijdens een feest van herkenning, 
waarin alles draait om de gouden 
hits van de King of Soul Otis Red-
ding. De Nederlandse Louis Wind-
zak kreeg inmiddels in heel Neder-
land het publiek al op de banken. Zij 

brengen soulmuziek van onder an-
dere Sam Cooke en Aretha Franklin. 
En natuurlijk die van Otis Redding, 
de Amerikaanse soulzanger, die be-
kend stond om zijn gepassioneer-
de manier van zingen. Zijn grote hit 
was de titelsong ‘Sittin’ on the dock 
of the bay’, die een groot aantal op-
volgers kreeg. 

Kaartverkoop: via de website www.
openluchttheaterbloemendaal.nl; vi-
aTickets Haarlem (023-5121212) of 
aan de kassa van de Philharmonie 
in Haarlem.

IJmuiden - De vierde zwanger-
schap van Masja was, volgens  
haarzelf, een eitje. Alleen de laatste 
drie maanden had ze last van uit-
val van haar rechterbeen, door een 
zenuwbeknelling. Niet handig met 
drie kleine kinderen, die op een ge-
geven moment sneller waren dan 
hun moeder.
Rond de uitgerekende bevallings-
datum rommelde het al een week, 
maar het zette niet door. Zondag 
kwam de verloskundige en die con-

Aangenaam

Geboren: Myra Maria Elsje Dani-
elle Stoker
Dochter van: Masja en Marcel 
Stoker
Zus van: Dylan (6), Kay (3) en Ky-
ara (bijna 2)
Geboren op: 13 april 2008 om 
20.05 uur
Geboortegewicht: 2960 gram

stateerde al zeven centimeter ont-
sluiting. Die avond kwam haar col-
lega Iboyca rond 18.45 uur en die 
brak de vliezen. Dylan en Kay waren 
toen even bij een vriendje spelen en 
Kyara was onder luid protest in bed 
gelegd. Rond 19.15 uur begonnen 
de weeën en die waren best heftig.
Maar het ging supersnel: een klein 
uur later was Myra er al. De jongens 
kwamen toen ook net weer thuis en 
Dylan mocht de navelstreng door-
knippen. Het wilde niet zo vlotten 
met de borstvoeding. Een week la-
ter had Myra ernstige ondertempe-
ratuur: 25 graden. 
De kraamverzorgster belde  de ver-
loskundige en die adviseerde huid 
op huid contact, met veel dekens 
daar overheen. Tegen de avond 
had de baby weer een normale li-
chaamstemperatuur. Kraamverzorg-
ster Cindy bleef net zo lang tot het 
helemaal in orde was.
Er werd overgeschakeld op flessen-
voeding, aanvankelijk tegen de zin 
van Myra. Maar nu gaat het goed, 
ze is flink aangekomen en ziet er 
echt uit als Hollands welvaren.
Haar zus en beide broers zijn heel 
blij met het nieuwe zusje. 
Dylan vindt haar lief, Kay vindt haar 
mooi en Kyara had nog nooit zo’n 
leuke pop. ,,Mensen vragen me of 
het niet druk is, met vier kinderen, 
maar dat valt erg mee’’, zegt Masja. 
,,Het is gewoon een kwestie van 
goed plannen. Alleen blijf ik wel 
wassen.’’ Myra heeft een navelbreuk 
en kan daar pas aan geopereerd 
worden als ze drie jaar is. Masja: 
,,Dat worden dus voorlopig geen 
naveltruitjes.’’ (Carla Zwart)

Videofilmers Velsen
zoekt kandidaten
IJmuiden - Videofilmers Velsen ma-
ken onder andere documentaires en 
speelfilms. Ze zijn aangesloten bij 
de provinciale organisatie NH63.
Deze heeft in samenwerking met 
De Kunst, centrum voor amateur-
kunst in Alkmaar, het initiatief ge-
nomen tot het maken van soaps. Er 
zijn een aantal verhalen geschreven 
en de aangesloten clubs hebben 
een verhaal geselecteerd en gaan 
hier een soapserie van maken. De-
ze serie bestaat uit drie afleveringen 
van ongeveer acht minuten. De pre-
mière van de soaps zal op zondag 
23 november zijn, in de Philharmo-
nie te Haarlem.
Het productieteam is op zoek naar 
kandidaten voor de volgende hoofd-
rollen: Joke, een huisvrouw van on-
geveer 25 jaar. Verloor haar kind, 
daardoor ontstond een verwijdering 

tussen haar en man Frank. Frank, 
man van Joke, rond de 30. Goede 
baan, snelle auto. Geheime relatie 
met Yvette, die hem chanteert. Yvet-
te, vriendin van Joke en minnares 
van Frank. Sexy en een bitch. Ging 
ook ooit met de vader van Joke naar 
bed. Toon, de vader van Joke, onge-
veer 50 jaar. Kunstschilder die van 
motorrijden en van vrouwen houdt. 
Vrouw Ria ligt in coma in het zie-
kenhuis. De soap zal opgenomen 
worden in een aantal weekeinden in 
september en oktober. In augustus is 
er een voorselectie. Kandidaten die-
nen voor 7 augustus hun persoonlij-
ke gegevens en een representatieve 
foto te sturen naar de productielei-
der: Niek Mannes, Vredenoord 35, 
1852 WC Heiloo, 072 5335738. Mai-
len kan naar: niekensonjamannes@
hotmail.com

