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Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Nieuwe gezichten en oude bekenden bij Telstar

Witte Leeuwen op sterkte
Velsen-Zuid - Jan Poortvliet en
Toon Beijer liepen maandag met
een tevreden grijns door het Tata
Steel Stadion. Tijdens de jaarlijkse fotopersdag werd voor iedereen zichtbaar dat de selectie van
Telstar op sterkte is, en dat deed
de beide trainers goed. De afgelopen weken hebben tal van spelers hun handtekening gezet onder een contract met de Velsense club. Eén daarvan is verdediger Danny Schenkel, die na Sparta, Willem II en Larnaca (Malta)
op 33-jarige leeftijd terugkeert bij

de club waar hij zijn profcarrière
begon. De selectie telt tien spelers die vorig jaar ook voor Telstar
uitkwamen. Zaterdag 30 juli kunnen fans tijdens de open dag kennismaken met de spelersgroep.
De toegang is gratis.
Op de achterste rij staan vanaf
links Piet van Oosterom (teambegeleider), Johan Plat, Nick Kuipers, Jerold Promes, Stephan
Veenboer, Cor Varkevisser, Wesley Zonneveld, Danny Schenkel,
Calvin MacIntosch, Kevin Brands,
Dirk van der Lugt (materiaalman).

Diverse soorten - potmaat 19 cm

van 4,99

NU 3,49

Directieteam
Rabobank Velsen
en Omstreken
weer compleet.
Zie bericht elders in deze krant.

www.rabobank.nl/velsen

Volgende week in deze
krant het volledige
programma van het
Dorpsfeest Santpoort

Middelste vrij: Paul de Vlugt (fysiotherapeut), Sead Mazreku, Ryan Marveggio, Armand Neeskens,
Grcan Sari, Melvin Grootfaam,
Mike Dam, Yacob Sason, Andrew Marveggio, Emre Bilgin, Ton
Offerman (verzorger). Voorste rij:
Kees Kalk (keeperstrainer), Jergé
Hoefdraad, Frank Korpershoek,
Raymond Fafiani, Jan Poortvliet
(hoofdtrainer), Toon Beijer (technisch manager), Melvin Holwijn,
Sjaak Lettinga, Anthony Correia,
Alami Ahannach (assistent-trainer). (foto: Michel van Bergen)

Feestweek IJmuiden
vrijdagavond van start
IJmuiden aan Zee - feestweek IJmuiden gaat vrijdagavond daverend van start met
de band Covercompany. Dit
jaar is er een groot buitenpodium bij Pan & Cook en het
Zandhuis, waar elke avond
live muziek is. Maar ook bij
andere horeca-gelegenheden
aan de Kennemerboulevard is
regelmatig muziek.
Er is voor elk wat wils bij Feestweek IJmuiden, met de harddraverij, de braderie, muziek, kermis, klaverjassen en de kinder-

middag. Dit jaar is de Harddraverij Feestweek IJmuiden op dinsdag, vanwege het drukke programma van de Harddraverij. Tijdens de harddraverij vormt de
Kennemerboulevard het enorme podium, met prachtig uitzicht
op de paarden en de jachthaven. Waar vindt met zo’n uitzicht
en ruimte waar men zelfs vanaf
een terras de harddraverij kan
volgen? De harddraverij begint
dinsdag om 13.00 uur. De Kennemerboulevard is deze dag van
9.00 tot 18.00 uur gesloten voor
alle verkeer.

Een van de hoogtepunten van
Feestweek IJmuiden is de culinaire braderie op donderdag,
vanaf 17.00 uur, met inbreng
van veel IJmuidense ondernemers, wat veel smakelijks belooft. Donderdag is de laatste
dag van Feestweek IJmuiden die
wordt afgesloten met de Feestpiano’s en Showband Paradise.
Elders in deze krant een uitgebreid programma van Feestweek
IJmuiden. Donateurs kunnen de
harddraverij in IJmuiden ondersteunen en daar zelf veel plezier
en voordeel mee behalen.

Uitslaande woningbrand
Velserbroek - Een uitslaande brand heeft in de nacht
van dinsdag op woensdag veel
schade aangericht in een woning aan de Kerkenmaijerskamp. Rond half drie ‘s nachts
kregen de hulpdiensten meldingen binnen dat er brand zou
woeden in een Velserbroekse woning. Bij aankomst van de
brandweer sloegen de vlammen

al uit de bovenverdieping. De
ergste vlammen waren snel gedoofd. De bewoners, een vader
en een zoon, liepen brandwonden op omdat zij geprobeerd
hebben de brand te blussen.
Door de brand hebben enkele bewoners van panden naast
de getroffen woning tijdelijk hun
woning moeten verlaten. (foto:
Michel van Bergen)
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

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

Directieteam Rabobank
Velsen weer compleet
Velsen - De Raad van Commissarissen van Rabobank
Velsen en Omstreken heeft
Mathijs Smit benoemd tot directievoorzitter met ingang
per 1 september 2011. Hij
bekleedt deze functie momenteel op ad interim-basis.
Met de benoeming van de
42-jarige Smit is het directieteam van de Velsense bank
weer compleet.
Frans Baud, voorzitter van de
Raad van Commissarissen, is
blij dat Smit positief heeft gereageerd op het verzoek om het
directieteam voor langere tijd
te komen versterken. ,,Mathijs
neemt een rugtas vol ervaring
mee naar Velsen. Hij werkt sinds
1995 voor de Rabobank, waarvan tien jaar bij Rabobank Nederland. Daarnaast heeft hij vier
jaar ervaring opgedaan bij diverse lokale banken. Gedurende 3 jaar was hij manager voor
de MKB markt bij Rabobank De
Ronde Venen. De laatste twee
jaar heeft hij diverse interim management en directie functies
bekleed. Hij is interim manager
Zakelijke Relaties en directeur
Bedrijven geweest bij Rabobank
Waterland en interim directeur

Particulieren bij Rabobank Alkmaar. Wij zijn er trots op dat hij
onze bank komt versterken.’’
Mathijs Smit is klaar voor de
nieuwe uitdaging: ,,Hoewel ik
hier nog maar een paar maanden werkzaam ben, voel ik mij
heel erg thuis in Velsen. Ik kijk
er naar uit om samen met klanten, leden, medewerkers en andere directieleden onze mooie
bank elke dag een beetje beter
te maken.’’
Eén van de speerpunten wordt
het verder verbeteren van de
dienstverlening aan de klant.
,,Ik ben ervan overtuigd dat we
een slag kunnen maken naar
een bank die nog beter in staat
is om excellente klantbediening
waar te maken. Daar gaan we
de komende tijd veel energie in
stoppen.’’
Mathijs Smit is de opvolger van
Franca van Winkel, die Rabobank Velsen en Omstreken in
april van dit jaar verliet. De benoeming van Smit gaat op 1
september 2011 in. Het directieteam bestaat dan uit Mathijs
Smit, directievoorzitter, Daniëlle
Braamhaar, directeur Bedrijven,
Edwin Abee, directeur Particulieren en Kees de Jong, directeur Bedrijfsmanagement.

Stranddijkendag ook op
het strand van IJmuiden
IJmuiden - Nederland houdt
van Schoon en bouw mee voor
aandacht voor schoon. Schone energie en een schoon milieu. Op zondag 31 juli vindt voor
de tweede keer ‘De Nationale
Stranddijkendag’ op het strand
van IJmuiden plaats. De Nationale Stranddijkendag is een typisch Hollands, jaarlijks terugkerend strandevenement en een
recordpoging waarbij kinderen,
ouders en opa’s en oma’s op
de Nederlandse stranden een
steeds langere aaneengesloten
dijk van zand bouwen tussen de
eb- en vloedlijn. Met deze actie wil men de rest van de wereld laten zien dat Nederland van

schoon houdt. Want hoe meer
deelnemers, hoe meer aandacht
voor schoon. Schone energie en
een schoon milieu. Dit jaar probeert men de 250 meter te halen.
Al in 2018 willen ze een lange
dijk bouwen van Hoek van Holland tot aan Den Helder. Het record volgens het Guinness Book
of Records is gevestigd in de Oekraïne (Kiev) in 1964 en staat op
ruim 41 kilometer. Gaan we in
Nederland dit record straks verbreken? Aanvang en locatie:
12.30 uur bij paviljoen Noordzee. Deelname is gratis, maar
neem wel zelf schepjes en emmers mee! Zie ook www.stranddijkendag.nl.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst:

Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
Sociaal Maatschappelijk Dienstverleners Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Donderdag 21 juli
Gratis stadsorgelconcert in
de Grote of St. Bavokerk, 16.00
uur.
Mosselavond bij Bangkok aan
Zee, Kennemer Boulevard 254,
IJmuiden aan Zee. Kosten 22,50
euro. Tel. 0255-511911.
IVN-fietsexcursie
Natte
duinvalleien Zuidervlak, vertrek om 19.30 uur vanaf het informatiepaneel bij de ingang
van Duin- en Kruidberg in Santpoort-Noord. Info: www.ivn.nl/
zuidkennemerland.
Caprera Bloemendaal:

Vrijdag 22 juli
Feestweek IJmuiden tot en
met 28 juli met kermis en elke avond muziek vanaf 20.00
uur op buitenpodium bij Pan
& Cook en het Zandhuis. Kennemerboulevard, IJmuiden aan
Zee. Vandaag band: The Covercompany.
Young Art Festival in Park
Westerhout in Beverwijk, 16.0024.00 uur. Info: www.youngartfestival.nl.
Openluchttheater
Caprera: Trijntje Oosterhuis. Kaarten
36,50 euro. Aanvang 20.30 uur.
www.openluchttheaterbloemendaal.nl
Patronaat (www.patronaat.nl):
Joan Soriano, El Duque de la
Bachata, 21.00 uur.

Zaterdag 23 juli
Supportersklusdag bij Telstar
van 9.00 tot 17.00 uur. Opgeven
via info@telstar.nl
Rommelmarkt Kennemerplein
tegenover de Vomar in IJmuiden. Van 9.00 tot 16.00 uur.
Fietstoertochten Excelsior.
Info: www.toerclub-excelsior.nl.
Huttenbouw IJmuiden op
Rokerspad, achter de Keetberglaan, van 10.00 tot 16.30
uur. Per dag 1,50 euro. Weekkaart 7,50euro. Zelf hamer meenemen. Info 0255-512725. Dagelijks tot en met vrijdag 29 juli.
Verhalenpaviljoen van 10.00
tot 18.00 uur bij Paviljoen Noordzee, Kennemerstrand, IJmuiden
aan Zee. Ook op zondag.
Kunstmarkt op de Westkolk in
Spaarndam, 10.00-17.00 uur. Info: www.marselje.nl/kunstmarkten. Met om 15.00 uur open podium in de Oude Kerk. Aanmelden: peterduval@hotmail.com

21 juli 2011
Kunstmaand in Engelmunduskerk Velsen-Zuid, van 13.00 tot
16.00 uur met expositie.
Feestweek IJmuiden tot en
met 28 juli met kermis en elke
avond muziek vanaf 20.00 uur
op buitenpodium bij Pan & Cook
en het Zandhuis. Kennemerboulevard, IJmuiden aan Zee. Vandaag band: Stout.
Young Art Festival in Park Westerhout in Beverwijk, 14.00-24.00
uur. Info: www.youngartfestival.
nl.
Hofjeswandeling Gilde Haarlem start 14.00 uur Historisch Museum. Aanmelden: 0616410803 of gildewandelingen@
gmail.com.
l

Van 14.00 tot 16.30 uur voor 6-12
jaar. Van 19.00 tot 21.00 uur vanaf 12 jaar. Tot en met vrijdag.
Toegang gratis.
Feestweek IJmuiden tot en
met 28 juli met kermis en elke
avond muziek vanaf 20.00 uur op
buitenpodium bij Pan & Cook en
het Zandhuis. Kennemerboulevard, IJmuiden aan Zee. Vandaag
band: The Rebellies. Vandaag
ook: klaverjasdrive om 11.00 uur
bij het Zandhuis en Kindermiddag om 13.00 uur bij Pan & Cook
met veel activiteiten.

Zondag 24 juli

Voetspecia list bij Leemans
Schoenen, Lange Nieuwstraat
469, IJmuiden. Afspraak via
0255-511117.
Huttenbouw IJmuiden zie zaterdag.
Huttenbouw Velserbroek van
10.00 tot 17.00 uur. Zie maandag.
Harddraverij IJmuiden vanaf
13.00 uur. Kennemerboulevard,
IJmuiden aan Zee.
Knutselen bij Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude
zie maandag.
Sonrise IJmuiden op Cruyff
Court aan het Pleiadenplantsoen, vanaf 13.30 uur. Tot en met
vrijdag. Toegang gratis.
Sonrise Velserbroek sport en
spel op Zwanenbloemplantsoen.
Zie maandag.
Restaurant IJmuiden aan Zee:
live muziek met Cock Zwanenburg van 14.00 tot 24.00 uur.
Gratis entree.
Feestweek IJmuiden tot en
met 28 juli met kermis en elke
avond muziek vanaf 20.00 uur
op buitenpodium bij Pan & Cook
en het Zandhuis. Kennemerboulevard, IJmuiden aan Zee. Vandaag vanaf 17.00 uur: dj Frans en
Showband Paradise.
Psy Café in Café Het Wapen van
Bloemendaal, Zijlvest 1a, 17.0018.30 uur. Info: 023-5187690.
Gratis stadsorgelconcert in de
Grote of St. Bavokerk, 20.15 uur.

Huttenbouw IJmuiden zie zaterdag.
Verhalenpaviljoen van 10.00
tot 18.00 uur bij Paviljoen Noordzee, Kennemerstrand, IJmuiden
aan Zee.
Judith Crux exposeert in de
Stompe Toren, Kerkweg, Spaarnwoude, 12.00-16.30 uur.
Kunstmaand in Engelmunduskerk Velsen-Zuid, van 13.00 tot
16.00 uur met expositie.
Vliegers maken op Zorgvrij. Elke woensdagmiddag en zondagmiddag in de vakantie. Van 13.00
tot 16.00 uur, kosten 5 euro.
Klassiek concert in Draaiorgelmuseum Haarlem, Küppersweg 3, 13.00-16.00 uur.
Feestweek IJmuiden tot en
met 28 juli met kermis en elke
avond muziek vanaf 20.00 uur op
buitenpodium bij Pan & Cook en
het Zandhuis. Kennemerboulevard, IJmuiden aan Zee. Vandaag
braderie, Tropische band Azucar
tijdens braderie en ‘s avonds Different Cook.
Restaurant IJmuiden aan Zee:
live muziek met Cock Zwanenburg van 14.00 tot 24.00 uur.
Gratis entree.
Zomeravondmuziek in de Grote of St. Bavokerk, 19.00 uur.
Caprera Bloemendaal: Anansi
in Love. www.openluchttheaterbloemendaal.nl

Maandag 25 juli
Huttenbouw IJmuiden zie zaterdag.
Huttenbouw Velserbroek aan
de Grote Buitendijk. Vier dagen
timmeren voor 10 euro. Start om
13.00 uur. Tot 17.00 uur. Inschrijven bij de Koe. Of vandaag bij de
huttenbouw indien er nog plek
is.
Knutselen bij Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude op werkdagen van 13.00 tot
16.00 uur. Kosten 2,50 euro. Lieveheerstbeest rugzak maken.
Sonrise IJmuiden op Cruyff
Court aan het Pleiadenplantsoen, vanaf 13.30 uur. Tot en met
vrijdag. Toegang gratis.
Sonrise Velserbroek sport en
spel op Zwanenbloemplantsoen.

Dinsdag 26 juli

en het Zandhuis. Kennemerboulevard, IJmuiden aan Zee. Vandaag band: Camilla Compagnie.
‘s Middags diverse shantykoren
op de hele boulevard.
Zesde editie Haarlem Night
Skate start 20.00 uur bij de ijsbaan. Thema: Change the Sexes.
Info: www.haarlemnightskate.nl.

Donderdag 28 juli
Huttenbouw IJmuiden zie zaterdag.
Huttenbouw Velserbroek vandaag sloopdag, vanaf 10.00 uur.
Knutselen bij Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude
zie maandag.
Sonrise IJmuiden op Cruyff
Court aan het Pleiadenplantsoen, vanaf 13.30 uur. Tot en met
vrijdag. Toegang gratis.
Sonrise Velserbroek sport en
spel op Zwanenbloemplantsoen.
Stadswandeling Gilde Haarlem start 14.00 uur kaartjeshal station. Aanmelden: 0616410803 of gildewandelingen@
gmail.com.
Gratis stadsorgelconcert in de
Grote of St. Bavokerk, 16.00 uur.
Culinair IJmuiden op Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee,
van 17.00 tot 21.00 uur.
Feestweek IJmuiden tot en
met 28 juli met kermis en elke
avond muziek vanaf 20.00 uur
op buitenpodium bij Pan & Cook
en het Zandhuis. Kennemerboulevard, IJmuiden aan Zee. Vandaag band: de Feestpiano’s van
17.00 tot 21.00 uur.
Patronaat (www.patronaat.nl):
Red Bull Bedroom Jam met o.a.
Triggerfinger, 20.30 uur.

Zomeravond
wandeltocht
IJmuiden - Woensdagavond 3
augustus houdt WSV De Kennemer Jagers haar jaarlijkse zomeravond wandeltocht. Er zijn nieuwe parcoursen van 5, 10 en 15
kilometer. De start is bij speeltuin
De Veilige Haven, Heerenduinweg 6a in IJmuiden. De starttijden zijn voor de 15 kilometer
tussen 18.00 uur en 18.30 uur, de
overige afstanden kunnen starten tussen 18.00 en 19.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt voor
leden zonder herinnering 2.00 en
met 3.00 euro. Voor niet ledenis
is dat zonder herinnering 3.00
en met 4.00 euro. Na afloop is er
een fraaie medaille als herinnering. Het is toegestaan honden,
mits aangelijnd, mee te nemen,
maar het terrein van de speeltuin en het bijbehorende startlokaal is verboden voor honden.
Inlichtingen via mevrouw Koster,
Eenhoornstraat 95 in IJmuiden,
0255-530640.

Aanrijding
met letsel

IJmuiden - De politie kreeg vorige week dinsdagmiddag omstreeks 13.00 uur een melding
van een eenzijdig ongeval met
letsel op de Heerenduinweg. Een
42-jarige IJmuidenaar was door
onbekende oorzaak tegen een
lantaarnpaal aangereden. Hij is
voor onderzoek overgebracht
naar een ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van
de aanrijding en stelt tevens een
onderzoek in naar de technische
staat van de auto.