Hiphop icoon in Patronaat
Haarlem - Met gepaste trots pre-
senteert het Haarlemse Patronaat 
op vrijdag 18 juli de vernieuwende 
hiphoppers van Dälek. Dälek heeft 
inmiddels een welverdiende status 
als hiphop icoon opgebouwd. Van-
uit de underground is de formatie 
de afgelopen jaren druk bezig ge-
weest alle mainstream hiphop hevig 
te bestoken met hun volstrekt eigen 
prachtmix van hypnotiserende raps, 
over een pakkende, atmosferische, 
met veel elektronica geladen onder-
grond. 
Gevoelstemperatuur: relaxt chil-
len in een hard-rock martelkelder. 
Met hun ijzersterke, totaal illusie-
loze teksten en hun bewuste, bij-
kans schaamteloze overlapping van 
genres steekt het duo voortdurend 
over-zonder-uit-te-kijken: van hip-
hop naar jazz, van jazz naar metal, 
van metal naar punk, van punk naar 
noisecore & dan weer terug naar 

hiphop. 
Daarom past Dälek ook prima op 
een avond, waarop aanvankelijk al-
leen doom-specialisten Earth en 
Fire Walk With Us geprogrammeerd 
stonden, met hun diepzwartgeverf-
de, Mogwai-style muzikale land-
schappen. Dälek laat zich niet echt 
vangen dus, maar als er toch een 
soort etiket op moet: denk aan My 
Bloody Valentine + Tool + de vroege 
Wu Tang Clan, gemengd met Mas-
sive Attack en Aphex Twin. Houd-
baarheid: onbeperkt!

Norbert Wille exposeert
in kerkje Stompe Toren
Spaarnwoude - Op zondag 20 juli exposeert Norbert Wille in het Cultureel 
Centrum De Stompe Toren in Spaarnwoude. Zijn werk kenmerkt zich door 
een strenge maatverhouding van lijnen en vlakken. Opvallend is de techniek 
waarop hij de verf gebruikt en waardoor hij de illusie van steen en kunst-
stoffen weet te bewerkstelligen. Wegens het grote succes van enkele jaren 
geleden is er op 20 juli weer een optreden van het Joods ensemble ‘Lidti, 
Fidl en Harmsche’. Ook ditmaal een keur van oude, jiddische liederen. Aan-
vang concert 14.00 uur. Toegang gratis. Het kerkje De Stompe Toren ligt aan 
de Kerkweg in Spaarnwoude en is geopend van 12.00 tot 16.30 uur.

Jongerenkamp in het 
Maritiem College
IJmuiden - De Lions Clubs in Ken-
nemerland organiseren deze zomer 
een internationaal jeugdkamp voor 
jongeren tussen 17 en 21 jaar. Het 
kamp heeft de naam Seaport Am-
sterdam gekregen omdat de huis-
vesting plaatsvindt in het Maritiem 
College IJmuiden aan de toegangs-
poort van Amsterdam.
Het belangrijkste doel van het in-
ternationale  jeugdkamp is om jon-
geren van diverse culturen nader 
tot elkaar te brengen en zodoende 
meer begrip voor elkaar te krijgen.
De opening van het het kamp op 
dinsdag 22 juli om 16.00 wordt ver-
richt door de gouverneur van het Li-
ons District, dhr. Pieter Joustra. De 
24 deelnemers komen uit achttien 
verschillende landen Gedurende  
tien dagen krijgen de deelnemers 
een programma vol afwisseling van 
cultuur, ontspanning en sport voor-
geschoteld. Alle deelnemers zullen 

’s avonds een presentatie verzorgen 
van hun eigen land en streek.
Ervaring leert, dat de deelnemers 
vaak nog lang na het kamp contact 
met elkaar houden. Voor en na de 
kampperiode verblijven de deelne-
mers nog een aantal weken bij gast-
gezinnen, meestal leden van Lions 
Clubs. Zo leren ze ook het Neder-
landse gezinsleven kennen en zien 
ze wat van Nederland.
Onder leiding van de voorzitter van 
Lions Club Haarlem Over den Duin, 
Elisabeth Haderer, is de club in de 
winter van 2007 al begonnen met 
de eerste voorbereidingen. Verblijf-
plaatsen, een jeugdstaf, sponsoring, 
vervoer: het moest allemaal gere-
geld worden. Dat is prima gelukt.
De deelnemers en hun families thuis 
kunnen via de website www.green-
yard.nl doorklikken naar Lions you-
thexchange en alle informatie over 
het kamp opzoeken. 

Cool Genius

Cool Genius in de Instuif
Wijk aan Zee - Zondag 20 juli treedt 
de band Cool Genius op in Strand-
paviljoen De Instuif in Wijk aan Zee. 
de aanvang is om 16.30 uur, de en-
tree is gratis.
Cool Genius is altijd op zoek naar 
mooie, compacte popsongs. Het 
klinkt wellicht wat arrogant om je 
band Cool Genius te noemen, maar 
het is wel wat de bandleden van el-
kaar vinden: cool en geniaal. Ze 
hebben grote bewondering voor el-
kaars creativiteit, ruimdenkendheid 
en instrumentalisme. 
Het Zwolse trio wil altijd mooie com-

pacte popsongs maken die zich over 
het algemeen kenmerken door ei-
genzinnigheid. Zo! Ga daar maar 
eens voor zitten. Het klinkt zwaarder 
dan het is. De optredens van Cool 
Genius zijn altijd energiek, grappig, 
ontroerend, virtuoos en, jaja, daar 
gaan we weer, dansbaar. Inspira-
tiebronnen zijn onder andere Beck, 
Prince, Sly Stone, The Fun Lovin’ Cri-
minals, George Clinton, Frank Zap-
pa, maar ook films als The Good The 
Bad and the Ugly, of de boeken van 
Herman Brusselmans en de humor 
van Gummbah.