Woensdag 27 juli
Huttenbouw IJmuiden zie zaterdag.
Huttenbouw Velserbroek zie
maandag. Vandaag met spectaculaire klimrots. Klimrots is voor
iedereen, deelname 1 euro. Van
10.00 tot 17.30 uur.
Knutselen bij Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude
zie maandag.
Vliegers maken op Zorgvrij. Elke woensdagmiddag en zondagmiddag in de vakantie. Van 13.00
tot 16.00 uur, kosten 5 euro.
Sonrise IJmuiden op Cruyff
Court aan het Pleiadenplantsoen, vanaf 13.30 uur. Tot en met
vrijdag. Toegang gratis.
Sonrise Velserbroek sport en
spel op Zwanenbloemplantsoen.
Feestweek IJmuiden tot en
met 28 juli met kermis en elke
avond muziek vanaf 20.00 uur
op buitenpodium bij Pan & Cook

Bewolkte beachparty

Verstopte badpakken
bij Harlem Nightskate

Velsen - Vorige week woensdag werd evenals vorig jaar weer
de Haarlem Nightskate tocht gereden door Velsen. Het thema
was Beach Party. Helaas was het
zwaar bewolkt, 15 graden en de
regenverwachting redelijk. Dus
de badpakken bleven verstopt
onder andere lagen kleding.
Er werd gestart vanaf het Polderhuis in Velserbroek en via Santpoort-Noord en Driehuis over de
Heerenduinweg naar het strand
gereden. Door de zeer harde
wind waren de skaters al aardig

vermoeid. De pauze werd daarom
niet boven bij La Maranda gehouden, maar de groep bleef beneden. De terugtocht ging over de
Planetenweg en Lange Nieuwstraat. Hier begon het te regenen,
daarom werd de Zeeweg gekozen om zo snel mogelijk in Velserbroek terug te zijn. Anders zou de
route langs het kanaal en Beeckestijn zijn gegaan. Ondanks de
niet te beste omstandigheden reden er nog 120 skaters mee. Zie
ook www.haarlemnightskate.nl
(Paul van de Keer)
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Nicolay Drel
wint zomercompetitie

Inschrijven Dorpsfeest
Santpoort-Noord - Het Dorpsfeest Santpoort staat weer bol
van de activiteiten. Hier volgt een
handig overzicht voor de deelnemers waar en hoe zij zich kunnen inschrijven. Zie ook www.
dorpsfeest-santpoort.nl
Zaterdag 30 juli
Buikschuiven. Inschrijven ter
plaatse op de Weyman Weide.
Aanvang 13.00 uur voor kinderen vanaf 6 jaar. Om 14.30 uur
vanaf 15 jaar. Deelname gratis.
Kwalleballen: Vooraf inschrijven:
Maarten Kuijl, 06-15313251 of
maarten@thesmugglers.nl
Zondag 31 juli
250 vrijkaarten Koffieconcert:
op vertoon Drafpas vanaf 19 juli bij De Santpoortse Verleiding,
Hoofdstraat168, en Assurantiekantoor Nieuwland & Aarts,
Bloemendaalsestraatweg
127.
Vanaf 28 juli voor niet-leden.
Concours Hippique: info en deelname KNHS-spring en dressuurwedstrijden: Marco de Gelder:
santpoortch@gmail.com.
Voor de niet officiële wedstrijdrijders (zowel springen als dressuur), zie het aanmeldformulier
op www.dorpsfeest-santpoort.
nl. Info: feestweek-santpoort@
hotmail.com. Inschrijving sluit op
donderdag 28 juli.
Maandag 1 augustus
Straatvoetbal: organisatie en
voorinschrijving: Hans en Paul
Voorting, Tulpenstraat 19, 0623334208 of tulptrofee@quicknet.nl.
Klaverjassen 55+: ANBO, Ignas
de Grefte, 023-5394760. Deelname 2 euro.
Steenwerpen: Team vans 4 personen (alle leeftijden). Deelname
gratis. Vanaf 13.30 uur inschrijven op het Landje van Scholz.
Steppenrace: teams van 4 personen. Deelname gratis. Inschrijven via www.dorpsfeest-santpoort.nl. Info: Theo Koster, 0650245261.
Dinsdag 2 augustus
Jeu de Boules: vanaf 8 jaar, vooraf inschrijven bij Aad de Geer,
023-5372094 tot maandag 1 augustus. Deelname 2 euro.
Ringsteken op de fiets: kosten
50 cent. Voorinschrijving maandag tijdens straatvoetbal van
10.00 tot 12.00 uur. Op de dinsdag zelf: tot en met 9 jaar om
8.30 uur; kinderen van 10 t/m 14
jaar om 10.30 uur of na afloop
jeugd.
Ringsteken op paard en pony: deelname 2 euro via voorinschrijving op www.dorpsfeestsantpoort.nl. Informatie: feestweek-santpoort@hotmail.com.
Inschrijving sluit 1 augustus
20.00 uur.
Ringsteken op brommer: deelnemen per duo 2 euro. Inschrijven
aan de jurywagen vanaf 18.30
uur.
Woensdag 3 augustus
Gymkana & Stoelendans: deel-

name 2 euro. Alleen via voorinschrijving bij de stand van
de Harddraverijvereniging tijdens het Concours Hippique.
Meer info: Jolanda Nijssen 0617545183, na 18.00 uur.
Ringsteken met authentieke
aanspanningen: meer informatie René Miggels, 06-51225153.
Loop De 7 van Santpoort: digitaal inschrijven via www.inschrijven.nl. Ter plaatse inschrijven:
vanaf 17.00 uur in de Parnassiaschool. 18.00 uur sluit inschrijving Jeugdloop; om 18.30 uur
sluit inschrijving Prestatieloop.
Vrijdag 5 augustus
Kinder-Vrijmarkt: geen inschrijving nodig. Rommelmarkt op de
stoepen van de volgende straten:
Van Vijfsprong links : B. Enschedélaan en – rechts af – F. Netscherlaan tot Wulverderlaan. Van
Vijfsprong rechts: Schipbroekenweg - Burg. Weertsplantsoen (stoep even flatnummers)
tot aansluiting Weekmarkt.
Exposeren op Jaarmarkt: meer
informatie: jaarmarktsantpoort@
live.nl
Sterkste van Santpoort: voor
mannen en vrouwen vanaf 21
jaar. Inschrijven ter plaatse op
Landje van Scholz, van 13.00 tot
14.00 uur.
Pony- en paardenkeuring: deelname 2 euro. Uitsluitend voorinschrijving.
Inschrijfformulier
op www.dorpsfeest-santpoort.
nl. Meer informatie: feestweeksantpoort@hotmail.com.
Inschrijving sluit op 4 augustus om
20.00 uur.
Skatepop: inschrijven bij Tante Eef in de Speeltuin of Patrick
Nieborg (patrick@straatpiraat.
nl, 06-20536414). Late beslissers kunnen vanaf 11.00 uur bij
de speeltuin inschrijven.
Tractorrace: Uitsluitend via voorinschrijving bij Dennis Wientjes:
wientjes@dekiewit.knb.nl ovv:
naam, woonplaats, leeftijd, telefoonnr, bouwjaar en merk tractor. Inschrijving sluit op 2 augustus.
De 110 van Santpoort: wandeltochten over 60, 100 of 110 km.
Aanmelden op www.rondjezandhaas.nl.
Zaterdag 6 augustus
Meedoen met Viswedstrijd voor
de jeugd. Deelname 2 euro, aan
de waterkant betalen. Maximaal
50 deelnemers. Opgeven Van
Royen, Hoofdstraat 158 of bij het
secretariaat van de Harddraverij,
023-5377171.
Wandelen Rondje Zandhaas:
deelname voor alle afstanden
4 euro (met medaille) of 3 euro
(zonder medaille). Leden van erkende wandelorganisaties krijgen 1 euro korting. Meer informatie: Ben Molenaar, 0235144229 of www.rondjezandhaas.nl.
Oldtimerdag Santpoort: klassieke voertuigen met bouwjaar tot
1970. Meer informatie en aanmelden: www.oldtimerdagsantpoort.nl.

Lachen, gieren, brullen
op de Toermalijn
Driehuis - Cultuurcoördinator
Pita Heeremans van de Toermalijn heeft ook dit jaar weer met
groep 3 van Annemarie/Pita in
de klas een wervelende circusvoorstelling als eindvoorstelling
gehouden met alle acts op muziek.
Circusdirecteur Bob praatte alle
acts aan elkaar. Er traden paarden op die een prachtige kuur
reden op muziek van Johann
Strauss, De Radetzky March. De
voetbalacrobaten waren zeer
behendig met de voetbal. De
olifanten gingen kunstjes uit halen met hun slurf en een stoel.
De clowns haalden doldwaze avonturen met elkaar uit. De
koorddanseressen konden hun
evenwicht goed bewaren op het
touw. Hondje Melanie deed de

moeilijkste kunstjes voor een
lekker koekje. De acrobaten
gingen op het eind een toren
bouwen en lieten hun acrobatische kunstjes aan het publiek
zien. Het spannendste onderdeel kwam op het eind. Vier gevaarlijke leeuwen sprongen over
stokken en door hoepels heen.
De circusdirecteur had dit nummer goed onder controle en eindigde dit nummer met een gevaarlijke ‘high-five’ pootgroet
van de gevaarlijke en brullende
leeuwen.
Tot slot namen alle artiesten zingend en zwaaiend onder leiding
van een zingende clown met
een vrolijk en blij gezicht afscheid van een zeer enthousiast
publiek. Iedereen heeft genoten
dat was wel duidelijk te zien.

Velserbroek - 12 juli werd bij
Schaakclub Santpoort de zomercompetitie in de allerlaatste wedstrijd beslist. Na 19 ronden hadden Ouker de Jong en
Nikolay Drel beiden 12 punten.
Nikolay Drel bleek de sterkste in
een onderling duel met Ouker de
Jong die keurig tweede werd.
De Zeven Ronden Beker en zomercompetitie mogen een groot
succes genoemd worden: er deden in totaal 18 spelers aan mee,
het was leuk dat er ook een aantal niet leden mee speelden. De
sfeer was ongedwongen en na
een nederlaag of winst stond gelijk de volgende ronde weer op
het programma van 25 minuten
per persoon per partij, drie ronden per avond. Naast de kampioenschapprijs (diverse soorten
biertjes) werden er nog een aantal prijzen uitgedeeld, de Poedelprijs ging naar de symptieke
Dick Kruiff die het moeilijk had
tussen alle geweld, maar zijn humor leed er niet onder. Dick ging
met een mooie beker naar huis.
De aanmoedingsprijs was voor
Velserbroeker Ger Kemper die al
jaren zijn partijen in Amsterdam
speelt, de schaakclub hoopt hem
in de toekomst vaker te zien. De
prijsuitreiking van de onderlinge werd op dezelfde avond door
voorzitter Wim Gravemaker gedaan, zowel Groep 1 als Groep
2 werd indrukwekkend gewonnen door Jan Burggraaf. Tweede
in Groep 1 werd Daan Haver en
derde Peter de Roode, bij Groep
2 werd Nikolay Drel tweede en
Richard Dietvors derde. Naast
de Zomercompetitie werden er
bekerwedstrijden gespeeld, hier
werd Wim-Laurens Gravemaker
bekerkampioen 2011, hij won
een prachtige schaakkaars, Richard Dietvors werd hier knap
tweede.

Lastige gasten
uit Velsen

Musical Brederode
Daltonschool overtreft
zichzelf met enthousiasme
Santpoort-Zuid - Afgelopen
week heeft de Brederode Dalton
School zich wederom overtroffen. Groep 8 speelde de musical
Wat Maak je Menu met heel veel
enthousiasme en plezier. Tussen
de actes door waren er nog fantastische optredens zoals een
Michael Jackson playback en
dans door Femke & Friends, een
live duet met Janneke en Pien,
dans en zang door Dewi, Meie,
Zoe en Femke, een heus optre-

den van Jordi met vier dansende
apen en Sister Act onder leiding
van Roos. De zaal zat vol met ouders en familieleden die genoten van het enthousiasme van de
kinderen.
Op vrijdag was het afscheidsfeest compleet met rode loper,
afstudeerbaret en een eindejaarsboek . Deze prachtige middag werd afgesloten met een
barbecue en picknick.
Groep 8 veel succes!

Regio - De politie heeft zaterdagavond in Bloemendaal rond
21.45 uur een 41-jarige vrouw
en een 45-jarige man uit Velsen aangehouden, nadat zij zich
vervelend hadden gedragen in
een horecagelegenheid in Bloemendaal aan Zee. Toen de politie daar aankwam zagen zij dat
de vrouw uit Velsen zich vervelend gedroeg tegenover de portiers van het strandpaviljoen en
dat haar vriend de portiers aanviel. Hierop werd de man door
de politie aangehouden. Ook de
vrouw werd aangehouden en
meegenomen naar de strandpost van de politie. Omdat de
portiers geen aangifte wilden
doen, kon de vrouw met een bekeuring op zak de politiestrandpost verlaten. De man mocht
zelfs zonder bekeuring naar
huis.

Feestweek IJmuiden
Harddraverij
Feestweek
IJmuiden
op dinsdag

Juli is doorgaans een drukke kortebaanmaand
waarin de koersen elkaar in rap tempo opvolgen.
Dit seizoen is dat anders. Door de annulering van
Zandvoort (wegens organisatorische redenen) en de
afgelasting van Stompwijk (hevige regenval) staat
het circuit plotseling 2,5 week stil. Op dinsdag 26 juli
wordt de draad weer opgepakt in IJmuiden.
De kortebaan in IJmuiden wordt normaal gesproken
verreden op de laatste donderdag van juli. Omdat
Voorschoten altijd koerst op 28 juli en deze dag dit
jaar op een donderdag valt, heeft de organisatie in
IJmuiden collegiaal haar koers verzet naar de laatste
dinsdag van deze maand. De winnaar van vorig jaar,
Walkover, is er mogelijk weer bij. De ruin pakte op
de Kennemerboulevard zijn tweede seizoenszege.
Dit seizoen staat de teller nog op nul. Het niveau van
de paarden is duidelijk toegenomen en dat maakt
het voor de klasbak uit de stal van Caroline Aalbers
niet gemakkelijk. Zeker niet omdat hij vanwege zijn
winsom een handicap van vijf meter heeft. De anders zo succesvolle stal van Aalbers heeft dit seizoen
nog geen zege behaald. En dat knaagt ongetwijfeld
bij de trainster uit Callantsoog. Toch is er veel vertrouwen om de titel van 2010 in IJmuiden te verdedigen. Walkover strijdt bijna altijd tot de beslissende
fase mee, terwijl ook de snelle maar grillige Zalvador
Spendic kansen heeft. De Italiaan Ipse LB is terug na
een hardnekkige blessure. De ruin werd dit seizoen
zowel in Sassenheim als Warmond vierde. Beide keren was hij in de finale moegestreden. Wanneer hij
de loting in IJmuiden mee heeft, kan hij wel eens
voor een mooie verrassing zorgen.

22 t/m 28 juli

Raad de inhoud en
win de geldpot
Uitslag geldpotactie 28 juli (ca. 21.00)!

zo 24 juli

BiNGO-middag
Maak kans op o.a. een digitale camera,
fashioncheque t.w.v. 50 euro of
een elektrische grillplaat!

De eerste start op de Kennemerboulevard is dinsdag 26 juli om 13.30 uur. De inschrijving sluit vrijdag
22 juli om 10.00 uur. Mocht het deelnemersveld dan
nog niet volledig zijn gevuld, wordt de inschrijving
opengesteld tot maandag 25 juli om 10.00 uur. Direct
na de bekendmaking van de loting is het deelnemersveld op www.kortebaanjaarboek.nl te downloaden. Later volgt ook een voorbeschouwing. Op deze
site zijn tevens uitslagen, statistieken, uitleg over de
sport en wedmogelijkheden te vinden. Liefhebbers
kunnen op de site ook gratis deelnemen aan een
tipcompetitie waarvoor door Victoria Park Wolvega
mooie prijzen beschikbaar zijn gesteld.

do 28 juli

Harddraverij IJmuiden biedt een van de mooiste banen in de regio, zowel voor de paarden als voor het
publiek. Vanwege de gladde onderlaag van asfalt
draven de paarden hier sneller dan elders. En het
publiek heeft altijd een prachtig zicht op de baan.
Vanaf de verhoogde Kennemerboulevard kan iedereen de verrichtingen van de dravers goed zien. Er is
zelfs genoeg keuze om te zitten. Vanaf diverse terrasjes, het schuine talud of staand op de boulevard
is er honderden meters ruimte, waarvandaan men
tussendoor ook nog zicht heeft op de jachthaven.
Bovendien is op de Kennemerboulevard een keur
aan horecagelegenheden waar men tussendoor te-

DAGELIJKS VAN 10.00 - 24.00 • ENTREE GRATIS • TOEGANG VANAF 18 JAAR • WWW.FAIRPLAYCASINO.NL

Rad van Fortuin
Geef je geluk een draai en win leuke prijzen!

IJmuiden: Kennemerboulevard 412
Seaport Marina

recht kan voor iets lekkers. De organisatie van de harddraverij is in handen van Stichting Harddraverij IJmuiden
en de Boulevardvereniging. Grootste sponsor is Rabobank Velsen en omstreken. Wie de Harddraverij IJmuiden wil steunen kan voor 15 euro donateur worden. Men
ontvangt dan een programmaboekje, kan voor 5 euro be-

steden bij Fair Play en ontvangt bij alle ondernemers op
de Kennemerboulevard in 2011 per zaak eenmalig een
korting van 5 procent op vertoon van de donateurspas.
Vanwege de harddraverij is de weg naar de jachthaven
en de appartementen op dinsdag afgesloten voor alle
verkeer van 9.00 tot 18.00 uur.

Feestweek IJmuiden

Feestweek IJmuiden, daar zit muziek in

IJmuiden aan Zee - IJmuiden maakt zich alweer op voor
de Feestweek IJmuiden die start op vrijdag 22 juli. Alle activiteiten spelen zich af aan de Kennemer Boulevard. Naast
de kermis, de markten en de kortebaandraverij zijn er deze
dagen veel muzikale optredens op het grote buitenpodium
dat staat tussen het Zandhuis en Pan & Cook. Maar ook is
er regelmatig muziek in diverse andere gelegenheden. Dus
eigenlijk is het de hele week overal gezellig.