Fietsendieven 
aangehouden
Haarlem - Surveillerende agen-
ten zagen in de nacht van zaterdag 
op zondag rond 02.00 uur dat twee 
mannen veel belangstelling hadden 
voor op het Kennemerplein gestalde 
fietsen. Ze hebben het duo in de ga-
ten gehouden en zagen dat ze uit-
eindelijk met een fiets wegliepen. 
De verdachten zijn aangehouden 
en meegenomen naar het bureau. 
Het bleken Haarlemmers van 21 en 
26 jaar. In de auto van de jongste 
man lag nog een fiets die moge-
lijk van diefstal afkomstig is. Fiets 
en auto zijn in beslag genomen. De 
verdachten zijn ingesloten. Onder-
zocht wordt of ze meer fietsdiefstal-
len hebben gepleegd. Tegen de ver-
dachten wordt proces-verbaal op-
gemaakt.

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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Jens en Nadine gingen met hun camper langs de Nederlandse kust

Kamperen op camping
De Duindoorn
IJmuiden aan Zee - Het is aardig 
druk bij camping De Duindoorn aan 
de Badweg in IJmuiden aan Zee. De 
weersomstandigheden konden be-
ter, bij mooi weer is het wel eens 
drukker, maar toch zijn de velden 
goed gevuld. De camping heeft heel 
veel trouwe kampeerders die elk 
jaar terugkeren. Veel Duitse bad-
gasten, maar ook mensen uit heel 
Nederland en zelfs voor veel Velse-
naren is het een geliefde plek. 
Zoals de familie Meyer uit het Duit-
se Rehlinghausen, zij komen er 
sinds twintig jaar. ,,Vooral voor het 
strand en de zee natuurlijk. De cam-
ping is netjes, schoon en de men-
sen zijn hier heel vriendelijk’’, zegt 
mevrouw Meyer. ,,We gaan ook re-
gelmatig winkelen in IJmuiden en 
soms gaan we naar Beverwijk of 
naar Zandvoort. We houden van af-
wisseling en het bevalt ons hier pri-
ma.’’ Nina (8) en haar broer Jim (9) 
uit IJmuiden spelen op het gras-
veld voor de caravan. ,,Het is hier 
gezellig, ze doen vaak spelletjes in 
Het Praathuis en dat is de hele dag 
open’’, vertelt Nina. ,,Ook maak je 
hier heel snel vrienden.’’ Hun moe-
der zegt: ,,Je bent vlak bij huis en 
toch heb je hier het gevoel er hele-
maal uit te zijn, ideaal. De kinderen 
hebben het hier prima naar hun zin. 
Bij slecht weer gaan we niet naar 
huis, want hier op de camping ver-
maken de kinderen zich beter dan 
thuis.’’
Jens Verduin uit Dortmund en zijn 
vriendin Nadine staan met hun 
camper op het trekkersveldje. ,,We 
zijn de hele Nederlands kust afge-
weest, we begonnen in Zeeland en 
eindigden in Den Helder. Een cam-
per is ideaal als je in weinig tijd veel 
wilt zien. Alleen het weer werkte niet 
zo mee’’, vertelt Jens. ,,We zijn nu op 

familiebezoek. Mijn ouders hebben 
al jaren een vaste plek op deze cam-
ping, mijn opa en oma hadden dat 
ook. En daar op die duintop staat 
een tante van mijn vader met de ca-
ravan.’’
Mevrouw Pijl uit Assen zit samen 
met dochter Henriëtte voor de cara-
van. Deze familie spant de kroon: zij 
komen al 36 jaar naar De Duindoorn. 
,,We genieten van de rust hier. Het is 
hier heerlijk, zo midden in de duinen 
en vlakbij het strand. Vroeger kwa-
men we hier als gezin met vakan-
tie, nu staan mijn man en ik hier drie 
maanden per jaar. Het is voor hem 
dichter bij het hoofdkantoor van zijn 
werk’’, vertelt mevrouw Pijl. ,,De kin-
deren en kleinkinderen komen re-
gelmatig en dan zijn we vaak op het 
strand. Ik heb ook mijn fiets mee, ga 
op donderdag vaak naar de markt 
en soms ga ik op woensdag met het 
pontje over, naar de markt in Bever-
wijk.’’ Ze besluit: ,,De sfeer is hier 
heel gemoedelijk, iedereen gaat ge-
zellig met elkaar om. Ook nieuwko-
mers worden er snel bij betrokken, 
het is geen kliek.’’
De familie Röse uit Turingen is die 
dag aangekomen, ze zijn voor het 
eerst op De Duindoorn. Ze hebben 
net een strandwandeling gemaakt 
en heerlijk gegeten op de boulevard. 
,,We willen Amsterdam bezoeken, 
daar zijn we nog nooit geweest. Op 
zoek naar een camping aan de kust 
en in de buurt van Amsterdam kwa-
men we hier terecht’’, aldus de man. 
Een voorbijganger die hoort over de 
Amsterdamse plannen, geeft advies: 
,,Ga niet met je eigen auto. Parkeren 
in Amsterdam is erg duur en boven-
dien loop je kans dat je ruit inslaan. 
Ga met de draagvleugelboot. Dat 
is veel goedkoper en ook nog eens 
een leuke tocht.’’ (Carla Zwart)

Laatste weken tentoonstelling
Over Nachten in het
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - Tot en met 10 augus-
tus 2008 is de tentoonstelling ‘Over 
Nachten’ te zien in het Pieter Ver-
meulen Museum, voor kinderen 
van 3 tot en met 7 jaar. Deze laat-
ste weken kunnen zij nog genieten 
van het donkere sprookjesbos met 
holletjes waarin de nachtdieren zit-
ten en eenvoudige spelletjes waar-
mee de kinderen de nachtdieren le-
ren kennen. 