Ten eerste is er natuurlijk de kermis, vanaf vrijdag 22 juli. Het
eerste optreden op het buitenpodium is vrijdag 22 juli van
20.00 tot 1.00 uur. Dan speelt de Noord-Hollandse band Cover Company en wordt de feestweek muzikaal ingeluid met
aanstekelijke pop- en rockmuziek. Zaterdag 23 juli speelt
de band Stout (foto) op het buitenpodium. Zij brengen ook
veel Nederlandse popmuziek, zoals van De Dijk en Bløf.
Zondag 24 juli is vanaf 10.30 uur een grote braderie op de
Kennemer Boulevard met tal van leuke kramen waar volop
voordeel te halen is. Ook is er volop muziek, op het buitenpodium van 14.00 tot 19.00 uur de band Azucar Carbbian
die vrolijke Caribische muziek speelt. Van 20.00 tot 24.00 uur
wordt het genieten en dansen met de band Different Cook,
die graag dance classics speelt. Bij restaurant IJmuiden aan
Zee wordt het ook heel gezellig, daar zingt Cock Zwanenburg van 14.00 tot 24.00 uur.
Maandag 25 juli zal het ook lang gezellig blijven op de Kennemer Boulevard, dan speelt de bekende band Rebellies de
sterren van de hemel, van 14.00 tot 24.00 uur.
Dinsdag 26 juli is de dag van de Kortebaandraverij IJmuiden
aan Zee. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur. Van 14.00
tot 24.00 uur kunnen we het aan dj Frans en Frans overlaten om het gezellig te houden op de boulevard. En ook deze dag treedt Cock Zwanenburg op, van 14.00 tot 24.00 uur,

Programma Feestweek 22 t/m 28 juli
Pannenkoeken restaurant Aan Zee

in restaurant IJmuiden aan Zee.
Woensdag 27 juli zullen verschillende shantykoren laten horen dat IJmuiden nog steeds verbonden is aan de zee. Vanaf
13.00 uur zullen de stoere mannen en charmante vrouwen
van diverse shantykoren hun mooiste liedjes laten horen.
Op het buitenpodium treedt ‘s avonds van 20.00 tot 24.00
uur de band Camilla Compagnie op.
Donderdag 28 juli is het de dag van de culinaire markt. Dat
wordt proeven en genieten van heerlijke hapjes en drankjes van lokale ondernemers. Ook muzikaal is er veel te beleven, want van 16.00 tot 19.30 uur is er de Feest Piano op het
buitenpodium en van 20.00 tot 24.00 uur de Paradise Showband. Feestweek IJmuiden, daar zit muziek in.

café-Restaurant

FEESTWEEK IJMUIDEN AAN ZEE

Zondag 24 juli
tijdens de braderie

Cock Zwanenburg
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur

Drankje - hapje - gezelligheid
Veel meer dan pannenkoeken alleen!!
Kennemerboulevard 322, 1976 EH IJmuiden
Tel 0255-510859. Ook take away.
www.panencook.com
Ook dé gelegenheid voor feesten partijen en vergaderingen.
Buslijn 82 en 4 stoppen voor de deur

DE IDEALE LOCATIE VOOR UW
• feesten • partijen
• babyshowers
Open vanaf 11.00
uur
• vergaderingen
• evenementen
# Koffie
#
• en nog
veel meer!
# Lunch
#
# Borrel #

Herman Koster, Petra van der Linde
# Diner
# 0255-523916
Kennemerboulevard
330, tel.
Kennemerlaan www.hetzandhuis.nl
93B - IJmuiden
info@hetzandhuis.nl,
0255-540738 - WWW.LOECA.NL

Pan & Cook en het Zandhuis presenteren:
Elke avond live muziek vanaf 20.00 uur!
Vrijdag 22 juli 2011
: The Covercompany
Zaterdag 23 juli 2011 : STOUT
Zondag 24 juli 2011
: Tropische band Azucar tijdens de braderie
en ’s avonds Different Cook
Maandag 25 juli 2011 : Klaverjasdrive aanvang 11.00 uur bij het Zandhuis
Kindermiddag aanvang 13.00 uur bij Pan & Cook
met muzikale omlijsting van “Alice in Wonderland”
met o.a. ponyrijden, schminken en nog veel meer…
The Rebellies
Dinsdag 26 juli 2011 : LET OP: In plaats van de gebruikelijke donderdag:
DE KORTE BAAN om 13.00 uur
vanaf 17.00 uur DJ Frans en diverse andere artiesten
Woensdag 27 juli 2011 : Camilla Compagnie
Donderdag 28 juli 2011: Culinaire braderie van 17.00 - 21.00 uur
met muzikale omlijsting van de Feestpiano’s

AFSLUITING SHOWBAND PARADISE aanvang 20.00 uur

Aanvang: 14.00 uur

Dinsdag 26 juli
tijdens de harddraverij

Cock Zwanenburg
Aanvang: 14.00 uur

Kennemerboulevard 404, 1972 RE
IJmuiden, tel./fax 0255-510762

IJmuiden Culinair op
Kennemerboulevard
IJmuiden aan Zee – Tijdens de feestweek in IJmuiden
is er op donderdag 28 juli vanaf 17.00 uur IJmuiden Culinair, een grote culinaire markt waarbij verschillende
eetgelegenheden uit het veelzijdige IJmuiden hun specialiteiten presenteren.
De deelnemers aan dit eetfestijn zijn onder andere
Beeksma Banket, Bart & Kees Vlaanderen, Grieks Specialiteiten Restaurant Rhodos, Paviljoen Vlaggenschip,
Pannenkoek Restaurant Pan & Cook, Bar Brasserie Het
Zandhuis, Hotel Holiday Inn Seaport Beach, Chinees
Specialiteiten, Restaurant Chi Ling, Thai Restaurant
Bangkok aan Zee, Restaurant IJmuiden aan Zee, Slijterij Zeewijck, Seaport Marina Market, IJssalon Casanova, Cafetaria De Heksenketel, Hokkai Kitchen en meer.
Bij Fair Play Casino IJmuiden staat er deze avond een
groot rad van fortuin. Op de boulevard zal gezellige
muziek ten gehore gebracht worden met als klapstuk
De Feestpiano’s die voor een geweldige sfeer zullen
zorgen tijdens het flaneren langs de kramen. Daarna
treedt band Paradise op het buitenpodium op, die tot
24.00 uur het publiek swingend laat uitbuiken.
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QR codes:
nieuwste trend
Velsen - Steeds vaker duiken
QR codes op in advertenties in
kranten, op billboards, in magazines en op nog zo veel andere
plekken. De Quick Response code is begonnen aan een onstuitbare opmars. Een QR code is een
tweedimensionale streepjescode die de fysieke en digitale wereld met elkaar verbindt. De code op zich zegt in eerste instantie niets. Het is niet meer dan een
abstracte, vierkante barcode. Met
behulp van een barcodelezer, die
te vinden is op de meeste smartphones of gratis gedownload kan
worden in de applicatiestore van
de verschillende merken, kan de
code gescand worden. Voor de
iPhone is de app ‘scan’ zeer geschikt, voor Android toestellen is
‘Barcode Scanner’ een goede applicatie en voor Symbian telefoons
is ‘Kaywa een geschikte app. De
code maakt domeinnamen toegankelijk en geeft extra informatie. Daarnaast kan de verschenen
link direct opgeslagen worden in
smartphones.
Smartphones worden in Nederland steeds meer verkocht. Dat is
goed nieuws, want het maakt QRcodes voor bedrijven en organisaties direct toepasbaar. Een andere belangrijke ontwikkeling die de
opmars van QR-code in de kaart
speelt, is de groei van mobiele
websites. Die het raadplegen van
een website op mobiele telefoons
stukken gebruiksvriendelijker maken. De ontwikkeling van QR codes zal naar verwachting dan ook
gelijke tred houden met die van
mobiele sites en mobiel internet.
In Nederland is de QR code in
opkomst. Reizigers in Nederland
kunnen gemakkelijk en snel reisinformatie ontvangen door de QR
code te scannen, die op 9292.nl
wordt vermeld. Tevens heeft Go
Tan, bedrijf van Oosterse levensmiddel, een campagne opgezet
met een QR code op de flesjes
van Wokessentials. De QR code
geeft onder andere extra informatie over het product. Ook dagblad
Spits en enkele standbeelden in
de stad Utrecht zijn voorzien van
de QR code. Ook in Velsen maken
steeds meer bedrijven gebruik
van QR codes. Mensen die huizen
zoeken kunnen in de advertenties van Janus de QR codes scannen voor meer en extra informatie.
Groenrijk van Duijn gebruikte onlangs QR codes in haar huis aan
huis-folders. Het blijkt dus dat ook
Velsense bedrijven het gemak en
het nut van QR codes inzien.

Nieuwe Vreeswijkfietsroute door Velsen

Verhalenpaviljoen
komt naar IJmuiden
IJmuiden - Het Verhalenpaviljoen reist vanaf zaterdag 16 juli
langs zes Noord-Hollandse kustplaatsen. Op 23 en 24 juli van
10.00 tot 18.00 uur is het Verhalenpaviljoen in IJmuiden. In het
paviljoen krijgen mensen de gelegenheid om over een bijzondere plek aan de Noord-Hollandse kust te vertellen of om naar
verhalen te luisteren. Kom naar
het Verhalenpaviljoen in IJmuiden op het strand bij Paviljoen
Noordzee. Hoor de verhalen van
anderen én vertel uw eigen verhaal tegen de professionele filmers. Alle leeftijden zijn van harte welkom.
Enkele IJmuidenaren, Charles
Zorgdrager van de visafslag (foto), Martin Rietveld vanuit zijn
strandhuisje op ’t Kleine Strand
en Teske Clijsen van de ‘Happy
Bunkers’ zijn al gefilmd. Hun verhalen kunt u zien en beluisteren
in het Verhalenpaviljoen. Charles
Zorgdrager vertelt bijvoorbeeld:
,,In IJmuiden draait bijna alles
om vis en visserij. Ja, wat er om
heen hangt de Hoogovens, TataSteel is natuurlijk wel belangrijk, maar dat is niet de kern van
IJmuiden., dat is niet de ziel van
IJmuiden. Dat is en blijft de vis.’’
Kustplaatsen vormen belangrijke
trekpleisters. Hun eigen karakter en identiteit zorgen voor een
gevarieerde kust met voor ieder
wat wils. De verhalen van bewoners en bezoekers versterken het
eigen karakter van de kustge-

meenten en kunnen richting geven aan de ruimtelijke inrichting.
Het Verhalenpaviljoen is een initiatief van de kustgemeenten en
Provincie Noord-Holland.
Aan de hand van de verhalen gaan professionele filmers
met inwoners en bezoekers van
Zandvoort in gesprek over de
toekomst van de kustplaatsen.
De eigentijdse troubadour Bert
van Baar begeleidt de verhalenvertellers en zorgt voor muzikale
ondersteuning. In het onderdeel
Drawing the Coast kunnen bezoekers, onder begeleiding van
beeldend kunstenaars, een tekening van een gedroomde kustlocatie maken. Zie ook www.oneindignoordholland.nl.
Het oorspronkelijke karakter
van vissersdorpen en agrarische nederzettingen is in anderhalve eeuw veranderd door onder meer de komst van hotels,
restaurants, badhuizen, vakantiewoningen en campings. De
verwoestingen in de oorlog, de
modernistische wederopbouw
daarna en de vele verblijfsvoorzieningen hebben hun sporen
achtergelaten. Rond het Verhalenpaviljoen ziet u afbeeldingen
van voormalige gebouwen, pleinen en boulevards. En impressies van gebouwen die ooit bedacht, maar nooit gerealiseerd
zijn. Deze afbeeldingen geven
weer hoe de kustgemeenten er
ooit uitzagen of hadden kunnen
zien.

IJmuiden - Op vrijdag 26 augustus, de dag voor Havenfestival
IJmuiden losbarst, zal de nieuwe
Cornelis Vreeswijk Route worden gepresenteerd. Met de route wil men toeristen, waaronder
die uit Zweden, laten zien waar
Cornelis Vreeswijk in zijn jonge jeugd woonde. Het Cornelis
Vreeswijk Genootschap heeft de
route ontwikkeld in samenspraak
met oud-burgemeester van Velsen Peter Cammaert.
Cornelis Vreeswijk (foto) is een
legende in Zweden, waar hij als
troubadour populair en berucht
was vanwege zijn vaak vrijpostige teksten. Vreeswijk werd in
1937 in IJmuiden geboren, maar
het gezin Vreeswijk emigreerde
in 1949 naar Stockholm, Zweden. In 1964 maakte Cornelis Vreeswijk in Zweden zijn eerste lp, die vertaald heet ‘Ballades
en vrijpostigheden’. Voor de brave Zweden was Vreeswijk vaak
wat te vrijpostig. Ook in Nederland kwamen platen van hem uit,
maar die brachten niet meteen
het succes dat hij in Zweden had.
Pas na zijn dood, in 1987, kreeg
zijn muziek de aandacht die hij
verdiende. Natuurlijk kennen we
hem allemaal van het liedje ‘De
nozem en de non’, maar er zijn
veel meer liedjes, soms vertaald
uit het Zweeds. In Stockholm
wordt jaarlijks een Vreeswijkfestival gehouden in het Mosebacke
theater, waarbij bekende Zweedse artiesten zijn muziek spelen
en zingen.
In het jaar 2000 werd het Cornelis Vreeswijk Genootschap opgericht. Belangrijk doel van het genootschap is om ervoor te zorgen dat de liedjes van Cornelis
en de persoon Vreeswijk niet in
de vergetelheid raken. Daarom
komt men nu met ook met een
Cornelis Vreeswijk Route. Marlies Philippa, voorzitter van het
Cornelis Vreeswijk Genootschap,
is afgestudeerd in het Zweeds
en weet dat er veel Zweedse interesse is voor de geschiedenis
van Vreeswijk. Veel Zweden komen speciaal voor hem naar Nederland. Maar ook in Noorwegen

en in ons eigen land is er interesse. Daarom zal vrijdag 26 augustus de 15 km (fiets)route worden
gepresenteerd. De route is tweetalig: Nederlands en Zweeds en
voert langs Vreeswijks geboortehuis aan de Tussenbeeksweg,
zijn school, de voormalige Emmaschool aan de Beukenstraat
en natuurlijk langs het borstbeeld bij het strand.
,,Tegelijkertijd willen we een mooi
stuk van IJmuiden laten zien,’’
zegt Peter Cammaert. ,,Vreeswijk
was in Zweden wat Jacques Brel
was in België. Hij was een van
IJmuidens grootste zonen.’’
Ook tijdens het Havenfestival zal
dit jaar aandacht zijn voor Cornelis Vreeswijk. Zondagmiddag
is er een optreden van een Chinese zanger, die twee in het Chinees vertaalde liedjes van Vreeswijk zal brengen. Dat heeft alles
te maken met de Chinese zusterstad van Velsen, waar burgemeester Weerwind vorig jaar op
bezoek is geweest. Hij overhandigde toen een Cornelis Vreeswijk pakket aan de burgemeester van de stad...... De Chinese
ambassadeur zal hierbij aanwezig zijn. Verder zullen in de Spiegeltent diverse optredens van lokale artiesten zijn met liedjes van
Vreeswijk.
Verder heeft het Cornelis Vreeswijk Genootschap nog wat projecten op stapel staan, zoals een
Cornelis Vreeswijk Festival in
Stadsschouwburg Velsen. Dit zag
gebeuren in het jaar 2012, het
jaar dat Cornelis 75 jaar zou worden, maar eveneens 25 jaar na
het overleden van de zanger.

Mazda RC Velserbroek volledig in vakantiesfeer
Velserbroek - Vakantie! Het ultieme moment om een nieuwe
auto aan te schaffen. Speciaal
voor de maanden juli, augustus
en september heeft Mazda RC
uit Velserbroek aantrekkelijke auto’s voor u klaar staan, met zeer
scherpe aanbiedingen. Naast de
bijzonder fijne GT-M Line uitvoeringen, waarbij uw voordeel al
snel oploopt is er extra inruilvoordeel voor de particuliere consument.
,,Het komende kwartaal zal Mazda RC flink aan de weg timmeren’’, vertelt Hans Touw, brandmanager bij het autobedrijf. ,,Aan

iedere particuliere consument
bieden wij bij aanschaf van een
Mazda 3, Mazda5 en Mazda6 een
aanzienlijk direct inruil voordeel
van 3.000,- euro. We laten zien
hoe de nieuwe lijn van Mazda eruit ziet en dat wij fantastische auto’s en aanbiedingen hebben.’’
Sportief en Zuinig: Dat is de nieuwe Mazda 2 BiFuel. U hoeft nooit
meer te kiezen tussen sportiviteit
en zuinigheid. De nieuwe Mazda 2 Bifuel met de rijeigenschappen die zo kenmerkend zijn voor
elke Mazda en de laagste prijs
per kilometer in zijn klasse. Een
volle tank voor slechts 20 eu-

ro. De Mazda 2 GT-M Line heeft
een prijsvoordeel van 2.120 euro. Mazda RC heeft een extra
aantal BiFuel modellen op voorraad genomen, dit betekent al rijden in augustus! Ook in 2014 blijven deze Mazda’s de goedkoopste in zijn klasse! Ook de occasions, waaronder een aantal demonstratie auto’s, worden tegen
zeer voordelige prijzen aangeboden inclusief een WaxOyl behandeling t.w.v. 200 euro. Kijk
op www.mazdarc.nl en u komt
de mooiste aanbiedingen tegen!
Hans Touw laat weten nog meer
goed nieuws te hebben ontvan-

gen uit Japan. De zakelijk (maar
ook bij particulieren) zeer bekende Mazda 6 GT-M Line blijft leverbaar in de hatchback uitvoering en in de wagon.
Wanneer u dit jaar nog op vakantie gaat en dit graag met
een nieuwe ruimere auto wenst
te doen, dan heeft Mazda RC
de oplossing voor u! Mazda RC
heeft speciaal een aantal MPV’s
voor u ingekocht. De Mazda 5 is
ook verkrijgbaar in een automaat
en in een zuinige diesel versie. U
vindt Mazda RC Velserbroek aan
de Kleermakerstraat 63 in Velserbroek, telefoon 023-5132940.
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Dance Valley: twee
voor de prijs van één
Velsen-Zuid - Dance Valley
heeft te kampen met een tegenvallende ticketverkoop. De verhoging van de BTW en een slechte economie zijn factoren die het
er in evenementenland niet beter
op maken. Vooral de verhoging
van het BTW-tarief heeft ertoe
geleid dat de ticketprijzen in de
dancescene flink zijn gestegen.
De organisatie van Dance Valley
zag zich ook genoodzaakt om de
ticketprijs te verhogen.
Om het publiek en de trouwe
Dance Valley bezoeker een druk
en ouderwets gezellig festival te
kunnen blijven bieden, heeft de
organisatie besloten om drastische maatregelen te nemen.
Waar vele organisaties op dit
moment slechts een kleine korting geven op hun tickets gaat
de organisatie van Dance Valley
een stap verder om haar bezoekers tegemoet te komen. Iedereen die al een ticket voor Dance
Valley heeft gekocht of dit nog
gaat doen mag een extra persoon op dit ticket mee naar binnen nemen. Dit betekent dat een
ticket nog slechts 34,50 euro per
persoon kost. Maar de organisa-

tie gaat nog verder. Men heeft
namelijk besloten dat de ticketprijs ook in de toekomst, te beginnen met 2012, naar beneden
moet. Wat een ticket volgend jaar
precies gaat kosten is nog niet
bekend, maar dit bedrag zal een
stuk lager liggen dan nu. De huidige actie is eenmalig en zal in
de toekomst niet worden herhaald. Uiteraard zal de organisatie ervoor zorgen dat de kwaliteit,
de beleving en het totale concept
van Dance Valley hetzelfde blijven als voorheen. Zie ook www.
dancevalley.com.