De kinderen komen in dit bos veel 
dieren tegen. Voor de kleine bezoe-
kers een mogelijkheid om ze eens 
van dichtbij te zien, te horen wat 
voor geluid ze maken en meer over 

het leven van de dieren te weten te 
komen. Bovendien kunnen de kin-
deren in een boomhut klimmen of in 
een molshoop kruipen waar ze ken-
nis maken met het ondergrondse le-
ven van mol en bosmuis
Voor kinderen die kunnen lezen zijn 
er teksten die iets vertellen over de 
levenswijze van de aanwezige die-
ren en is er een speurtocht.

Voor wie nog wilt knutselen is er 
een knutseltafel waar de kinderen 
een vleermuis kunnen knutselen. 
Op 7, 8 en 10 augustus worden er 
met hulp van vrijwilligers braakbal-
len geplozen.

Scouting bij de 
strandbibliotheek
IJmuiden aan Zee - Op zondag 20 
juli, van 14.00 tot 16.00 uur, verzorgt  
scoutinggroep de IJmondtrekkers 
het programma voor de strandbibli-
otheek. Zij hebben allerlei spannen-
de dingen bedacht. Torens bouwen 
bij het pionieren, kompasschieten 
en gipsafdrukken maken. Alle kin-
deren vanaf 7 jaar zijn welkom.

Tobbedansen in 
de Speelhoek
IJmuiden - Zondag 20 juli is er in 
de Speelhoek weer het jaarlijkse 
tobbedansen met veel waterpret. 
Als het weer goed is, dan staan 
er ook zwembadjes, dus neem je 
zwemgoed mee. De tuin gaat om 
13.00 uur open en de entree be-
draagt 0,50 euro per persoon. Voor 
informatie 0255-537990 of 515248.

Te hard gereden
Velsen-Noord - Tijdens een ver-
keerscontrole, afgelopen maandag, 
is om 19.40 uur een 26-jarige man 
uit Purmerend aangehouden op de 
Noordersluisweg. De man reed met 
een snelheid van 116 kilometer per 
uur waar 60 kilometer per uur is 
toegestaan. Zijn rijbewijs is ingevor-
derd. Tegen de man wordt proces-
verbaal opgemaakt.

Ondersteboven van dansen?
IJmuiden - Dan is er goed nieuws. 
Vanaf 3 september gaat Mike Flan-
ders opnieuw Breakdance en Street-
dance lessen geven voor kinderen 
en jongeren in IJmuiden. Er staat 
veel te gebeuren, want Mike heeft 
grote plannen voor komend seizoen! 
Zo zal er onder andere een demote-
am worden gestart om mee te doen 
aan Nederlandse kampioenschap-
pen Streetdance en Breakdance 
battles. 
Uiteraard zijn er groepen voor al-
le leeftijden en het lesrooster is 
als volgt: woensdag 16.00 tot 17.00 
uur: Streetdance tot en met 10 jaar; 
17.00 tot 18.00 uur Streetdance 11 
tot en met 13 jaar; 18.00 tot 19.00 
uur: Streetdance 14 tot en met 16 
jaar; 19.00 tot 20.00 uur: Streetdan-
ce 17+
Vrijdag: 16.00 - 17.00 uur: Break-
dance tot en met 10 jaar; 17.00 - 
18.00 uur: Breakdance 11 tot en met 
13 jaar; 18.00 - 19.00 uur: Break-
dance 14 tot en met 16 jaar; 19.00 
- 20.00 uur: Breakdance 17+.
De lessen worden gegeven in de 
zaal van de Fitness Factory, Markt-
plein 35 in IJmuiden in blokken van 
acht lessen. 
Het lidmaatschap loopt via Mike 
Flanders. 
In seizoen 2008 / 2009 worden vijf 

lesblokken aangeboden. De kos-
ten voor een lesblok zijn 52,50 eu-
ro. Wanneer er meerdere lessen ge-
volgd worden, of als er meerdere 
kinderen uit een gezin lessen vol-
gen, wordt er 5 euro korting per 
kind per lesblok gegeven.
Inschrijven kan vanaf nu via 
hushhush_05@hotmail.com of tele-
fonisch via 06-16250013.

Dance Valley 
rustig verlopen
Velsen - Het dansfestijn Dance Val-
ley is dit jaar zeer rustig verlopen. Er 
zijn ongeveer 50.000 bezoekers ge-
weest. De politie heeft toezicht ge-
houden op een ordelijk verloop. Er 
zijn gedurende de dag 16 mensen 
aangehouden. Tien omdat ze in het 
bezit waren van drugs of hierin han-
delden. Twee verdachten werden 
aangehouden voor diefstal van een 
lamp, een ander voor de vernieling 
van een geparkeerde auto. 