Uitvaartkist als bouwpakket
Aan zelf mede vormgeven aan
de uitvaart is soms grote behoefte. Zelf de laatste verzorging doen, zelf de kist dragen,
zelf de rouwkaart vormgeven
en sinds kort is er ook de mogelijkheid van de doe-het-zelfkist als bouwpakket.
Deze kist wordt met handleiding
geleverd en bevat een platte
doos met 6 planken, een doos
met de ongebleekte katoenen
bekleding en een doosje met de
grepen en sluitschroeven. De
kist is gemaakt van massief populieren multiplex en bezit het
FSC-keurmerk, een standaard
voor wereldwijd verantwoord
bosbeheer. De kist draagt ook
bij aan een beter milieu omdat
de CO2 uitstoot flink lager is
dan die van een standaard kist.
Het totaal weegt 21 kg. en de
kist kan een gewicht van 160
kg. dragen.
Volgens de makers van de kist
is het geen ingewikkeld karwei
om de kist te monteren en is
het mogelijk om het pakket in
een kwartier in elkaar te zetten.
Maar misschien is, om dit te
halen, wel enige ‘Ikea-ervaring’
gewenst.
Het zelf in elkaar zetten maakt
de doe-het-zelf-kist niet goedkoper. Het materiaal, populieren
multiplex maakt de kist duurder
dan een kist die bijvoorbeeld
van spaanplaat is gemaakt.
Het belangrijkste is om samen
de kist voor een overleden dierbare in elkaar te zetten hetgeen
een heel mooi onderdeel van
het rouwproces kan uitmaken. Ook kan de kist nadat hij
in elkaar is gezet, persoonlijk
worden gemaakt door hem bijvoorbeeld samen te beschilde-

Alice Loeters
ren waarbij iedereen een persoonlijke herinnering op de kist
achterlaat, of te bedrukken met
de handjes van de kleinkinderen. Soms is er behoefte om als
laatste groet allemaal iets persoonlijks op de kist te schrijven.
Op deze manier kan een kist
meer betekenen dan alleen een
verzameling bruine tot lichtbruine planken en wordt het
een unieke kist met een uniek
verhaal. Het geeft voldoening
om dit met elkaar
te creëren.
Op 28 september vindt van
19.30 tot 21.30 uur in het
Mosterdzaadje in SantpoortNoord aan de Kerkweg 29
een informatieve avond
plaats over de mogelijkheden van een groene uitvaart.
Een van de onderdelen is
een demonstratie van de
doe-het-zelf-kist.
Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg
0255-517452

Raad bespreekt
Voorjaarsnota

Middenhavengebied
in de schijnwerpers
IJmuiden - Vorige week woensdagmiddag begaf een lange rij
auto’s met hoogwaardigheidsbekleders, genodigden en belangstellenden zich via de Trawlerkade naar de Loggerstraat waar een
grote partytent klaar stond voor
de ontvangst. Namens de Provincie Noord-Holland was gedeputeerde Jan van Run aanwezig die
sinds 18 april van dit jaar verantwoordelijk is voor Economische
Zaken en Personeel & Organisatie. Maar ook de plaatselijke politiek liet zich niet onbetuigd met
een viertal wethouders en diverse
raadsleden.
In zijn welkomstwoord benadrukte
Peter van de Meerakker, directeur
van Zeehaven IJmuiden NV, het
huidige maar vooral ook toekomstige belang van de nieuwe kaden.
,,Uit diverse marktonderzoeken
zijn duidelijke groeiverwachtingen naar voren gekomen en ook
de containerisatie voor diepgevroren vis neemt steeds meer toe.
Deze realisatie van nieuwe kaden
en haventerreinen is daarom van
groot belang om de groei in reefercontainers in de koel- en vriessector te kunnen bijbenen’’, ,aldus

Van de Meerakker. ,,En’’, vervolgde hij, ,,we zijn nog niet klaar want
ook vernieuwing van de wegen
en de riolering komt nog aan de
beurt.’’ Dat de uitbreiding van de
kaden niet alleen bedoeld is voor
de toekomst bleek wel uit het feit
dat een lange rij schepen er al een
aanlegplaats hadden gevonden.
Wethouder Arjen Verkaik noemde de opening van de kaden een
belangrijke economische impuls
voor de regio. Mede dankzij financiële bijdragen van zowel Rijk,
Provincie en Gemeente heeft deze vernieuwing en uitbreiding
plaats kunnen vinden en zal zeker een impuls zijn voor verdere,
nieuwe ontwikkelingen, volgens
Verkaik. Hij sloot af met de woorden: ,,Wat goed is voor de haven,
is goed voor ons allen.’’
De openings act behelsde het
plaatsen van een reefercontainer
vanaf een schip, door een soort
van grote vorkheftruck, op een
aantal andere containers die op
de kade stonden waarna de aanwezigen de officiële handeling afsloten met een champagnetoast.
Zie ook www.zeehaven.nl. (Joop
Waijenberg)

Voetspecialist bezoekt
Leemans Schoenen
IJmuiden - Dinsdag 26 juli brengt een voetdeskundige een bezoek aan Leemans
Schoenen, Lange Nieuwstraat
469 in IJmuiden. De voetspecialist zal de hele dag mensen met voetklachten te woord
staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en tekst en uitleg gegeven over de werking
van de Vibrion Veer, een nieuwe Zweedse uitvinding. De Vibrion Veer is een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool. In tegenstelling tot de rationele steunzool, die vaak hard
en statisch is, heeft de Vibrion
Veer een verende werking. Deze activeert de spieren en de
bloedsomloop. De veer verbetert op buigzame wijze de

stand en de holling van de voet.
De gevoelige voorvoet wordt
extra door verende kupolen
ondersteund en de voet kan
weer natuurlijk afrollen. De pijn
neemt door deze behandeling
af en spieren en banden worden weer krachtiger. Ook wordt
door het verende effect bij iedere stap de totale voetvvlakte gemasseerd, wat een goede
doorbloeding bevordert.
Mensen met voetklachten en
uiteraard ook belangstellenden kunnen zich uitvoerig laten
informeren over deze Zweedse uitvinding. Het advies van
de specialist is kosteloos. Wel
is het zaak van tevoren een
afspraak te maken. Leemans
Schoenen is telefonisch bereikbaar via 0255-511117.

IJmuiden - Het werd vorige
week donderdag een latertje op
het stadhuis, waar de gemeenteraad zich over de voorjaarsnota
boog. Vanwege de volle agenda
werd er vroeger begonnen, om
18.30 uur en het was tegen het
middernachtelijk uur, toen burgemeester Franc Weerwind de
vergadering sloot.
Twee weken eerder, tijdens een
raadsbrede discussie, hadden
de raadsleden al laten weten dat
ze niet meegingen in de bezuinigingsvoorstellen van burgemeester en wethouders. Die vonden ze te weinig onderbouwd. Zo
kregen het Witte Theater en de
bibliotheek een half jaar de tijd,
om zelf plannen om te bezuinigen te bedenken. Voor Stichting Welzijn Velsen zijn de nieuwe bezuinigingen voorlopig van
de baan, eerst moeten de bezuinigingen in ‘Welzijn nieuwe stijl’
uitgewerkt worden. Het Kunstencentrum wordt wel tien procent
gekort op de subsidie. De agenda was zo vol, omdat de politieke
partijen heel veel amendementen
en moties hadden ingediend, die
allemaal toegelicht en besproken moesten worden. Een aantal amendementen werd tijdens
de vergadering weer ingetrokken
en veel werd weggestemd. De SP
had voorgesteld, om het bezuinigen te laten beginnen bij de raad.
Bronwater kon worden vervangen door kraanwater, luxe broodjes konden worden afgeschaft en
het drankje na afloop kon best
uit eigen zak betaald worden. Dit
werd door veel raadsleden met
sympathie ontvangen, maar desondanks toch weggestemd. Ook
het plan om het college voortaan uit vier wethouders te laten
bestaan in plaats van vijf, haalde het niet. Onafhankelijk raadslid Berryl Dreijer was het met veel
zaken niet eens. Zoals het feit
dat de raad geen takendiscussie
wil, dat het gemeentelijk tekort
wordt aangevuld vanuit de reserve en het feit, dat de gemeente
wil bezuinigen op sociale instellingen, maar wel extra personeel
aanneemt. Zij bracht maar liefst
twintig amendementen in, waarvan ze er vijftien in stemming
bracht. Ze kregen stuk voor stuk
een ‘nee’ van de raad. Wel werd
er een voorstel over hondenbelasting aangenomen: als er nog
meer honden in Velsen komen,
dan zal de extra hondenbelasting
besteed worden aan het schoonhouden van de gemeente. Ook
het voorstel, dat wijksteunpunt
Zeewijk niet hoeft te verhuizen
naar buurtcentrum De Dwarsligger maar op de huidige plek
mag blijven, werd zonder tegenstem aangenomen. Vlak voordat
burgemeester Weerwind de vergadering sloot, werd er afscheid
genomen van Astrid Nienhuis. Zij
was sinds 2010 raadslid voor de
VVD maar ze vertrekt naar Landsmeer, waar ze burgemeester
wordt. (Carla Zwart)
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Telstar houdt
zaterdag 30
juli open dag
Velsen-Zuid - Zaterdag 30 juli
houdt Telstar haar jaarlijkse open
dag voor al haar supporters. De
open dag van Telstar vormt ieder jaar het begin van het nieuwe voetbalseizoen waarin de selecties zullen worden voorgesteld aan het publiek. Dit jaar
zullen er veel nieuwe gezichten
verschijnen in het Tata Steel Stadion, waaronder de vrouwen van
Telstar. Vanaf 12.00 zal het programma starten voor een ieder
die Telstar een warm hart toedraagt. Voor de jongste fans, de
Witte Welpen, zullen diverse activiteiten georganiseerd worden. Zo kunnen zij deelnemen
aan een clinic die onder leiding
staat van de spelers en speelsters van Telstar, meedoen aan
de Witte Ballonnenparade ter
ere van de opening van het seizoen, zich laten schminken, hun
Telstar shirtjes kopen, springen
op het springkussen en nog veel
meer. Daarnaast kunnen zij alle handtekeningen van hun Witte Leeuwen en Witte Leeuwinnen scoren en de spelerspresentatie bijwonen. Gedurende deze
dag is er de mogelijkheid om de
bestelde seizoenkaart af te halen of een seizoenkaart te bestellen. Daarnaast biedt de merchandising kraam veel nieuwe mogelijkheden om de mooiste Telstar kleding en accessoires te bemachtigen. Ook kunt u
gebruik maken van de mogelijkheid om pixels te kopen bij het,
door Telstar en KNRM ingevoerde, pixelplan. Hiermee steunt u
zowel KNRM als Telstar. Maar
ook een tour door het stadion en
een bezoekje aan het compleet
door de supporters zelf gerenoveerde paviljoen lonen de moeite. De dag zal worden afgesloten
met oefenwedstrijden van zowel de vrouwen als de mannen
van Telstar. De oefenwedstrijd is
voor iedereen gratis toegankelijk en een mooie afsluiter van
een unieke dag. Telstar hoopt
pen een ieder te mogen begroeten bij de leukste club van Nederland.

Te veel op en
dwars door de
berm gereden
IJmuiden - Een 21-jarige IJmuidenaar trok zondag in de nachtelijke uren de aandacht van de
politie toen hij met het linkerachterwiel van zijn auto over de
middenberm reed van de Lange Nieuwstraat. De politie controleerde de automobilist en hij
bleek onder invloed van alcohol
te verkeren. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het
politiebureau. Tegen de IJmuidenaar is proces verbaal opgemaakt.

Bestuursvoorzitters politiek:

Twee keer per jaar
praten over ‘vorm’

Nieuw: Kinderopvang
IJmuiden, met ontbijt
IJmuiden - Sinds 4 juli is IJmuiden een nieuw kinderdagverblijf
rijker: Kinderopvang IJmuiden.
Het is gevestigd aan de Willemsbeekweg 78 G, naast basisschool
De Boekanier.
De kinderopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar en wordt bewust kleinschalig gehouden, om
een huiselijke sfeer, betrokkenheid en persoonlijke aandacht
te kunnen waarborgen. De eigenaren Ellen en Jeroen Loth werken beiden mee op de groep, samen met groepsleidsters Telli en
Eline. Ellen en Jeroen hebben al
heel lang een kinderdagverblijf
in Zaandam. Ze wilden daar uitbreiden, maar dat lukte niet. Per
toeval kwamen ze in IJmuiden terecht. Ellen: ,,Ik keek veel via internet op sites met bedrijfspanden en daar kwam ik ruim een
jaar geleden dit pand tegen. Er
moest veel aan gebeuren maar
het is gelukt, ook dankzij de medewerking van de gemeente.’’
Eerder zat er een tuincentrum in
het pand, later een garage. Het
had geen ramen en wie het nu
ziet, kent het niet terug. De vele
ramen en lichtkoepels maken de
groepsruimte heel licht en ruim.
Er zijn drie slaapkamers en er is
een speelplein voor de deur. Ook
mag er gebruik gemaakt worden
van het schoolplein van De Boekanier, waar een goed contact
mee is. Daar kunnen de kinderen
heerlijk spelen. De ruimte laat
maximaal 25 kinderen toe, maar
er is gekozen voor 15 kinderen
per dag. Het kinderdagverblijf is

geopend van 7.00 tot 19.00 uur.
,,Zo hoeven ouders die buiten de
plaats werken, niet te haasten en
in de stress te zitten, of ze wel
op tijd zijn. Daar houden we niet
van’’, aldus Ellen. ,,We merkten
ook, dat het voor veel gezinnen
’s ochtends vaak haasten was ,
met weinig tijd voor een rustig
ontbijt. Daarom ontbijten we hier
met de kinderen, om 9.00 uur.
Een goed begin van de dag. De
kinderen volgen hier hun eigen
ritme, ze moeten kind kunnen
zijn. Als ze niet willen eten, dan
bieden we het later gewoon nog
eens aan. Niet verplicht slapen,
alleen als ze er aan toe zijn en
ook niet verplicht knutselen. We
volgen hierbij de richtlijn van pedagoge Emmy Pikler: geef kinderen de ruimte.’’ Momenteel wordt
aan de muur van de groepsruimte gewerkt aan een bord voor
babygebarentaal. Er is gebleken, dat kinderen vanaf negen
maanden kunnen communiceren via hun vingers. Leidster Telli
was eerder kapster, desgewenst
knipt zij het haar van de kinderen
eens per maand. En er komt elke
week een muziekdocente langs
bij Kinderopvang IJmuiden, want
dansen en zingen vinden ze belangrijk. ,,Ik droom nog van een
dwerggeitje en een Shetland pony, maar je moet iets te dromen
houden’’, lacht Ellen. Kinderopvang IJmuiden biedt erkende opvang en voldoet aan alle eisen. Er
is nog plaats. Bel 0255-511154 of
kijk op www.kinderopvangijmuiden.nl.

Velsen - Twee keer per jaar praten over de vorm, dat was gisteravond het resultaat van het eerste overleg tussen de Velsense
bestuursvoorzitters op initiatief
van Velsen Lokaal. Verreweg de
meeste voorzitters waren aanwezig op de bijeenkomst aan
het Plein ‘45. Doel was vooral
een eerste onderlinge kennismaking. Er werd daarnaast aandacht geschonken aan de vorm
van de hedendaagse politiek en
de in- en externe communicatie.
Praten over de vorm van de politiek in plaats van over de inhoud
is wel toevertrouwd aan de bestuursvoorzitters van de politieke partijen in Velsen. Al in de
voorstelronde werd kort uiteengezet hoe de verschillende besturen functioneren. De landelijke partijen hebben in min of
meerdere mate overkoepelende protocollen voor hun lokale
afdelingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de wijze waarop fractieleden worden beoordeeld, het verkiezingsprogramma wordt gemaakt, verkiezingen worden ingericht en de rol
van het bestuur binnen ledenvergaderingen. Ook lokale partijen hebben statuten en mogelijk een huishoudelijk reglement, met daarin afspraken over
de rollen van het bestuur en de
fractie. Uiteraard werd ook stilgestaan bij de systematiek van
de hedendaagse politiek, de
werking van overlegstructuren,
onderhandelingen en de wijze
van besluitvorming in relatie tot
hetgeen de burger ervaart.
Ten aanzien van de vorm van
de hedendaagse politiek werd
vooral de betekenis van democratie centraal geplaatst en resulteerde in de alleszeggende
uitspraak: ‘Democratie is hoe je

als coalitie met de partijen buiten de coalitie omgaat’. Daarbinnen treedt echter steeds vaker verhardende communicatie op. De meeste besturen zeggen hun fractieleden hierop regelmatig aan te spreken.
Veel aandacht voor de in- en externe communicatie. De rol van
nieuwe media kwam vaak aan
de orde in relatie tot de wijze
waarop wethouders en raadsleden hun communicatieve plaats
moeten zien te vinden naast de
bestaande media kanalen als
Seaport TV, de IJmuider Courant en een aantal lokale weekbladen. Gereedschappen als
een eigen weblog, een twitteraccount of een facebook pagina kwamen met zeer interessante, maar ook uiteenlopende visies over tafel, ook in relatie tot de actualiteit van de
websites van de Velsense politieke partijen. De vraag die een
beetje bleef hangen was vooral
of politiek wel op aantrekkelijke
of pakkende wijze kan worden
overgebracht naar de belanghebbende burgers om daarmee
de betrokkenheid te vergroten.
Kort werd in dat opzicht stilgestaan bij de problematiek rondom de wijkplatforms en de mogelijkheden van het burgerpanel.
De avond werd zeer positief ervaren en vroeg om een herhaling. De voorzitters besloten
voorlopig twee keer per jaar bij
elkaar te komen en willen dan
ook onderwerpen agenderen
die een gezamenlijke aanpak
mogelijk maken. Met respect
voor de onderlinge concurrentie, samenwerken op gebieden
waar iedereen beter van kan
worden in het belang van de inwoners van Velsen.

Vrijdag officiële opening

Velserbroek krijgt
eigen Kringloopwinkel
Velserbroek - Vrijdag 22 juli krijgt Velserbroek zijn eigen
Kringloopwinkel, gevestigd aan
Zadelmakerstraat 16 a, direct
gelegen naast Spaanderman
Dierenvoeders.
De doelstelling van de Kringloopwinkels is het milieu, recylcing en het steunen van mensen
en, in Velserbroek, ook van dieren. Zo steunen zij ook Stichting
Dier en Zorg.
Wie bruikbare spullen over
heeft, kan die zo bij de Kringloopwinkel afgeven. In overleg kunnen spullen worden opgehaald. In de Kringloopwinkel
krijgen alle artikelen een tweede kans. Alles is welkom, on-

der andere huisraad, witgoed,
bruingoed, fietsen, elektronische artikelen, kleding, meubelen, speelgoed, boeken en nog
veel meer. Om bij de opening de
winkel zoveel mogelijk te vullen,
is nu heel veel inbreng van gebruikte artikelen nodig. Dus wie
voor de vakantie nog wil opruimen is welkom met zijn overbodige spulletjes. Zo ontstaat een
ruim assortiment tweedehands
spullen waar het winkelend publiek gezellig kan rondsnuffelen
in de ruime 400 m2 winkelruimte. Graag tot ziens bij Kringloopwinkel Velserbroek, Zadelmakerstraat 16 a in Velserbroek.
Meer weten? Bel 06-19088576.
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Hockeyclub Haarlem
sluit superseizoen af

Sonrise in
Velserbroek
Velserbroek - Maandag 25
juli start Sonrise in Velserbroek. Sonrise wordt georganiseerd door Athletes in Action
in samenwerking met kerk Het
Kruispunt in Velserbroek. Sonrise betekent samen sporten,
sportclinics met internationale
sporters, spelen, knutselen en
nog veel meer. Het middagprogramma is steeds voor kinderen
van 6 tot 12 jaar, het avondprogramma is voor jongeren van
13 tot 18+. Meedoen kost niets,
maar levert wel veel op. Sonrise is van 25 tot en met 29 juli in Velserbroek op het Zwanebloemplantsoen. Het programma is als volgt: Van maandag
tot en met donderdag van 14.00
tot 16.00 uur sportclinics voetbal, basketbal en volleybal. Van
19.00 tot 21.00 uur: sportclinics
voetbal, basketbal en volleybal.
Op dinsdagmiddag komt freestyler Joshua zijn balvaardigheid vertonen. Op woensdagmiddag komt een graffiti artiest,
‘s avonds komt een freerunner
langs. Op donderdagmiddag
is een goochelvoorstelling van
Rube van Tienen. Van 19.00 tot
21.00 uur is er een buurtbarbecue voor jong en oud. Op vrijdag is de spectaculaire afsluiting van 14.00 tot 16.00 uur op
de Grote Markt in Haarlem met
het Sonrise mega-event.

Oud papier
Bosbeekschool
Santpoort-Noord - Vrijdag 22
juli sluiten alle basissscholen
hun deuren en gaan zowel de
leerlingen als de leerkrachten
genieten van de zomervakantie.
Ook het inzamelen van oud papier bij de Bosbeekschool stopt
tijdens de vakantie. Alle mensen,
die hun oude papier in de Molenstraat hebben afgeleverd het
afgelopen schooljaar, worden
hartelijk bedankt. Na de vakantie, als de lessen weer beginnen,
kan iedereen opnieuw met kranten en oud papier terecht bij de
Bosbeekschool.

Rabobank jeugddagen
bij LTC Hofgeest
Velserbroek - Vrijdag begonnen
de eerste wedstrijden van de Rabobank jeugddagen bij LTC Hofgeest. Alle deelnemers waren
in een poule ingedeeld zodat
er veel getennist kon worden.
Naast het tennis organiseerde
de jeugdcommissie ook diverse
activiteiten. De vossenjacht door
Velserbroek was daar één van
en werd een groot succes. Alle
groepjes moesten vossen zoeken, wat nog niet meeviel.
Zaterdag kon er haast de hele dag getennist worden. Helaas begon het aan het eind van
de dag enorm te regenen. Hierdoor veranderde de tennisbanen
in één groot zwembad. Gelukkig konden de kinderen binnen
maskers voor de disco maken en
daarna aanschuiven aan het buffet. Want in ‘restaurant Hofgeest’
kon er die avond zalig gegeten worden. De traditionele bingo valt ook altijd in goede aarde. Onder leiding van DJ William ging de muziek hard, het bel-

len- en lichtkanon aan, en gingen de kinderen helemaal los op
de dansvloer. De oudere jeugd
kreeg tot slot nog een spannende film voorgeschoteld.
Zondagochtend vroeg ging de
jeugd weer de banen op om de
verregende partijen in te halen.
De poules werden afgemaakt en
de eerste finales gespeeld. Tot
verdriet van de kinderen viel er
daarna weer zoveel uit de lucht
dat verder spelen niet meer mogelijk was.
Nu moeten er nog acht finales getennist worden. Deze zijn,
net als de prijsuitreiking, naar
een zondag in september verplaatst. De kinderen hebben zich
dit weekend gelukkig wel prima
vermaakt. Toen zij ook nog een
ijsje van het IJspaleis en hun eigen foto als ‘Hofgeest talent’
kregen was het helemaal goed.
Nu kunnen de kinderen allemaal
goed oefenen zodat we in september hele mooie finalewedstrijden gaan zien.

Vrachtwagens
te hoog
Velsen - De politie kreeg zaterdag rond 13.20 uur de melding
dat er twee te hoge vrachtwagens achteruit de Velsertunnel
uitreden op de A22-rechts. Aan
de zuidzijde van de Velsertunnel
werden twee trekker- en aanhangercombinaties aangetroffen
die te hoog waren. Een inspecteur van Rijkswaterstaat is ter
plaatse gekomen om de schade
aan de tunnel op te nemen. Beide vrachtwagenchauffeurs, 29
en 28 jaar, afkomstig uit Portugal werden begeleid naar de Van
Houtenlaan. Zij kregen beiden
een bekeuring van 1.268 euro.

Joris Zandbergen
wint bij zeepkistenrace
Wijk aan Zee - Bij de jaarlijkse zeepkistenrace op 15 juli wist de
Santpoortse Joris Zandbergen (8) tot twee keer toe een zeer snelle tijd neer te zetten. En dat terwijl hij de pech had dat zijn stuur los
kwam te zitten. Met een beker en een bos bloemen kon hij deze
spannende wedstrijd afsluiten.

Regio - HC Haarlem is een nog
steeds groeiende en bruisende hockeyclub. Van de 22 junioren teams zijn er dit seizoen
zes kampioen geworden in hun
klasse, MA2, MA3, MB1, MB2,
MB3 en MC1. Van de jongste
jeugdteams zijn er twee kampioen geworden, M8D1 en JE2 én
de Dames Dinsdag Veterinnen
zijn met slechts een verliespartij glansrijk kampioen geworden.
Bij de seniorenteams gaat het
ook goed. Helaas zijn bij deze
teams geen kampioenschappen
te vieren, maar wel een behoud
van onder andere de Heren-1 in
hun eerste seizoen in de eerste
klasse. De laatste wedstrijd tegen Alliance H1 werd met een
2-1 gewonnen en daarmee werd
behoud dus veilig gesteld.
Dames-1 is in de tweede klasse op de achtste plaats geëindigd en daarmee ook volgend
seizoen weer actief in de tweede klasse. De overige seniorenteams hebben ook goed gepresteerd waarbij Heren-2 op zes
punten na een prachtige tweede plaats heeft behaald.
Op sportief gebied gaat het dus
erg goed met HC Haarlem, maar
ook voor de wat oudere spelers
van de club, de trimmers. Voor

een groep ouders van leden en
overige sportievelingen die hockeyen leuk vinden, is er een
trimgroep. Deze groep is het afgelopen seizoen ook verder uitgegroeid tot zo’n 70 leden.
Het bestuur en de diverse commissies zitten ook niet stil. De
sponsoringcommissie
heeft
een businessclub opgericht en
in een jaar tijd zo’n 45 nieuwe
sponsors gecontracteerd. Daarmee worden inkomsten gegenereerd die gebruikt kunnen worden voor de verdere ontwikkeling van allerlei hockey-gerelateerde zaken zoals opleidingen
voor (aankomende) trainers. De
Technische Commissie is nu alweer bezig de teams samen te
stellen voor het volgende seizoen, trainingschema’s te bepalen, hockeytoernooien zijn in
voorbereiding, etc.
Op zaterdag 18 juni is het seizoen 2010-2011 met een gezellige dag voor de gehele club afgesloten. Hockeyclub Haarlem
gaat op naar de 1000 leden en
daarmee wordt het een middelgrote hockeyclub die de komende jaren op prestatieniveau verder wil groeien en daar het beleid verder op zal afstemmen.
Zie ook www.hchaarlem.nl

Duo Doorgedraaid op
Koffieconcert Dorpsfeest
Santpoort-Noord - Vanwege het 75-jarig bestaan van de
Harddraverij Vereniging is de invulling van het Koffieconcert extra feestelijk. Op dit koffieconcert, dat op zondag 31 juli in de
Dorpskerk aan de Burgemeester Enschedélaan wordt gehouden, zal Duo Doorgedraaid een
sprankelend optreden verzorgen. De Harddraverij is zeer verheugd over deze locatie en de
nauwe samenwerking met de
stichting Cultuur in de Dorpskerk.
David Schwarzkopf en Quitus
van Amstel vormen samen het
Duo Doorgedraaid. In hun programma ‘Muzikale Wentelingen’
spelen zij op hun niet alledaagse instrumentarium een bonte
verzameling bijzondere bewerkingen en composities uit diverse windstreken en stijlperioden: van Balkan tot Beethoven,
van China tot Chaplin en van de
Renaissance tot Ragtime. David
op klarinetten en zingende zaag,
Quintus beroert het kistorgel en
speelt percussie. Het is een razend knappe en ontroerend samengaan van muziek en mime.
Op verfijnde, kamermuzikale wijze wordt de muziek ten gehore
gebracht: ingetogen en breekbaar, maar ook bruisend en uitbundig.
David Schwarzkopf is klarinettist, componist, clown en arrangeur. Hij is gespecialiseerd in

het schrijven en bewerken van
muziek voor draaiorgels. Tevens
maakt hij deel uit van hert Klezmer Ensemble Nigunum.
Quintus van Amstel is ook volleerd clown, maar werkt ook
als goochelaar Falicento die zijn
publiek weet te betoveren. Op
kunstzinnige wijze ook, want hij
studeerde eveneens beeldende
kunsten.
Het concert start zondag 31 juli om 12.00 uur. De zaal is open
om 11.30 uur. De toegang is gratis, maar men moet wel beschikken over een toegangskaart. De
Harddraverij Vereniging geeft
250 kaarten weg. Leden kunnen
op vertoon van hun Drafpas deze
afhalen bij De Santpoortse Verleiding, Hoofdstraat 168 en Assurantiekantoor Nieuwland &
Aarts, Bloemendaalsestraatweg
127. Vanaf 28 juli ook voor nietleden af te halen. Zie ook www.
dorpsfeest-santpoort.nl
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25 jaar
Velserbroek
volleybal

Robin Hood steelt de
show op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Klanten
en gasten van Manege Kennemergaarde waanden zich vorig
weekeinde in een prachtig kasteel.
Zoals ieder jaar werd ook dit
jaar de manegeshow gehouden
waarbij het thema groots werd
neergezet. Dankzij hulp van vele vrijwilligers was het spektakel
compleet met het decor, de goed
aangeklede ruiters en paarden

en ponies. Er werd onder andere een pas de deux gereden. De
jeugd voorzag het publiek van
een leuke jeugdcarrousel en ook
was er live muziek met onder andere een piano. Verder kon men
genieten van een vossenjacht en
voltige rijden. Robin Hood en Lady Marianne en broeder Tuk mogen terugkijken op een geweldig
weekeinde op Manege Kennemergaarde.

Velserbroek - Het achtste HHI
Metaalwerken Stratenvolleybaltoernooi voor dames wordt gehouden op zaterdag 8 oktober
in het Polderhuis in Velserbroek.
Voorafgaand aan het toernooi zal
weer een clinic worden gehouden. In 2004 was de eerste editie een feit en een nieuw evenement in Velserbroek was geboren. Inmiddels is het toernooi uitgegroeid tot een volwaardig evenement met als hoofdingredienten: zaalvolleybal, kindervermaak tijdens de voorrondes, een
feestavond met een live band en
voorafgaand aan het toernooi
een clinic verzorgd door bekende volleyballers. Dankzij sponsors kunnen de organisatoren
ieder jaar weer een aantrekkelijk programma samenstellen en
is de toegang altijd gratis. Daarnaast is er vanaf het eerste uur
ondersteuning door volleybalvereniging Smashing Velsen. De
organisatie is er bijzonder trots
op dat het Bob en de Blueband
heeft kunnen contracteren voor
de feestavond. Vanaf 21.00 uur
zal de band er voor zorgen dat
Velserbroek wéér een fantastische feestavond zal krijgen; dit
jaar ook volledig in het teken van
25 jaar Velserbroek. Toegang is
gratis en iedereen is van harte
welkom. De dames die meedoen
aan dit achtste toernooi zullen
witte sportsokken krijgen van
het comité 25 jaar Velserbroek.
Deze sokken zijn voorzien van
het jubileumlogo.

Huttenbouw

Smakelijk oogstfeest
op de Bosbeekschool
Santpoort-Noord - Vorige
week donderdag hield de Bosbeekschool een oogstfeest met
groente en kruiden uit de eigen
schooltuin.
De groepen 5 hebben iedere week, onder de stimulerende begeleiding van Marike Leipoldt, met zorg in de schooltuin
gewerkt om onder andere de
courgettes, bieten, aardappelen, wortelen, kruiden volop tot
bloei te laten komen. De kinderen konden zien hoe de groenten groeiden, ze kwamen in
aanraking met groente en kruiden die ze nog niet kenden en
ze konden zelf ervaren hoe het
smaakte .

Met al deze groente uit eigen
tuin hebben de kinderen afgelopen week een feestelijke maaltijd bereid. Er zijn verschillende
gerechtjes gemaakt, zoals een
heerlijke bietensalade, gepofte
aardappelen, gegrilde courgettes en een frisse citroenlimonade. De groenten hebben de kinderen zelf geplant of gezaaid,
ze hebben er weken voor gezorgd dat alles goed uitgroeide,
zoals heel veel onkruid wieden.
Vervolgens hebben ze zelf de
groente bereid en tot slot hebben ze met zijn allen een heerlijke maaltijd gegeten. Het schooltuinproject werd op deze manier
heel feestelijk afgesloten

Velserbroek - Dit jaar wordt van
maandag 25 tot en met donderdag 28 juli voor de tweede keer
een huttenbouw gehouden op
het speelterrein tegenover het
adres Grote Buitendijk 214 in
Velserbroek, voor jongeren van
10 tot 15 jaar. Dankzij de marathon van LTC Hofgeest en jonge vrijwilligers van de Koe is de
huttenbouw in Velserbroek groter. Naast boogschieten en katapultschieten is er op woensdag
27 juli een 9 meter hoge klimrots waar je op een veilige manier aan maar liefst vier kanten kunt klimmen. Deze klimrots staat ook voor de jeugd die
niet aan de huttenbouw deelneemt ter beschikking, kosten
1 euro. Inschrijfformulieren zijn
verkrijgbaar bij jongerencentrum ‘de Koe’ of bij Buurtsport
op straat. Deelname 10 euro. Info
Ad Otten, 06-11883720. De huttenbouw begint maandag 25 juli om 13.00 uur. Dinsdag, woensdag en donderdag is de huttenbouw in Velserbroek vanaf 10.00
uur. Deelname kost voor vier dagen 10 euro. Op woensdag is er
een speciale klimrots. Daar mag
je ook op klimmen als je niet
meedoet met de huttenbouw.
Dat kost dan wel 1 euro.

Autozegening in Santpoort

‘Garantie tot stoeprand’
Santpoort-Noord – Afgelopen zondag vond voor de Naaldkerk de jaarlijkse autozegening
plaats. Niet alleen auto’s, maar
ook fietsen, rollators en een enkele scootmobiel kregen de zegen mee. Het thema dit jaar: ‘Blijf
steeds in het goede spoor’.
Pastor Fons Captijn hanteerde
de wijwaterkwast en had voor
iedereen een persoonlijk woord.
Hij ging twee jaar geleden met
pensioen, maar is nog als aalmoezenier verbonden aan de organiserende Katholieke Bond
voor Ouderen. Captijn weet nog,
dat hij destijds niets van het plan
voor de autozegening wilde weten. ,,Ga eerst maar eens kijken hoe ze dat elders in het land
aanpakken, zei ik en ik dacht: die
zie ik nooit meer terug. Wel dus.
Ik zegen niet zozeer de voertuigen, maar de weggebruikers.
Het is goed, als zij er eens bij
stilstaan, dat ze op moeten letten in het verkeer, rekening dienen te houden met elkaar. En ik
doe het met een knipoog: garantie tot aan de stoeprand, zeg ik
altijd.’’ Hank Hartgens uit Santpoort-Zuid wacht op zijn beurt in
zijn bedrijfswagen, van een Amsterdamse vishandel: ,,Ik werk al
50 jaar in de vis, ik eet elke dag
vis en mijn sterrenbeeld is ook
vis.’’ Hij legt uit: ,,Mijn vrouw en

ik gaan binnenkort in deze auto
op vakantie naar Frankrijk, dus
we kunnen wel een beetje zegen gebruiken.’’ De Santpoortse Dolf Langelaan, Kees Davidson, Bas Kuntz en Gerard Duineveld staan met twee jeeps op de
zegen te wachten. Zij doen binnenkort mee aan de rally Dakar – Gambia. Een reis dwars
door de woestijn, de auto’s worden vol met goederen achtergelaten in Gambia, bestemd voor
het goede doel. De motor van de
ene jeep blijft stationair draaien. ,,Anders krijgen we hem niet
meer aan de praat, het zijn allebei opknappertjes. We kunnen
de zegen dus goed gebruiken’’,
aldus Dolf Langelaan. Twee heren en twee dames stappen met
hun fietsen naar Captijn. ,,Jullie
fietsen veel, toch?’’ vraagt hij. Als
het viertal bevestigend knikt, laat
de pastor de wijwaterkwast op
de mensen en de fietsen neerdalen: ,,Ga dan gezegend heen
en wees een zegen voor elkaar.’’
Tegen een vrouw in een scootmobiel zegt hij: ,,Dag Annie, lieve
schat, pas goed op jezelf.’’ Als hij
een enthousiaste zwaai met de
wijwaterkwast wil maken, waarschuwt een man: ,,Pas op, maak
Annie niet te nat.’’ Fons Captijn
weet zich nog net in te houden.
(Carla Zwart)

Ideetje om ons een spiegel voor
te houden?
Zo trof ik de glasbak naast de
kerk aan op zondag 17/7
Wat ben ik toch blij om in het
nette dorp Driehuis te wonen.

De aanstichter van dit bacchanaal was nog zo in de olie, dat
hij de glasbakken rondom ook
maar versierde.
E.Kuperus, Driehuis
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Ambulances
en meldkamer
Kennemerland
weer de snelste
Regio - De meldkamer Ambulancezorg Kennemerland
is de snelste van Nederland.
Dat blijkt uit de cijfers van
Ambulancezorg Nederland.
Zij hebben deze week voor de
vijfde keer op rij de resultaten
gepresenteerd van de ambulancezorg in ons land. De bevindingen over 2010 pakken
opnieuw goed uit voor de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland i.o.

Sloop en nieuwbouw in IJmuiden
IJmuiden - Op tal van plaatsen wordt gesloopt. Met de klok
mee: het woningcomplex langs
de Lange Nieuwstraat ligt al
bijna geheel tegen de vlakte. Op
de plek van deze flats gaat straks
het woningproject De Golfbre-

ker van start. Aan de Planetenweg, tegenover de sportvelden,
wordt hard gewerkt aan de sloop
van deze flats om plaats te maken voor Sterrenstorm, een gebouw met 35 huurappartementen. De voormalige Keetberg-

flat is al verdwenen om straks
plaats te maken voor het project Zeewaarts, dat zal bestaan
uit drie torens van acht verdiepingen met totaal 101 woningen.
Na vele jaren van touwtrekken
is nu dan eindelijk een aanvang

gemaakt met het neerhalen van
het pand van Schoorl. Het is de
bedoeling dat hier nieuwbouw
gaat komen waarvan een deel
weer een horeca-bestemming
zal krijgen. (foto’s: Joop Waaijenberg en E.J. Berk)

Nieuwe duikopleiding
Velsen - DuikTeam IJmond start
een sportduikopleiding welke
speciaal bedoeld is voor mensen die geen enkele duikervaring hebben en willen starten
met het duiken als hobby. De
duikopleiding is laagdrempelig
en modulair zodat het eenvoudig is om module voor module
het duiken onder de knie te krijgen. De opleiding start in zwembad de Heerenduinen en eindigt
na 7 maanden in het buitenwater. Omdat de opleiding per module gegeven wordt duurt de
opleiding wat langer maar is het
slagingspercentage bijna 100
procent. Duiken is geen prestatiesport. In principe kan iedereen gaan duiken. De minimale leeftijd is 16 jaar en de maximale leeftijd wordt bepaald door
een medische keuring. Duiken
is een zeer leuke hobby voor zowel mannen als vrouwen. Vaak
wordt duiken geassocieerd met
een extreme sport. Dat is zeker niet het geval. Bij DuikTeam
IJmond hebben wij de overtuiging dat ieder normaal ge-

zond mens op een veilige manier kan duiken. Ook de Nederlandse duikwateren maken
duiken in Nederland een leuke
hobby. Ieder jaar stijgt de waterkwaliteit en nu al kan er met
10 tot 15 meter zicht gedoken
worden met een groot assortiment aan onderwaterleven. Ook
de Noordzee is een mooi duikgebied met een enorm aantal
scheepswrakken. Zie ook www.
dty.nl.