Een 45-jarige Haarlemmer werd 
aangehouden omdat hij na afloop 
het wachten in de file op de Am-
sterdamseweg beu was en over 
het gras wegreed. Hierbij kon een 
verkeersregelaar net wegspringen. 
Toen de man werd aangehouden 
door de politie ging hij door het lint 
en moest pepperspray worden ge-
bruikt om hem onder controle te 
krijgen. Hij is in de boeien gewerkt 
en meegenomen naar het bureau. 
Daar bleek dat hij onder invloed was 
van alcohol en dat hij nog wat von-
nissen voor gevangenisstraffen had 
openstaan. Tegen de man is ook dit 
maal proces-verbaal opgemaakt.

Nieuws van speeltuin Santpoort
Santpoort-Noord - De landelijke speeltuindag van 21 juni was een groot 
succes. Aanvankelijk viel het bezoekersaantal wel mee maar naarmate de 
middag vorderde liep de speeltuin behoorlijk vol met zowel bekende als on-
bekende bezoekers. Op dit moment is de  zomervakantie van de basisscho-
len aan de gang. Tijdens de vakantieperiode is de speeltuin elke dag ge-
opend van 14.00 tot 17.00 uur. Alleen bij erg slecht weer zal de poort geslo-
ten blijven. Tijdens het Dorpsfeest is de speeltuin gesloten. Dan is er genoeg 
vertier in Santpoort voor de jeugd. Daarna beginnen de basisscholen weer. 
De speeltuin zal dan weer de gewone naschoolse openingstijden hanteren. 
Alles is na te lezen op de website www.speeltuinsantpoort.com 

Fusie Parnassia Bavo 
Groep en Dijk en Duin
Regio - De GGZ-instelling Dijk en 
Duin is per 15 juli gefuseerd met de 
Parnassia Bavo Groep. Door de fu-
sie wordt de kwaliteit van zorg ver-
der verbeterd en zorgprogramma’s 
verder gespecialiseerd. Door de sa-
menwerking met de andere partners 
binnen de Parnassia Bavo Groep 
zullen ook nieuwe zorgprogramma’s 
ontwikkeld worden. 
Door de fusie Dijk en Duin te Cas-
tricum het zevende zorgbedrijf bin-
nen de Parnassia Bavo Groep. De 
fusie levert voor beide partijen be-
langrijke voordelen op. Het zorg-
bedrijf Dijk en Duin zal zich richten 
op regionale ketenzorg. Onderdelen 
van Dijk en Duin die andere speci-
alisaties hebben worden samenge-
voegd met identieke zorgbedrijven 
van de Parnassia Bavo Groep. Hier-
mee realiseert de Parnassia Bavo 
Groep specialisaties in de GGZ en 
houdt de zorg voor patiënten dicht 

bij huis. 
Een belangrijk deel van het hulpaan-
bod van Dijk en Duin zal worden ge-
integreerd met PsyQ, dat specialis-
tische behandelprogramma’s biedt 
voor de negen meest voorkomende 
psychische problemen. (ADHD bij 
volwassenen, angststoornissen,
depressie, eetstoornissen en obe-
sitas, persoonlijkheidsproblemen, 
psychotrauma, relatie en psyche, 
seksuologie, somatiek en psyche).
De Kinder- & Jeugd GGZ van Dijk 
en Duin zal binnen de Parnassia 
Bavo Groep deel gaan uitmaken van 
het zorgbedrijf Kinder- en Jeugd-
psychiatrie. 
Omdat Dijk en Duin in het verzor-
gingsgebied ligt van Brijder Versla-
vingszorg zal de samenwerking tus-
sen GGZ en verslavingszorg geop-
timaliseerd worden en zullen op dit 
vlak nieuwe zorgprogramma’s wor-
den ontwikkeld. 

Dagtocht breierij
IJmuiden - Op 29 juli is er een 
mooie dagtocht naar een breifa-
briek in Beneden-Leeuwen. Na al-
le instapplaatsen gaat de route door 
de Betuwe. Na een koffiestop gaat 
de rit door naar Moeke Mooren voor 
een lunch. Daarna wordt de tocht 
vervolgd en gaat het naar het land 
van Maas en Waal. In de breifabriek 
worden de gasten ontvangen met 
koffie en thee. Daar krijgen ze uit-
leg over het ontstaan van het fami-
liebedrijf. Gevolgd door een mode-
show van de kleding die in de fa-
briek gemaakt wordt. Daarna volgt 
een rondleiding en de gelegenheid 
om iets te kopen in de winkel.
Opgeven vor deze dagtocht kan bij 
Wally de Vries-Ooms, via telefoon-
nummer 023 5384997.
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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 buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent 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 levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek ‘t 
Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284
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 Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@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 Gezond-
heidszorg 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, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en 
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstver-
lening: 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-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie 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 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u te-
recht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk 
en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste 
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.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

Alleen de apotheek van ijmuiden/velserbroek/
santpoort moet wekelijks worden veranderd.

Het dienstrooster is te vinden op 
www.apotheekvelserbroek.nl
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO 
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus 
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.

ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-12650716, mevrouw Nu-
poort.
Tot 1 september is de stichting in 
verband met vakantieperiode geslo-
ten. Gedurende deze periode kunt u 
met bovenstaand telefoonnummer 
bellen (overdag) of schriftelijk via 
het bovenstaand adres.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 12.30 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. 
Activiteiten worden gegeven van 
13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur computer-
les. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen 
welkom voor computerles, de stich-
ting werkt met de Davilex-metho-
de, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen 
tempo een onderdeel van de com-
puter onder de knie krijgen. 
De stichting is geopend van 9.30 tot 
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Presentatie Bijzondere Bijstand 
heel gewoon door Aad Wanmaker 
van gemeente Velsen, op vrijdag-
middag 18 juli, aanvang 14.00 uur. 
Zomerkien op woensdagavond 20 
augustus. Met mooie prijzen en ver-
loting. Entree 0,50 euro, inclusief 
kopje koffie of thee. Aanvang 19.00 
uur, zaal open 18.40 uur. Kaartver-
koop start maandag 11 augustus. 
Open tafel. De eerstvolgende open 
tafel is vrijdag 29 augustus. Kook-
enthousiastelingen gevraagd voor 
de open tafels. U kunt contact op-
nemen met Gerard Schol van het 
wijksteunpunt.
Restaurant is er op maandag, 
woensdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 uur 
aanwezig zijn). U kunt genieten van 
een 3-gangen a la carte menu in-
clusief drankje voor 5,50.
Het wijksteunpunt zoekt nieu-
we leden voor de stoelgymnastiek, 
Country Line Dance en de internet-
cursus. 
Voor informatie en kunt u contact 
opnemen met het wijksteunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor 
opgeven. Kosten 15,- per seizoen. 
Internetcursus voor senioren op 3 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 3 
middagen.
Ouderenadviseur is er op dins-
dagochtend tussen 11.00 en 12.00 
uur. U moet hiervoor een afspraak 
maken bij De Delta, Rijnstraat 2 of 
bel 0255-533885 (ouderentelefoon). 
De allochtone medemens kan op 
donderdagochtend van 09.00 tot 
10.30 uur terecht.
Elke laatste woensdagmiddag  
van de maand inloopspreekuur tus-
sen 13.30 en 15.00 uur voor bijstand 
met ambtenaar Aad Wanmaker.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om de 
gehele week (ook zon- en feestda-
gen) te komen ontbijten.
Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. De kosten 
bedragen 2,40 euro per keer. 
Gaarne wel even vooraf aan melden 
bij de receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 
Een driegangenmaaltijd met verse 
ingrediënten kost 6 euro maandag 
t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaal-
tijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel: Aanvang 12.30 uur. 
Kosten 4,50.
Expostitie van mevrouw A. Mei-
nema. Dagelijks te bezichtigen van 
09.00 tot 16.30 uur.
Internetcursus zit nog steeds vol. 
Deelname kan weer vanaf septem-
ber.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt is 
ten behoeve van de open tafel naar-
stig op zoek naar vrijwillige mede-
werkers die het leuk vinden een keer 

per week voor een grote groep seni-
oren te koken, te helpen bij voorbe-
reiding, uitserveren van de maaltijd 
en/of te helpen bij de afwas. 
Tevens zijn zij op zoek naar een yo-
gadocent voor het komende activi-
teitenseizoen. Eén middag per week 
op donderdag.
Internetcursus zit nog altijd vol. 
Deelname aan deze cursus kan 
weer vanaf september.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Menu van de dag Gyros met aard-
appelschijfjes en rauwkost. Donder-
dag 17 juli om 12.30 uur.
Smartlappenkoor zondag 20 juli. 
Aanvang 14.30 uur. 
Menu van de dag Bruine bonen 
met spekjes en rauwkost. Woens-
dag 23 juli. Aanvang 12.30 uur.
Wandelen in Spaarnwoude met 
koffie drinken. Donderdag 24 juli. 
Vertrek 13.30 uur.
Menu van de dag donderdag 31 
juli snackdag. Aanvang 12.30 uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Klaverjassen donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot 
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255-
520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.

Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, iedere woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. 
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent u 
welkom. 
Opgeven maandagmorgen tussen 
9.00 en 10.00 uur. 

KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
Dagje uit naar Moeke Mooren - 
Beneden Leeuwen - Breierij. Dins-
dag 29 juli. Kosten 35,50 euro.
5-Daagse vakantie naar Hotel de 
Uitkijk in Zeddam. Van 8 tot 12 sep-
tember. 

Geheel verzorgd 350 euro, excl. reis- 
en annuleringsverzekering. Alleen 
nog 2 persoonskamers.

Ouderennieuws
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Volendammer wint kür
bij de Hofgeestruiters
Velserbroek - Woensdag 9 juli or-
ganiseerde rijvereniging de Hof-
geestruiters een kür op muziek. Dit 
is een wedstrijd waarbij de deelne-
mers zelf een dressuurproef in el-
kaar zetten, aan de hand van een 
aantal verplichte onderdelen. Daar-
bij wordt passende muziek gezocht 
en een leuke outfit. 
Er werd in twee klassen gereden. 
Op B-niveau reden Kelly Thijssen 
als piraat, Joyce Dorlandt als Volen-
dammer en Sharon Jacobs ook als 
piraat. Ze reden alledrie een nette 
proef. Joyce won de B-klasse met 
Ior. Zij had passende muziek bij 

haar Volendammerkleding: songs 
van Jan Smit. De muziek klonk hele-
maal professioneel uit grote boxen.
Op L-niveau reden Sandra van der 
Werff als piraat, Jowien van der Veg-
te als viking en Alexandra Nederlof 
als paashaas, compleet met paas-
eitjes en kuikentjes. Deze L-klasse 
werd gewonnen door Jowien. Zij 
reed met Orlinde op woeste muziek 
van Rammstein, passend bij de Vi-
king. Voor de winnaars was er een 
beker en ook voor de andere deel-
nemers was er een prijs. Meer foto’s 
kunt u bekijken via de site www.hof-
geestruiters.nl