Uit het rapport ‘Ambulances inzicht 2010’ blijkt dat de RAV
Kennemerland i.o. goed scoort
op de responstijd. Dit is de tijd
vanaf het moment dat de centralist bij de meldkamer de telefoon
opneemt en eindigt als de ambulance bij de patiënt arriveert.
In spoedgevallen zijn de ambulances in gemiddeld 8,37 minuten bij de patiënt. Landelijk ligt
dit gemiddelde op 9,40 minuten.
In Kennemerland is de ambulance in 95 procent van de gevallen binnen 15 minuten bij de patiënt. De meldkamer Ambulancezorg speelt hierbij een cruciale rol. De meldkamer van Kennemerland is één van de snelste van Nederland. Tussen het
moment dat er voor een ambulance gebeld wordt, en het moment dat de ambulance vertrekt,
zitten slechts 1,25 minuten. De
landelijk gemiddelde aannameen uitgiftetijd ligt op 1,51 minuten. In 2010 is de ambulance 37.924 keer ingezet (landelijk:1.061.268 keer) in onze regio.
Hiervan ging het 20.676 keer om
spoedgevallen. In de regio Kennemerland reden vorig jaar 24
ambulances en er zijn vier vaste standplaatsen voor ambulances: Heemskerk, Velsen-Zuid,
Haarlem en Hoofddorp. Deze aanpak zorgt voor een optimale spreiding van de beschikbare ambulances over de regio.
De RAV Kennemerland i.o. wordt
gevormd door drie ambulancediensten: sector Ambulancezorg
GGD Kennemerland, Connexxion Ambulancezorg en VZA Ambulancedienst Amsterdam. Zie
ook www.ambulancezorg.nl.

Nieuwe website Leff

Drankrijder
aangehouden

Regio - Coverband Leff met
muzikanten uit Velsen en Haarlem heeft sinds 1 juli een nieuwe website. Ook zijn er opnames
gemaakt in studio Voodoovox in
Haarlem voor een speciale promotie cd. Op de nieuwe site van
Leff kun je de nummers beluisteren zodat je alvast een aardig
beeld krijgt van de band. Ook
staat op deze site Leff zangeres Nicolette Seggelink. Zij zingt

IJmuiden - Een 29-jarige IJmuidenaar liep tegen de lamp toen
de politie hem zaterdag rond
02.30 uur op de Zeeweg controleerde op het gebruik van alcohol. De man bleek dronken op
zijn snorfiets te rijden en werd
aangehouden en meegenomen
naar het politiebureau voor een
ademanalysetest. Hieruit bleek
dat hij bijna tweemaal de limiet
had overschreden.

solo in een videoclip. Leff bestaat uit zes muzikanten die het
spelen niet kunnen laten. Sinds
2006 maakt de band als vriendenclub muziek. De band speelt
met een niet aflatend enthousiasme en vooral met veel plezier.
De band bestaat uit Nicolette
Seggelink, Ard Kemna, Rini van
Beelen, Willem Smit, Ruud van
Zijl en Frans Looij. Zie ook www.
leff-coverband.nl.
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Boogschieters
VZOS vroeg
uit de veren
Santpoort-Noord - Zondag 10
juli was er bij handboogschietvereniging VZOS weer een
feestwedstrijd. Een jaarlijks terugkerende wedstrijd met een
wisselend thema. Thema van dit
jaar: ontbijten in je pyjama.
In alle vroegte begon de feestcommissie met de feestelijke voorbereiding waarna iedereen om 8.30 uur kon genieten van een heerlijk ontbijtbuffet
met brood, verschillende soorten vleeswaren, kaas en heerlijke chocoladebroodjes.
Bij een feestwedstrijd wordt iedereen gestimuleerd zich te kleden naar het thema. Daar hebben dit jaar weer veel leden gehoor aangegeven. Ochtendjassen, pantoffels, pyjama’s, slaapmutsen. Enkelen kwamen op de
fiets naar VZOS en werden onderweg vreemd aangekeken
door andere vroege vogels.
Uiteraard is er ook een wedstrijd
geschoten op blazoenen die allemaal met ontbijt te maken hadden. Beschuit met muisjes, een
eitje, boter kaas en eieren. De
meest wonderlijk geschilderde
plaatjes dienden als schietschijf.
Gelukkig was de puntentelling
gekoppeld aan de bekende kleuren: geel, rood, blauw, zwart en
wit, waar het puntenaantal aan
gekoppeld is. Het ging bij deze wedstrijd meer om de gezelligheid dan om de punten, maar
toch, winnen is ook leuk. De prijzen waren er wel naar: twee hotelbonnen en een echte ontbijtbeker voor de jeugdschutters. De wedstrijdleidsters waren scheidsrechters en die liegen (uhum) nooit. Zij waren deze keer wel om te kopen wanneer een schutter een goed argument had. Bij de volwassen
schutters waren er zeer uiteenlopende scores. Uiteindelijke
winnaars waren Alex & Tineke
Paap en Manja en haar dochter
Ilse. Bij de jeugd lagen de scores dichterbij elkaar. Hier is Paco
Stoelman de winnaar geworden.
De dag werd afgesloten met koffie met appelgebak. Er kan teruggekeken worden op een zeer
gezellig en geslaagde ochtend.

Betere bereikbaarheid en
luchtkwaliteit in IJmond

Bronzen beelden op
de Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - De Ruïne van
Brederode heeft deze zomer een
extra attractie. Tot en met 21 augustus exposeren elf kunstenaars hun bronzen beelden en
schilderijen op deze prachtige
locatie. In de omringende weilanden staan de levende koeien
en paarden en zwemmen de Canadese ganzen in de slotgracht.
Op het terrein van de ruïne staan
deze beesten in brons.
Direct bij de ingang staat een
sculptuur van 3 meter hoog. Het
zijn twee meeuwen in staal uitgevoerd door kunstenaar Leo
van den Bos. Langs het schelpenpad staan diverse beelden opgesteld. Haarlems stadsbeeldhouwer Ruud Zweypfenning heeft zijn vogelbeelden geplaatst, maar ook een stoere
stier en een visfossiel. Eveneens
stoer en groot van formaat is de
aanstormende bizon van Annette Koek. Bezoekers kunnen zitten op een ronde bank en kijken
naar haar droompaard. Op de
voorburcht staan bronzen schapen van beeldhouwster Karin
Beek naast haar beer, een jongen met een lam en een groepje golfspelers. In de binnentuin
is het werk te zien van Barbara de Clercq. Zij munt uit in het
uitbeelden van dieren, waar zij
een landelijke bekendheid mee
heeft. Van haar hand zijn onder
andere een beeld van een haan,
een rennende struis, reigers, een
grote roodborst en een komisch
feestvarken. Langs het water
staan de vogelbeelden van Jonneke Kodde. Zij heeft altijd veel
succes met haar bronzen vogelgroepen in vrije vlucht.
Speciaal zijn de fabeldieren in
komische situaties van Edith

Janzen. Zij geeft een menselijke eigenschap aan de uitgebeelde dieren, zoals een kikker,
een zangvogel of een kip. Van
Wilma Hoebee zijn onder andere een fraaie zwaan en een
kluut te zien. Van Gerard Brouwer zijn beelden opgesteld van
een groepje haringeters, een haringkar, schaatsers, een grootvader, een moeder met kind. Hij is
bekwaam in anekdotische taferelen en zijn werk is aangekocht
door diverse gemeentes voor de
openbare ruimte. In de torenkamer bevinden zich vele kleine
sculpturen, omlijst door de kleurige schilderijen van Toke Ernst,
die speciaal hiervoor de ruïne op
het doek heeft vastgelegd.
De tentoonstelling is georganiseerd door Yvonne Piller. Ook
haar werk is te zien op de ruïne.
Blikvanger is een groot paardenbeeld van een Olympisch kampioen springpaard. Naar aanleiding van de plaatsing van haar
grote rotondebeeld De Draver in
Santpoort is de beeldenexpositie op de ruïne tot stand gekomen. Twee jaar geleden werd
de onthulling van het beeld tijdens de Santpoortse feestweek
aangegrepen om ook een cultureel aspect toe te voegen aan het
dorpsfeest. Het lijkt een traditie
te worden om deze zomerexpositie jaarlijks te laten plaatsvinden, temeer omdat veel bezoekers zeer ingenomen blijken te
zijn met dit evenement.
De expositie is van dinsdag tot
en met zondag te bezoeken van
10.00 tot 17.00 uur. Laatste dag:
zondag 21 augustus. De Ruïne van Brederode staat aan de
Velserenderlaan 2 in SantpoortZuid.

Aanrijding op Zeeweg
IJmuiden - De politie ging zaterdag rond 17.30 uur naar de
Zeeweg in IJmuiden omdat
er een aanrijding zou hebben
plaatsgevonden.
De politie trof een kop-staart
aanrijding aan, nadat een 21-jarige Haarlemse kennelijk te laat
zag, dat haar voorgangster af-

remde. De auto die voor haar
reed, werd bestuurd door een
33-jarige vrouw uit IJmuiden, die
rechtsaf wilde slaan en dus afremde voor de bocht met de Willemsbeekweg. De automobiliste uit IJmuiden klaagde over pijn
in haar rug en zij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Regio - Door toename van het
verkeer en de economische
groei staan de bereikbaarheid en
luchtkwaliteit van de regio onder
druk. Zonder maatregelen loopt
de IJmond het risico in 2020
dicht te slibben en dat heeft een
negatief effect op de economische ontwikkeling. Om dit tegen
te gaan, hebben de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk,
Uitgeest en Velsen besloten om
samen te werken aan de ontwikkeling van een regionale visie en
gebiedsagenda bereikbaarheid
en luchtkwaliteit.
Niet alleen de overheid, maar
ook het bedrijfsleven heeft een
belangrijke inbreng in de bereikbaarheid en luchtkwaliteit van
de regio. Met die reden richten
het georganiseerde bedrijfsleven
en de vier gemeenten samen de

stichting IJmond Bereikbaar op.
Onder deze vlag zullen zij de komende jaren een aantal concrete
maatregelen uitwerken, gericht
op twee pijlers:
Duurzame mobiliteit voor personen- en goederen. Stimulering
van het gebruik van openbaar
vervoer en de fiets door werknemers in de regio staan hier centraal.
Verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming door middel van maatregelen op het gebied van de infrastructuur en het
verkeersmanagement.
Naar verwachting zal de lancering van het programma IJmond
Bereikbaar medio september
plaatsvinden. De Milieudienst
IJmond faciliteert de opstartfase
van het programma IJmond Bereikbaar.

In de zomer naar Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de zomervakantie lekker spelen, in het weiland vliegeren, knutselen of
speurtochten doen? Het kan allemaal op Informatieboerderij
Zorgvrij in Spaarnwoude. Er zijn
tussen 25 juli en 2 september diverse activiteiten op de boerderij. In de eerste weken van de
vakantie wordt een lieverheersbeest rugzakje gemaakt. In de
weken daarna wordt iets anders
geknutseld maar het thema blijft
het lieveheersbeestje. Het knutselen is van maandag tot en met
vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00
uur en kost 2,50 euro.
In juli en augustus kunnen jongere kinderen op woensdagmiddag zelfstandig vier boerderijdieren knutselen (2 euro).
Elke woensdag- en zondagmiddag kunnen kinderen vanaf 7
jaar van speciaal vliegerpapier
mooie dierenvliegers maken.
Vervolgens wordt er gevliegerd
in het weiland nabij de boerderij.
Het maken van de vlieger begint
om 13.00 uur en het vliegeren is
om 16.00 uur afgelopen. De kosten voor deze middag zijn 5 euro.

Iedere middag rond half vijf worden de koeien naar binnen gehaald en gemolken. De boeren
zijn dan graag bereid om vragen
te beantwoorden. Bij de boerderij zijn twee speeltuinen en het
spinnenbos waar kinderen heerlijk kunnen ravotten. Het nabij
gelegen pannenkoekenrestaurant ’Onder de Platanen’ heeft
een speciaal zomervakantiemenu.
In de boerderij is voor jong en
oud een informatieve en educatieve tentoonstelling over
kraaiachtigen. Op de galerij zijn
prachtige foto’s te bewonderen
die dit voorjaar tijdens een fotocursus in en rond Spaarnwoude
zijn gemaakt.
Rond de boerderij zijn diverse
leuke speurtochten uitgezet voor
hele jonge kinderen maar ook
voor wat oudere kinderen. Er is
onder meer een tocht door het
spinnenbos, het uilenbos en het
egelbos. De tochten moeten wel
onder begeleiding van een ouder worden gedaan. Bij de boerderij is ook een geurtuin en een
weertuin.

Baksteen door voorruit
IJmuiden - De politie is vorige week woensdag rond 19.10
uur naar de Kanaalstraat gekomen omdat er onenigheid zou
zijn tussen een 35-jarige man
en een bewoner van de Kanaalstraat. Toen zij ter plaatse
kwamen, bleek dat de 35-jarige man al was weggelopen.
Toen de politie naar de man op
zoek ging in de omgeving, zagen zij hem terugkeren in de
Kanaalstraat. De 35-jarige man
had inmiddels een baksteen in
zijn hand en gooide deze door
de voorruit van een van de woningen heen. Vervolgens werd

hij direct door de politie vastgepakt en werd hij aangehouden. Wonder boven wonder was niemand in de woning
gewond geraakt na het gooien van de baksteen. De 35-jarige man bleek behoorlijk recalcitrant, verzette zich tevergeefs tegen zijn aanhouding en
spuugde hierbij een bewoner
van de Kanaalstraat in zijn gezicht. Hij werd geboeid overgebracht naar het politiebureau
en ingesloten. De politie heeft
een onderzoek ingesteld en de
eigenaar van de woning komt
aangifte doen.
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Havenfestival
zoekt DNA
van IJmuiden
IJmuiden - Het Havenfestival op zaterdag 27 en zondag
28 augustus belooft weer een
spektakel te worden. Er staan
optredens gepland van o.a.
Giovanca, Jah6 en Motownhead. Natuurlijk ligt de haven vol met prachtige schepen en kunnen er boottochten gemaakt worden. Nieuw dit
jaar is de Havensafari. Bezoekers kunnen zich per tuk-tuk of
per rondvaartboot laten vervoeren en een gids vertelt verhalen over de mooiste plekjes in
IJmuiden.
Dit jaar staat het festival volledig in het teken van het IJmuidens DNA. Wat heeft IJmuiden gemaakt tot wat het nu is?
Een thema waar elke IJmuidenaar vast wel iets over te vertellen heeft of meer over wil weten. Vandaar dat het Havenfestival ook de inbreng van ‘echte’
IJmuidenaren zoekt.
IJmuidens DNA Experience Tijdens het Havenfestival wordt
er een speciale expositie ingericht over het DNA van IJmuiden. Wie bijzondere voorwerpen of foto’s heeft die typerend
zijn voor IJmuiden en die willen
laten zien aan de bezoekers van
het Havenfestival of bijzondere
verhalen of belevenissen uit zijn
of haar jeugd ter plekke wil vertellen aan plaatsgenoten, kan
contact opnemen met Piet Magré, telefoon 06-11288950 of email piet.magre@wanadoo.nl.
Maak je eigen stamboom Kinderen uit Velsen worden uitgenodigd hun eigen stamboom
te maken die in een speciale tentoonstelling worden samengevoegd tot één groot
kunstproject. Bedenk een familiewapen en vraag aan je
opa en oma waar hun ouders
weer vandaan kwamen. Knutsel een prachtig A4-tje en laat
zien wat jouw DNA is. Kijk op
de website hoe je je stamboom het beste kunt versturen en wanneer de sluitingstermijn is. Zie ook www.haven
festivalijmuiden.nl.

Feest tijdens Dorpsfeest Santpoort

Muziekspektakel
op het Ramsispodium

Wethouder reikt eerste
AOT diploma’s uit
IJmuiden - AOT staat voor Allround Operationeel Technicus,
een vierjarige mbo opleiding op
niveau 4. Vanwege de grote behoefte naar allround technisch
geschoold personeel werd zo’n
zes jaar geleden, in samenwerking met grote bedrijven uit de
regio, de basis gelegd voor deze
nieuwe opleiding. Deelnemende bedrijven zijn: Nuon, Huisvuilcentrale Alkmaar, Afval Energiebedrijf Amsterdam, Cargill
en de Koninklijke Landmacht’.
De stichting Leer Werken in de
Techniek is hierbij een verbindende factor tussen het bedrijfsleven en de school. Namens de
deelnemende bedrijven draagt
de stichting bij aan de opleidingskosten, betaalt de laptops
voor de cursisten, garandeert
stageplaatsen en bemiddelt bij
arbeidscontracten.
Van de zeven geslaagde cursisten: Jeroen Bakker, Bas Koper,
Maarten Molenaar, Nick de Ruyter, Joris Knoop, Alex van Duijn
en Bas Tjepkema van deze eerste lichting AOT hebben er vijf
direct een arbeidscontract aangeboden gekregen. De andere twee stromen door naar het
hbo. Wethouder Annette Baer-

veldt, die onder andere onderwijs in haar portefeuille heeft,
benadrukte nog eens het grote belang van goed onderwijs
binnen de gemeente Velsen. De
koppeling van onderwijs met de
arbeidsmarkt noemde zij in dat
verband een belangrijk element,
getuige het succes van deze opleiding. De gemeente kan hierbij
een belangrijke schakel vormen
om na te gaan hoe de koppeling
tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeterd kan worden. Wat
betreft de snelheid waarmee deze opleiding van de grond is gekomen, zei zij: ,,Dit is nu precies
de IJmuidense mentaliteit die
hier heerst dat wil zeggen, niet
lullen maar poetsen.’’
De Allround Operationeel Technicus beheert, controleert en onderhoudt technisch ingewikkelde apparatuur zoals bijvoorbeeld
energiecentrales, zuiveringsinstallaties, verbrandingsmotoren
en stoominstallaties. Om aan
deze opleiding deel te kunnen
nemen is, afgezien van enig talent voor techniek, minimaal een
diploma vmbo nodig of een overgangsbewijs 3-4 havo of vwo.
Zie ook www.novacollege.nl/aot.
(Joop Waijenberg)

Santpoort-Noord - Een bijzondere combinatie van pianist
Dirk Jan Vennik en gitarist Ruben Hoeke, Good old Ruud Jansen met zijn trio, Rolling Stonescovers met een bekende saxofonist, vier regiobands die weten
hoe ze een muzikaal feestje moeten bouwen en een spectaculaire afsluiting. De muziekliefhebber
komt tijdens het Dorpsfeest Santpoort weer ruimschoots aan zijn
trekken bij het Ramsispodium.
Het begint op zaterdag 30 juli met
het Stones-repertoire van Ya Ya’s
Out (voorheen Crackin’up), die
speciaal voor de feestweek versterking krijgt van saxofonist Boris van der Lek. Op zondag 31 juli staat toetsenist en zanger Ruud
Jansen met zijn trio op het programma. Maandag 1 augustus is
het podium voor Korsakov, de gelegenheidsband van de jonge virtuoze gitarist Bas Kors uit Santpoort.
Dinsdag 2 augustus komt de negenkoppige band Full Count, die
met haar dynamische soul, funk
en rock altijd weet te zorgen
voor een uiterst dansbaar feest.