Piraten, een Volendammer (foto) en zelfs de Paashaas reden mee met de kür 
op muziek

Bij het einde van een seizoen horen natuurlijk mooie prijzen

Biljartseizoen Café Kamperduin
Voorzitter gaat met de 
‘Dubbel’ naar huis
IJmuiden - Het seizoen ‘07/’08 
is een raar seizoen geweest. In de 
tweede periode gingen Jan Zeeuw 
en Ben Koch weg bij de vereniging. 
Jan Zeeuw was biljartmoe. Deson-
danks blijft hij welkom bij de club. 
Ben Koch was het langst bij de club 
(meer dan 20 jaar). Hij had moeite 
met de lange, late avonden. Het ver-
trek van Ben is dan ook een groot 
gemis. Men hoopt dat hij zo nu en 
dan eens gezellig langs komt. 
Het rooktijdperk is in de cafés afge-
lopen, dus zit er voor de rokers niets 
anders op dan even naar buiten lo-
pen voor een frisse neus (rookpau-
ze).
Maar voor de rest was het weer 
een spannend seizoen. Het was zo 
spannend dat na 40 wedstrijden 
nog geen kampioen was aan te wij-
zen. Dit werd pas beslist in de 41ste 
wedstrijd (de laatste) met een punt 
verschil. De kampioen van dit sei-
zoen is Wil Froger (voorzitter). Hij 
wint met 350 punten uit 41 wedstrij-
den. Wil was de afgelopen decennia 
niet meer in de prijzen gevallen e is 
dan ook zeer verheugd met de eer-
ste plaats. 
De tweede plaats wordt ingenomen 
door Fettie Boukhris. Fettie (afkom-
stig uit Tunesië) zat constant in de 
beurt van Wil. Zij moesten elke wed-
strijd op hun scherpst spelen om el-
kaar geen ruimte te laten om uit te 
lopen. 
Op de derde plaats is Willem van 
Gelder geëindigd. Willem eindig-
de op 341 punten. Willem begon 
het seizoen zeer goed. Maar van de 
tweede tot de vierde periode was 
het huilen met de pet op. Geluk-
kig kwam zijn vorm weer terug in 

de vijfde en zesde periode zodat hij 
toch nog op het podium stond.
Op de vierde plaats is Ton geëin-
digd. Op de vijfde plaats Klaas Sie-
raad met 328 punten. Klaas was de 
favoriet. In het begin van het seizoen 
maakte hij iedereen in. Helaas had 
ook Klaas een dip vanaf de derde 
periode, maar kwam daar niet meer 
uit. 
Ook Floor Westerwal begon zeer 
goed maar was het spoor ook kwijt 
vanaf de derde periode. Floor vocht 
voor elke punt en eindigde op 327 
punten. 
Op de zevende plaats is geëindigd 
regerend kampioen Malcom Clan-
nachan (onze Schot) met 317 pun-
ten. Het is niet makkelijk voor de 
kampioen om weer zo’n goed sei-
zoen te draaien. Malcom kan in het 
nieuwe seizoen weer als outsider 
van start gaan.
Jan Karel is als laatste geëindigd 
met 170 punten. Dit komt omdat Jan 
halverwege het seizoen terug is ge-
keerd na een zware knieoperatie en 
de bijbehorende revalidatie. Volgend 
jaar beter, Jan.
Verder was er in elke periode een 
periodekampioen. Deze kampioe-
nen speelden tegen elkaar in een 
knock-out wedstrijd. De kampioen 
hiervan was Wil Froger. Wil ging dan 
ook op de laatste wedstrijddag met 
de zo geheten ‘Dubbel’ naar huis.  
Het nieuwe seizoen zal voor Wil een 
zwaar seizoen worden, want ieder-
een wil van de kampioen winnen,
Er is nog plaats voor nieuwe leden. 
Deze kunnen zich melden bij café 
Kamperduin aan de Bik en Arnold-
kade of bij wedstrijdleider Willem 
van Gelder via 0255-533989.

Vanaf links: Siegfried Zegge en Ronald Spruitenburg van EZS Parkeersyste-
men B.V. en Frans Looij, organisatie Dames Straten Zaalvolleybaltoernooi

Dames Straten Volleybaltoernooi
EZS Parkeersystemen BV 
ook in 2008 sponsor
Velserbroek -  Het gaat heel goed 
met de sponsoring van het 123 Ma-
kelaar Dames Stratenzaalvolley-
baltoernooi. Sponsoren willen het 
toernooi graag ondersteunen. Op 
11 oktober zal het weer losbarsten, 
het vijfde dames straten zaalvolley-
baltoernooi Velserbroek in het Pol-
derhuis. Tijdens de clinic die ge-
houden zal worden op zaterdag-
avond 27 september kan nog volop 
getraind worden onder leiding van 
Appie Krijnsen. Na het openings-
woord op 11 oktober zullen 24 stra-
tenteams gaan strijden om het kam-
pioenschap. 
Diverse onderhandelingen en ge-
sprekken met de directie van EZS 
Parkeersystemen B.V. uit Beverwijk 
hebben tot resultaat gehad dat de 
directie zeer enthousiast heeft be-
loofd het 123 Makelaar Dames Stra-
ten zaalvolleybaltoernooi te sponso-
ren ook in 2008 te sponsoren. EZS 
Parkeersystemen is gevestigd aan 
de Wijkermeerweg 41 A te Bever-
wijk. EZS is gespecialiseerd in par-

keerautomaten en toebehoren, ga-
ragesystemen, slagboominstallaties 
en toegangscontrole. Zie www.ezs-
parkeersystemen.nl