Woensdag 3 augustus is traditiegetrouw voor rockband MIS (Made In Santpoort) met haar aanstekelijke covers. Donderdag 4
augustus belooft muzikaal spektakel met de bijzondere combinatie van boogiepianist, mondharmonicaspeler en zanger Dirk Jan
Vennik en de vermaarde bluesgitarist Ruben Hoeke. Op vrijdag 5
augustus maakt showman André
Verhage met zijn dampende band
het Ramsispodium weer prettig
onveilig.
Zaterdag 6 augustus wordt bijzonder met 100% Vrienden van
Ramsis. Geïnspireerd door het
concept van Vrienden van Amstel Live, presenteert zanger en
entertainer Dennis Sintenie op de
afsluitende avond van het Dorpsfeest een keur van regiomuzikanten. Die komen allemaal een of
enkele nummers meezingen of
meespelen met de ‘Pretband’ van
Dennis. Iedere avond van 20.00
tot 0.00 uur op het podium, dat
staat opgesteld bij shoarma en
grillroom Ramsis, hoek Hoofdstraat en Terrasweg in Santpoort.
(foto: Iris Reek)

Brandweeroefening bij AH Spaarndam
Regio - Afgelopen week is er
een brandweeroefening geënsceneerd bij Albert Heijn Spaarndam.
Doel van de oefening was het zo
snel mogelijk in veiligheid brengen van klanten en personeel.
De veiligheidseisen waaraan de
AH supermarkt van zelfstandig ondernemer Han Bouwens
jr. moet voldoen, worden jaarlijks
gecontroleerd, maar een levensbedreigende brand nabootsen
met alle calamiteiten van dien,
blijft een hele uitdaging!
Dinsdag 5 juli was het dan zover.
Circa 50 personeelsleden en welwillende familieleden kregen net
na sluitingstijd een rol als klant
toebedeeld. Een moeder met twee
kinderen, een winkeldief, een bejaarde man met rollator en andere
klanten werden blootgesteld aan

een gesimuleerde brand in de
personeelsruimtes en de broodafdeling achter in de AH Spaarndam. De brandweer van Spaarndam rukte uit met groot materieel,
de sirenes deden de telefoon van
Han Bouwens jr. roodgloeiend
staan. Maar hij heeft wel eens
voor hetere vuren gestaan en kon
het dorp geruststellen, het betrof
hier een levensechte oefening!
Ondertussen ontruimden de
BHV-ers onder het winkelpersoneel van AH Spaarndam op professionele wijze de supermarkt
en werden alle klanten en personeelsleden binnen 5 minuten naar
buiten begeleid. BrHV, het bedrijf
van Ron Haver in IJmuiden, leidt
al jaren onder andere het AH-personeel op tot BHV-ers. Het jaarlijks bijhouden van BHV-kennis

is essentieel en dat werd hier bewezen.
De brandweer, het BHV-team en
eigenaar H. Bouwens jr. toonden
zich tijdens de evaluatie allen zeer
tevreden. Een serieuze oefening
met leerzame momenten. Brandpreventie is van levensbelang.
Han Bouwens jr. vindt het zeer
belangrijk dat zijn klanten 364 dagen per jaar (alleen eerste kerstdag gesloten) veilig boodschappen kunnen doen. Daarbij is overzicht van belang, evenals de juiste vluchtwegen en goede begeleiding. Volgens de brandweercommandant is bij AH Spaarndam alles prima in orde! Dat komt
goed uit, want de klanten die normaal het momenteel gesloten AH
Soendaplein bezoeken, kunnen
nu dus veilig naar AH Spaarndam

uitwijken. ,,Geen probleem hoor,
wij zijn er dus klaar voor,’’ aldus
het team van AH Spaarndam.
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Raadslid loopt Vierdaagse
voor het goede doel

Grondprijzen
‘snippergroen’
omlaag
Velsen - De gemeenteraad
heeft op 14 juli besloten om
haar grondprijzenbeleid voor het
snippergroen aan te passen. Dit
deed zij naar aanleiding van een
evaluatie van de grondverkoop
van snippergroen. Daaruit is gebleken dat in de huidige marktsituatie en onder de veranderde omstandigheid potentiële kopers minder makkelijk strookjes
snippergroen kunnen financieren. De tot nog toe gehanteerde grondprijzen, variërend tussen de 400 en 510 euro, worden
verlaagd naar een vaste grondprijs van 280 euro per m² voor
snippergroen dat niet bebouwbaar is. Voor snippergroen dat
wel bebouwbaar is, geldt voortaan een vaste grondprijs van 450
euro per m². Als het te verkopen perceel snippergroen groter
is dan 100 m², wordt de waarde
van het perceel getaxeerd. Daaruit volgt dan een, mogelijk afwijkende, vierkante-meterprijs.

Rommelmarkt
IJmuiden - Aanstaande zaterdag, 23 juli, is er van 9.00 tot
16.00 uur weer een gezellige
rommelmarkt op het Kennemerplein, tegenover de Vomar. Er zijn
veel kramen die vol liggen met
van alles en nog wat. Wie ook
overtollige spullen wil verkopen,
kan een kraam huren. Meer informatie via 0255-533233 of via
06-10475023.

Aanrijding
IJmuiden - De politie ging zaterdag rond 17:30 uur naar de Zeeweg, omdat er een kop-staart
aanrijding zou hebben plaatsgevonden. De politie trof een kopstaart aanrijding aan, nadat een
21-jarige Haarlemse kennelijk te
laat zag, dat haar voorgangster
afremde. De auto die voor haar
reed, werd bestuurd door een
33-jarige vrouw uit IJmuiden, die
rechtsaf wilde slaan en dus afremde voor de bocht met de Willemsbeekweg. De automobiliste uit IJmuiden klaagde over pijn
in haar rug en zij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Boete voor
hoge wagen
Velsen - De politie kreeg dinsdagmorgen rond 10.45 uur een
melding van een te hoge vrachtwagen voor de zuidzijde van de
Velsertunnel. De vrachtwagen
was 4.15 cm hoog. De 26-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur
heeft een flinke boete gekregen
en zal via een andere route zijn
weg moeten vervolgen.

After BusinessClub,
where business meets fun
Regio - Zaken doen in een snelle omgeving, of gewoon een
dagje uit? De nieuw opgerichte After BusinessClub op Circuit
Park Zandvoort maakt dit voor
iedereen mogelijk.
,,Als ondernemer en fervent racer wilde ik al tijden een businessclub oprichten die anders is
dan andere businessclubs. Met
de oprichting van de After BusinessClub komt mijn ondernemersdrift en passie voor de autosport samen’’, zegt Marcel van
Leen, oprichter After BusinessClub.
Geen
netwerkbijeenkomsten
waarbij u de hele tijd naast iemand staat die u kent, maar een
actieve businessclub die netwerken combineert met autosport. De After BusinessClub is
een club met een hoge funfactor. Tijdens de leden-bijeenkomsten wordt zaken gedaan in een
informele en actieve sfeer. De leden worden door middel van een
promotiefilm aan elkaar voorgesteld. Tijdens de netwerkbijeenkomsten is er een actief gedeelte
–als voorbeeld zelf rijden op het
circuit of een anti sliptraining–
en is er een interessante gastspreker uit de sport, media of
politiek. Daarnaast treffen de leden elkaar tijdens het Dutch Po-

wer Pack waarin de belangrijkste Nederlandse raceklassen gebundeld worden. Eveneens een
leuke gelegenheid om ook uw
klanten uit te nodigen.
Ondernemers zijn altijd op zoek
naar nieuwe business. Word lid
en kom zaken doen in de VIP
Room, gelegen op een unieke locatie op Circuit Park Zandvoort. Zaken doen in een snelle, inspirerende omgeving, waar
de wil om te scoren in de lucht
hangt en waar grenzen verlegd
worden.
Maar de After BusinessClub
biedt meer. Iedereen kan gebruik maken van de sfeervolle
VIP Room op Circuit Park Zandvoort. Bijvoorbeeld voor vergaderingen, bijeenkomsten, klantendagen, bedrijfsuitjes of een
leuke dag uit met vrienden. Met
de vele mogelijkheden op Circuit
Park Zandvoort heeft u gegarandeerd een geslaagde dag.
Altijd al willen rijden in een
droomauto of in uw eigen auto
op het circuit? Tegen collega’s,
zakenrelaties, vrienden of familie
een ‘slalomwedstrijd’ houden?
Meerijden in een echte raceauto? Kijk op www.afterbusinessclub.nl voor de vele mogelijkheden en meer informatie over het
lidmaatschap.

Fietsexcursie door
natte duinvalleien
Santpoort-Noord - Donderdag 21 juli organiseert het IVN
Zuid-Kennemerland een fietsexcursie door Duin- en Kruidberg
en de Kennemerduinen naar het
Zuidervlak. Deelnemers maken
kennis met de vegetatie van natte duinvalleien, waaronder drie
soorten Gentiaan, Parnassia,
Geelhartje en wellicht een enkele orchidee. Er leven in dit gebied
ook hazelwormen. Misschien komen we ze wel tegen.
De duinen gaan op weg naar een
toename van de natuurwaarde,
met vochtige en natte duinvalleien en de bijbehorende flora en
fauna. Begin 1900 was eenderde
van de Kennemerduinen het hele
jaar door vochtig tot nat. Tot voor

kort was dit nog maar één procent. De aanleg van het Noordzeekanaal, drooglegging van de
Haarlemmermeer en waterwinning waren de belangrijkste oorzaken voor de verdroging van de
duinen. Door deze verdroging is
de natuur hard achteruit gegaan.
Door het stoppen van de wateronttrekking is het grondwater gestegen. Met het vochtige duinmilieu keren karakteristieke planten
en dieren van natte en vochtige
duinen terug. Vertrek om 19.30
uur vanaf het informatiepaneel
bij de ingang van Duin- en Kruidberg in Santpoort-Noord. Duur: 1
uur. Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. Zie ook
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Regio - Onafhankelijk gemeenteraadslid Marc Hillebrink begon dinsdag aan de Nijmeegse Vierdaagse, samen met Peter Koning en Jenny Hoekmeijer.
Het drietal wil door mee te lopen
via sponsoring geld inzamelen
voor twee projecten: Stichting
A Sister’s Hope zet zich in tegen
borstkanker en zamelt geld in
voor onderzoek en Stichting KIBahome zorgt voor kinderen in
een weeshuis in Uganda.
Marc liep vijf keer eerder de Nijmeegse Vierdaagse, de laatste
keer was in 2003. In maart begon hij te trainen, met een afstand van vijftien kilometer en
daar kwam elke twee weken vijf
kilometer bij. Samen met Peter loopt hij elke dag 50 kilometer, Jenny loopt de 40 kilometer.
Omdat er regen verwacht werd,
vertrokken ze maandag bepakt
en bezakt met onder andere regenkleding, afdekplastic en zelfs
beschermhoezen voor de schoenen. Het bleek niet nodig te zijn:

ze vertrokken dinsdag met stralend weer. Marc en Peter vertrokken vroeg in de ochtend
om 4.30 uur, om 15.00 uur waren ze weer binnen. ,,We hebben flink doorgelopen, slechts
af en toe een korte pauze ingelast. Het is belangrijk om het
tempo er in te houden, al lukt
dat niet altijd. Ik heb me laten
vertellen dat er 43000 deelnemers zijn. Vlak voor Nijmegen
moesten we een dijk op en liepen we midden in de massa, dat
vertraagt enorm. Maar het ging
goed, ik ben tevreden. Al kom ik
wel net uit de massage, ik had
behoorlijk last van stijve spieren.
Maar dat zal morgen wel beter
gaan. Nu maar hopen, dat we dit
weer houden, dit is prima wandelweer’’, zo laat Marc dinsdagavond telefonisch vanuit Nijmegen weten. Het drietal hoopt,
dat ze vrijdag een mooi bedrag
bij elkaar hebben gelopen om
aan de goede doelen te kunnen
overhandigen. (Carla Zwart)

Young Art Festival 2011
Beverwijk - Vrijdag 22 en zaterdag 23 juli vindt het Young Art Festival plaats in Park Westerhout in Beverwijk. Young Art trok vorig jaar,
met de vijfde editie van het festival, zo’n 6.000 bezoekers en liet daarmee de status van ‘lokaal evenement’ achter zich. Dit jaar is het programma uitgebreider dan ooit tevoren, maar de mix, zo kenmerkend
voor Young Art, is nog altijd hetzelfde: landelijk bekende acts en artiesten staan op het podium naast aanstormend talent uit de regio.
En ook voor jongeren die nog aan het ontdekken zijn waar hun talenten liggen, is een plek. Het festival is op vrijdag van 16.00 tot 24.00
uur en op zaterdag van 14.00 tot 24.00 uur. (foto: Willem Tesselaar)

Ideeën voor Beeckestijn
Velsen-Zuid - Plaats om elke
100 meter een bank, liever geen
extra fietspad door het park,
maak een dwaalbos voor honden. Dat zijn zomaar wat ideeën
die binnenkomen bij Natuurmonumenten voor het parkbos van
Beeckestijn.
Natuurmonumenten wil als nieuwe beheerder van het parkbos en
de historische tuinen van Beeckestijn graag in gesprek met de
vele bezoekers. Het beheer van
zo’n groot terrein met unieke his-

torische waarden en mooie natuur is een omvangrijke klus. Er
komen ook veel verschillende recreanten die allen op hun eigen
manier het park beleven. Voor
verbeteringen van de recreatieve
voorzieningen wil Natuurmonumenten rekening houden met die
verschillende wensen. Daarom is
een speciale website geopend
waar mensen uitgenodigd worden hun idee over recreatiemogelijkheden achter te laten: www.
praatmeemet.nl/beeckestijn
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Sonrise in
IJmuiden

Wie moet dat betalen?

Vandalisme, scholen
zitten met de brokken
IJmuiden - Vandalisme op het
schoolplein, wie moet dat betalen? Op een gezamenlijk stukje
schoolplein van de Klipper en de
Vuurtoren in IJmuiden werd een
paar jaar geleden een alternatief
stuk speelgoed neergelegd in de
vorm van rioolbuizen. Nu liggen
de stukken ervan af en zijn de tegels er omheen verdweren. Meegenomen door vandalen, maar
ook zijn losliggende rubbertegels naar binnen gehaald, om te
voorkomen dat ze worden gestolen. De situatie is onveilig, ongezellig en de kinderen missen hun
speeltoestel. Verstoppertje spelen in de buizen mag niet meer.
Er hangt een lint om dit deel van
het schoolplein.
,,We dachten dat deze rioolbuizen wel vandalisme proof zouden
zijn’’, zegt Koos de Koning van de
Vuurtoren die destijds in de commissie van het nieuwe schoolplein zat. ,,Maar iemand vond het
wel leuk om de buizen om te rollen, waardoor veel schade is ontstaan.’’
De school is in eerste instan-

tie zelf verantwoordelijk voor alles op het schoolplein. Maar als
er wordt gesloopt, kunnen scholen niet blijven betalen voor vandalisme.
,,Er is een potje voor vandalisme’’, zegt De Koning. ,,Maar dat
lost de problemen van vandalisme niet op. Er zou een hoog hek
moeten komen om verder vandalisme te voorkomen. Maar wie
moet dat betalen?’’
Adjunctdirecteur René Hof van
de Vuurtoren vertelt dat enkele maanden geleden loodslabben
van het dak zijn gestolen. ,,Het
schoolplein is tot 9 uur ‘s avonds
toegankelijk voor kinderen tot 12
jaar. Dat is ook prima. Maar hoe
kunnen wij als school vandalisme
en diefstal voorkomen?’’
Scholen zijn momenteel met elkaar in gesprek om te komen
tot een nieuw protocol om af te
spreken waar de verantwoordelijkheid voor schade en vandalisme ligt: bij de school of misschien
toch bij de gemeente. Maar tot
die tijd zitten de scholen letterlijk
met de brokken. (Karin Dekkers)

OUD GOUD & TANDHEELKUNDIG GOUD

Contante inkoop van Goud & Zilver
Gratis advies !

Adviseur

Uw
komt langs !
27 en 28 juli
10:00-17:00 uur

Hotel Augusta
Contante uitbetaling

Gratis advies

Oranjestraat 98
1975 DD IJmuiden

Voor meer informatie zie

www.kelimidor.nl

Legitimatie verplicht

IJmuiden – Het belooft volgende week, van maandag 25 tot
en met vrijdag 29 juli, een leuke week te worden aan het Johan Cruijf Court aan het Pleiadenplantsoen. Sonrise organiseert daar elke middag een programma vol met leuke en sportieve activiteiten. Er zijn clinics,
er wordt gesport en aan drama
gedaan. Er is een panna kooi en
Freestyle voetbal. Een graffiti artiest gaat samen met de kinderen kunstwerken maken en voor
de allerjongsten is er een knutselkraam. Ook zullen er twee
sporters uit de Oekraïne te gast
zijn. De week wordt vrijdag met
een barbecue afgesloten, waar
alle buurtbewoners welkom zijn.
Er is ook halal vlees verkrijgbaar.
Bonnen hiervoor zijn voor vijf
euro verkrijgbaar bij het Johan
Cruijf Court. De activiteiten beginnen elke dag om 13.30 uur, ze
zijn gratis toegankelijk en iedereen is van harte welkom. Sonrise in IJmuiden is een gezamenlijk initiatief van de Petrakerk, de
Baptistengemeente, de Nieuwe kerk en het ICC uit VelsenNoord. De organisatoren willen dat de kerken meer de wijken in gaan, onder de mensen
zijn. Maar iedereen, ongeacht
nationaliteit of geloof, is er welkom. Kom dus allemaal volgende
week naar het Johan Cruijf Court
aan het Pleiadenplantsoen, om
er samen een hele leuke en
sportieve week van te maken.

Huttenbouw
IJmuiden
IJmuiden - Van zaterdag 23 juli tot en met vrijdag 29 juli houdt
buurtcentrum De Dwarsligger
weer de jaarlijkse huttenbouwweek voor kinderen in de leeftijd
van 5 tot en met 12 jaar. De huttenbouw is dagelijks van 10.00
tot 16.30 uur en wordt gehouden bij het Rokerspad achter de
Keetberglaan. De prijs per dag is
1,50 euro en een weekkaart kost
7,50 euro.
Het thema van dit jaar is ‘Griezeldorp’, dus niet alleen timmeren maar ook griezeldingen maken. Spijkers, hout en begeleiding zijn aanwezig, maar een
hamer moet je zelf meebrengen.
Wanneer je het warm krijgt van
het timmeren dan kun je afkoelen onder de douche of in het
zwembad. Je kan natuurlijk een
lunch van huis meenemen, maar
patat, ijs en limonade is ook te
koop. De hele week worden leuke spelletjes gedaan en kunnen
de kinderen vlaggen en griezelfiguren maken. Elke dag is
de mogelijkheid om je zo griezelig mogelijk te laten schminken. En wie zich onverhoopt op
de vingers slaat, kan rekenen op
de altijd aanwezige en deskundige EHBO.
Meer weten? Buurtcentrum de
Dwarsligger 0255-512725.