Inmiddels hebben diverse sponsors 
toezegging gedaan het toernooi te 
zullen sponsoren, te weten: Hoofd-
sponsor 123 Makelaar Nieuw-Vel-
sen uit Velserbroek, Cateringservice 
Het Polderhuis Rinus en Petra Vel-
serbroek, Rabobank  Velsen en om-
streken, HHI-Metaalwerken, Sme-
derij & Constructiebedrijf Haarlem, 
Robo Stucadoorsbedrijf Velserbroek, 
Autodemontage M.J. Rutte Velser-
broek, Molenaar Muziekinstrumen-
ten Hagelingerweg Santpoort, Swier 
Sportprijzen IJmuiden, Folkerts Ko-
pieerservice IJmuiden, Wellness Li-
ne uw partner in webzaken Velser-
broek, Café de Wildeman Santpoort, 
Schoorl v.d. Veld Transport, Verhuis-
bedrijf Velserbroek en Macada In-
novision maatwerk in projectie-
schermen Santpoort. Zie ook www.
straatvolley.nl

De Kruidbergercup werd verreden bij Hofstede de Kruidberg

Enthousiaste deelnemers 
tijdens Kruidbergercup
Santpoort-Noord - Zondag was 
het ondanks de vakantieperiode 
weer druk bij Hofstede de Kruid-
berg. De tweede dressuurwedstrijd 
voor de competitie om de Kruidber-
gercup vond deze dag plaats. De 
weergoden waren gunstig gezind, 
af en toe dreigde het te gaan rege-
nen maar gelukkig bleef het tot en 
met de laatste combinatie droog. 
Pas aan het eind van de middag be-
gon het te stortregenen.

De dag begon met de rubriek A1, 
deze werd gewonnen door Caroline 
op Aquil en Sabina op Ray. Tweede 
werd Anja op Radymaire en derde 
Samantha op Tjalf. 
De A2 werd gewonnen door Sabina, 
Caroline werd tweede en Samantha 
derde. 
Vervolgens startten de combinaties 

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

Langdurigheidstoeslag
Velsen - De gemeente Velsen kent 
een regeling voor mensen die al ge-
ruime tijd op bijstandsnorm zitten.
Zij kunnen gebruik maken van de 
langdurigheidstoeslag. 
Om daarvoor in aanmerking te ko-
men, dienen zij aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: Tussen 
de 23 en 65 jaar. De afgelopen 60 
maanden geen inkomen gehad dat 
hoger is dan de bijstandsnorm en 
ook geen loon uit arbeid verkregen.  
De afgelopen 60 maanden voldoen-

de geprobeerd om werk te krijgen.  
Geen vermogen hoger dan de wet-
telijk vastgestelde grenzen.
Wie woont in Velsen en denkt hier-
voor in aanmerking te komen en 
meer informatie hierover wil, kan 
contact opnemen met de Formu-
lierenbrigade Velsen. Langskomen 
mag ook, voor wie dat niet mogelijk 
is komen zij aan huis. Telefoonnum-
mer 0255 533885, e-mail formulie-
renbrigadevelsen@madi-mk.nl, be-
zoekadres: Rijnstraat 2 te IJmuiden.

Afscheidsconcert in Wijk aan Zee
Rocking Robins nemen 
afscheid van zangeres Lies
Wijk aan Zee - Zaterdagavond 23 
augustus spelen The Rocking Ro-
bins in sporthal De Moriaan in Wijk 
aan Zee. Een bijzonder concert want 
zangeres Lies Brandsma-Kleine zal 
voor het laatst met de band optre-
den. Zij stopt na 20 jaar Rocking 
Robins, na 20 jaar de gouwe ouwe 
van de jaren 60/70 te hebben ge-
zongen.
De Beverwijkse Rocking Robins be-
stonden al in de jaren zestig maar 
toen nog onder de naam The Ro-
bins. De familie (Kleine) band ging 
in de jaren zeventig uit elkaar om in 
1988 weer heropgericht te worden. 
Als Rocking Robins en met zangeres 
Lies Brandsma-Kleine. Voor haar is 
het moeilijk om na een lange carriè-
re er nog voor de volle 100% tegen-
aan te gaan. De bandleden betreu-

ren haar vertrek maar  respecteren 
haar besluit. Lies zong eerder in de 
bekende Go-In band uit Heemskerk. 
Zij begeleiden onder andere Lee To-
wer en, Ciska Peters. En natuurlijk 
is de Go-In Band ook van de partij 
voor een eenmalig optreden.
Een ander gastoptreden is er van 
zanger Frank Koning oftewel de Be-
verwijkse Mick Jagger. 

Kaarten voor dit unieke muziekfes-
tijn onder de naam Goodbye Lies 
Last Concert kosten 15 euro per stuk 
inclusief twee consumpties. Ze zijn 
vanaf heden verkrijgbaar bij Sport-
hal de Moriaan en het VVV in Wijk 
aan Zee, bij JR Productions, Wij-
kermeerweg 54A, Beverwijk (0251-
270653) en bij de Flip Kleinevia tele-
foonnummer  06-13915973.