Kleuters bezoeken
Beeksma Banket
IJmuiden - Kleuters van basisschool De Vliegende Hollander
hebben de afgelopen weken in
groepjes een bezoek gebracht
aan Beeksma Banket, de banketbakker om de hoek.
De kleuters zijn bezig met het
thema ‘Hoera’. Want pop Ko,
waarmee ze spelen en waar ze
veel van leren was jarig. En bij
verjaardag hoort natuurlijk taart
en waar kun je dan beter kijken bij de bakkers van Beeksma Banket. De kinderen kregen
een rondleiding door de bakkerij die heel interessant was.
De bakker liet zien hoe hij deeg
maakt en dat mochten de kleuters ook allemaal proeven. Ook
liet hij de grote ovens zien, waar
alle taarten in worden gebak-

ken en waar elke dag wel 22
verschillende soorten gebakjes worden gemaakt. De bakker
is zo goed dat hij zelfs een heel
mooie beker heeft gewonnen
met de lekkerste zelfgemaakte zoutjes. De bakker probeert
steeds nieuwe soorten gebakjes en taarten en kijkt dan of ze
in de smaak vallen bij de klanten.
De kinderen kregen bij de rondleiding nog een heerlijk stuk
cake en mochten ook een stukje van een taartbodem proeven.
Tenslotte gingen de groepjes op
de foto met de bakker bij de hele grote en bekende moorkop.
Bakker Beeksma, het bezoek
was heel leuk en heel lekker,
nogmaals bedankt.

Kolibrievlinder gespot
IJmuiden - Ab de Graaf uit
IJmuiden spotte niet alleen deze
kolibrievlinder, hij maakte er ook
een prachtige foto van, wat helemaal niet gemakkelijk is.
Een kolibrievlinder onderscheidt
zich door zijn dikke lijfje en de
eigenschap om tijdens het vliegen doodstil te blijven hangen, net als een kolibrie. Net als
een kolibrie hangt hij stil om tijdens het vliegen honing uit een
bloemkelk op te nemen. Op de
foto van Ab de Graaf is duidelijk dit moment te zien. De lange spriet aan de voorkant van de

kolibrievlinder is zijn tong.
De kolibrievlinder is een dagactieve nachtvlinder uit de uit
de familie Sphingidae, de pijlstaarten. Hij wordt ook wel Meekrapvlinder of Onrustvlinder genoemd. De spanwijdte van de
vleugeltjes is 4 tot 6 cm. Op deze
foto zijn de vleugels echter nauwelijks te zien, vanwege het hoge tempo van de vliegbeweging.
De voorvleugels zijn grijsbruin,
de ondervleugels zijn oranjegeel.
Aan de brede staart zitten zwarte
en witte plukken haar. (bron: Wikipedia, foto: Ab de Graaf)
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100 bofkonten
gratis naar de
Efteling
Velsen - Maandag 25 juli en
maandag 1 augustus gaat een
groep kinderen uit de gemeente Velsen naar de Efteling. Deze kinderen zijn echte bofkonten
want zij zijn uitgeloot om mee te
gaan naar een van de mooiste
attractieparken van Nederland.
Aanleiding was een geste van
het bekende pretpark aan alle
gemeenten ter gelegenheid van
de opening van de nieuwe attractie, de magische stad Raveleijn. Er werden 100 gratis entreekaarten uitgedeeld aan de
230 burgemeesters die bij deze
opening aanwezig zijn geweest.
Ook Burgemeester Franc Weerwind was van de partij en hij
mocht de kaarten verdelen onder inwoners van de gemeente. Er is gekozen voor kinderen
tussen 6 en 12 jaar van alleenstaande ouders die een uitkering
hebben. Om geen extra kosten te
hoeven maken is samenwerking
gezocht met Stichting Vrienden
van Velsen-Noord die haar bus
twee keer voor een rit ter beschikking stelt. De bus haalt om
8.00 uur de kinderen uit IJmuiden op en om 8.30 uur de kinderen uit Velsen-Noord aan het
Stratingplantsoen/Wijkerstraatweg op. Burgemeester Weerwind zal op maandag 25 juli op
de locatie in Velsen-Noord de
kinderen uitzwaaien

Wisselexpo in
Hoogovensmuseum
Velsen-Noord - In het Hoogovensmuseum is een nieuwe
wisseltentoonstelling ingericht.
In de gang met de zogenaamde
tijdlijn hangen de geschilderde
of gefotografeerde portretten van
de directeuren van het toenmalige Hoogovens, later Corus en nu
Tata Steel. Naast de portretten
vestigen enkele voorwerpen ook
de aandacht op de directie. Ook
is er van het eerste vrouwelijke
directielid, Marjan Oudeman, een
levensgroot, met laserstralen uit
roestvast staal gesneden beeld
te zien. Zij kreeg dit beeld aangeboden op haar 50ste verjaardag.
Het Hoogovensmuseum is open
op de dinsdagen en de donderdagen van 10.00 tot 15.00 uur en
op de dagen, als de stoomtrein
rijdt: de laatste zaterdag en zondag van de maand tot en met oktober. Deze maand is dat dus op
zaterdag 30 en zondag 31 juli.
De toegang tot het museum bedraagt 2 euro per persoon. Voor
kinderen onder de 16 jaar is de
toegang vrij. Het Hoogovensmuseum is te bereiken via de Kesslerbrug, in het verlengde van
de Wenckebachstraat in VelsenNoord, en dan vóór de toegangspoort linksaf en de borden volgen.

Stormvogels stelt
aanhangers teleur

Afscheid ‘Juf‘ Silvia
IJmuiden - Vier jaar werkte Silvia Pippel als kinderwerkster
bij buurtcentrum de Dwarsligger. Onlangs werd ze benaderd
door Hoge School Amsterdam
om daar vanaf 1 september als
docent aan de slag te gaan. Silvia accepteerde de aangeboden
functie en gaat de Dwarsligger
verlaten.
Dat mocht niet onopgemerkt gebeuren. Bij de laatste kinderinstuif van het seizoen van afgelopen woensdag werd er dan
ook flink uitgepakt. Er was taart
en schmink, er waren spelletjes en de kinderen maakten zomerknutsels. Na afloop namen
alle aanwezigen afscheid van
‘hun’ Sylvia. Nanda Ramakers,
sinds jaar en dag werkzaam in
de Dwarsligger, kent Silvia als

geen ander. ,,Ik leerde Silvia als
vierjarige kleuter al kennen bij
haar ouders in Velserbroek. Die
waren betrokken bij vrijwilligerswerk. Dan komt ze opeens als
midden twintiger bij ons werken.
Leuk toch? Silvia is zeer met haar
werk betrokken en kan heel snel
problemen signaleren en adequaat oplossen. Velsen zal in de
toekomst nog veel van haar horen, want haar betrokkenheid bij
de samenleving is enorm”, weet
Nanda, die zelf volgend jaar februari vanwege pensionering afscheid neemt van de Dwarsligger.
Ook de kids lopen weg met haar.
Zoals Amal (9): ,,Ik wil niet dat
Silvia weg gaat. Silvia is heel
vriendelijk en ik zal haar heel erg
gaan missen.’’

IJmuiden - Op Ronnie Rolles
na had trainer Van der Fits van
Stormvogels weer de beschikking over een vrij complete maar
nog niet ingespeelde selectie, zo
bleek in de wedstrijd tegen het
voorlaatst staande N.V.C. Het
leek er even op dat de Vogels
na een aantal leuke combinaties de vorm van de eerste competitiehelft hadden terug gevonden maar het was maar een momentopname, want de rest van
die eerste helft was zeer rommelig en weinig overtuigend.
Aan beide kanten vielen overigens wel enkele kansjes maar
verwarmend was het niet. Enkele gele kaarten vielen de gastheren ten deel. Tim Groenewoud
kon zijn draai niet vinden en verzuimde zijn ploeg op voorsprong
te zetten terwijl Kevin Sterling ditmaal niet kon overtuigen. Stormvogels speelde met
te weinig inspiratie en willen ze
nog meedoen om de titel dan zal
een betere instelling aan de dag
moeten worden gelegd. Samenvattend: een matige eerste helft
en teleurstellend spel.
In de tweede helft bleef Mischa
Plug in de kleedkamer achter en
kwam daarvoor Kamal Atziba in
de plaats met als gevolg enkele
plaatswisselingen in het elftal..
De opkomende Jurjen Dikker
als rechtervleugelverdediger zag
zijn schot net over de lat gaan.
Na circa 10 minuten spelen in

de tweede helft werd Lars de
Kort ingezet en kreeg hij enkele malen de kans om zijn reputatie waar te maken, maar ook
hij faalde en bewees nog niet in
vorm te zijn. Aan de andere zijde moest Jan Ziere enkele malen handelend optreden om de
nul te houden. Een kwartier voor
het einde werd Cor Bal ingezet voor Tim Binkhorst en kreeg
hij al vrij snel de gele kaart wegens praten tegen de leiding.
Even tevoren kreeg Rick Kluyskens wegens een te hoog opgetrokken been ook al geel. Weliswaar was de tweede speelhelft
voor de toeschouwer wel spannend maar voor de aanhangers van de Vogels ook teleurstellend vanwege het ontbreken van doelpunten. Nadat de
overige uitslagen bekend waren bleek E.D.O. met overtuigende winst op Pancratius de winnaar op de ranglijst te zijn met
een voorsprong van twee en drie
punten op plaats twee (D.E.M.)
en plaats drie (o.a. Stormvogels).
Zondag gaat men op bezoek bij
S.V.W. ’27. Vorige week versloegen zij als hekkensluiter N.V.C.
met 3-1.
Een overtuigende overwinning
zal moeten plaats vinden willen
de Vogels nog een rol van betekenis kunnen spelen met in het
vooruitzicht de zware wedstrijden tegen : D.E.M., H.F.C., Purmersteijn en E.D.O.

Eerste resultaten bekend

Tata Steel grootste
lokale bron van fijnstof

De Blauwe Zeester
in campingsfeer
IJmuiden - Het is zomer op de
Blauwe Zeester, tijd voor vakantie. Sommige mensen gaan met
de auto, andere met het vliegtuig of met de trein. Bij de Blauwe Zeester gingen ze op vakantie in de tuin.
Er werd een tent opgezet en de
kinderen zijn tussen de middag
gaan slapen in de tent. De matrasjes werden in de tent neergelegd en… slapen maar! De
kleintjes vonden het zo span-

nend dat sommigen alleen maar
met grote ogen bleven kijken
naar de slapende kinderen. De
opblijvers vonden het jammer
dat ze niet meer naar bed gingen. Ze hadden er graag bij willen liggen. Gelukkig hebben alle
kidneren er ‘s morgens nog gezellig in gespeeld, de tent was
omgebouwd als disco. De kinderen vonden het spelen en slapen
in de tent zo leuk, dat is besloten
om de tent vaker op te zetten!

Regio - De eerste twee fases
van het onderzoek naar fijn stof
in de regio IJmond zijn afgerond.
Hieruit blijkt dat Tata de grootste
lokale bron van fijnstof is in de
IJmond. De hoogste concentratie
fijnstof bevindt zich op het Tataterrein zelf en neemt daarbuiten
snel af. De invloed van andere
lokale bronnen als het wegverkeer, scheepvaart, landbouw en
andere industrie zijn marginaal.
Het onderzoek naar de concentratie fijnstof in de IJmond heeft
meer en betere gegevens opgeleverd dan eerder voor handen
waren. Door het te meten gebied
te verdelen in vlakken van 100 x
100 meter (in plaats van het eerder gebruikte 1 x 1 kilometer),
ontstaat er een gedetailleerder
beeld waar de verontreiniging
zich bevindt. Hierdoor kunnen
in de toekomst gerichter maatregelen genomen worden, die
de bron direct aanpakken. In fase drie van het onderzoek wordt

bekeken of maatregelen noodzakelijk zijn en welke maatregelen de uitstoot van fijnstof verder
kunnen terugdringen. Naar verwachting is dat in het najaar van
2011 bekend.
Het ‘Vervolgonderzoek fijn stof
emissies IJmond’ is één van de
vier onderzoeken die is ingesteld
naar aanleiding van het RIVMrapport ‘Wonen in de IJmond ongezond?’ (sept. 2009). In de eerste twee fases van dit vervolgonderzoek is onder andere gekeken naar de lokale bronnen
van fijn stof (zowel regionaal als
op het Tata-terrein) en het effect
van eerder genomen en/of voorgeschreven maatregelen.
Het onderzoek is ingesteld door
de provincie Noord-Holland en
de Milieudienst IJmond, de uitvoering van het onderzoek is gedaan door de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Het onderzoek
en een toelichting zouden zijn te
vinden via www.noord-holland.nl
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Dance en Dutch Valley
In augustus vinden er in het
recreatieschap Spaarnwoude
twee muziekfestivals plaats.
Op zaterdag 6 augustus 2011 is
het alweer de 17e keer tijd voor
het Dance Valley Festival. Een
week later, zaterdag 13 augustus, wordt voor de eerste keer
het Dutch Valley Festival georganiseerd. Dit is een festival
met artiesten van Nederlandse bodem.
Beide muziekfestivals vinden
plaats in de zogenaamde Velsen
Valley in Spaarnwoude – wat vroeger het evenemententerrein was.
Ook dit jaar worden er verkeers-

en veiligheidsmaatregelen getroffen die de overlast zoveel mogelijk
moet beperken en voorkomen. De
Amsterdamseweg wordt niet afgesloten. Wel kan er om legitimatie en adres van bestemming worden gevraagd. Het verkeer wordt
in goede banen geleid door Traffic
Support Events; dit bedrijf heeft
veel ervaring met de inzet van verkeersregelaars bij evenementen.
De berichtgeving nalezen kan op:
www.velsen.nl
www.dancevalley.com
www.dutchvalleyfestival.nl
www.spaarnwoude.nl

Ontdek de IJdijkenroute!
Op vrijdag 8 juli 2011 is een nieuwe historische route over de IJdijken officieel gelanceerd in
Amsterdam. Via bordjes zijn
vanaf nu op de smartphone boeiende verhalen te lezen over de
geschiedenis van de IJdijken en
haar omgeving. Op vrijdag 15 juli is het westelijke deel van deze route in Spaarndam geopend
door wethouder Wim Westerman van de gemeente Velsen en
burgemeester Bert Bruijn van
de gemeente Haarlemmerliede &
Spaarnwoude.

Jeugd scoort bij gemeente
Twee voetbaldoeltjes en nieuwe belijning van het speelveldje aan de Crijnssenstraat in
Santpoort-Noord: dit verzoek
hebben achttien enthousiaste kinderen - van zeven tot vijftien jaar - gedaan bij de gemeente Velsen. Wethouder Wijkgerichte Dienstverlening Robert
te Beest was erg enthousiast
over dit bewonersinitiatief en
heeft met plezier toegestemd.
De kinderen hebben hun ideeën op
tekening gezet en samen met de afdeling Wijkbeheer zijn de plannen
verder uitgewerkt. Intussen zijn
de doeltjes geplaatst en is de be-

lijning aangebracht. Er wordt veel
gebruik gemaakt van de speellocatie. De kinderen zijn er hartstikke
blij mee zo lieten zij de gemeente
onlangs weten.
De gemeente Velsen juicht bewoners- of wijkinitiatieven erg
toe. Heeft u een idee die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving
verbetert en/of de verhoudingen
binnen een wijk en tussen bewoners versterkt, dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.
Wilt u meer weten over een wijkof bewonersinitiatief kijkt u dan
op www.velsen.nl. (foto: Gemeente Velsen)

Wat is de IJdijkenroute?
De IJdijken zijn ‘bakens van herinnering’ in het landschap en zijn vaak
nog goed te zien. De IJdijken lopen
van Monnickendam tot Beverwijk
aan de noordkant, en van Muiden tot
Velsen aan de zuidkant. De eerste fase van de IJdijkenroute strekt zich
uit vanaf de Jodenbreestraat in Amsterdam naar het Pontplein in Velsen. Vanaf het najaar 2011 wordt de
route richting Muiden, Monnickendam en Beverwijk verlengd.

Wat is een QR code?
De bordjes van de IJdijkenroute
zijn voorzien van een QR (Quick
Response) code. Deze codes kunnen worden gescand met een
smartphone, waarna de bezoeker
toegang krijgt tot de mobiele website van de route. Op deze website
komen verhalen van de IJdijken tot
leven, is algemene informatie te lezen en is de route te volgen. Op 24
locaties langs deze nieuwe route
zijn de bordjes met de codes te vinden.
Grootschalige samenwerking
De IJdijkenroute is het resultaat
van samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, de gemeentes Velsen en Haarlemmerliede
& Spaarnwoude, de Amsterdamse stadsdelen Centrum, West en
Nieuw-West, de Dienst Ruimtelijke Ordening en diverse musea en
archieven. Vind alles over de route op www.ijdijkenroute.nl. Alle verhalen zijn ook terug te lezen
op www.oneindignoordholland.nl.
(foto: Ko van Leeuwen)

Evenementen in Velsen
• Vrijdag 22 juli t/m donderdag 28 juli: Feestweek IJmuiden
• Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli: Huttenbouw IJmuiden
• Maandag 25 juli t/m donderdag 28 juli: Huttenbouw Velserbroek
• Zaterdag 30 juli t/m zaterdag 6 augustus: Dorpsfeest Santpoort
Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl >
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.
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Resultaten Burgerpanel bekend

Communicatie Velsen
De leden van het burgerpanel
Velsen geven de gemeente een
ruime voldoende voor de leesbaarheid van stukken. De website van de gemeente Velsen
wordt vaak bezocht, 71% van
de bezoekers vindt ook wat ze
zoekt. Het gemeentelijke Burgerjaarverslag is slechts bij
22% van de panelleden bekend.
Dit zijn enkele conclusies uit
het onderzoek naar de kwaliteit van de gemeentelijke communicatie onder het digitaal
Burgerpanel Velsen.
De gemeente wilde weten hoe
de informatie van en over de gemeente ontvangen en gewaardeerd
wordt. De vragen gingen onder andere over de leesbaarheid van teksten in diverse publicaties en de
kwaliteit van de website.
De gemeentelijke Infopagina en
Bekendmakingen krijgen een 7
als rapportcijfer. De website van
de gemeente komt daar vlak in de
buurt met een 6,8. De brieven die
leden van het burgerpanel van de
gemeente krijgen vinden ze begrijpelijk en het taalgebruik krijgt een

7,4. Van het bestaan van een burgerjaarverslag is slechts 22% op de
hoogte; het aantal lezers daarvan is
dus zeer beperkt.
Ook is aan leden van het panel gevraagd of en hoe sociale media een
rol kan spelen bij gemeentelijke
communicatie. Ongeveer 31% van
het burgerpanel vindt het gebruik
van social media door de gemeente wenselijk (van de actieve gebruikers zelfs 46%). Dit mag echter niet ten koste gaan van andere
vormen van communicatie omdat
immers niet iedereen de beschikking heeft over computer of smartphone.
Naast de positieve waardering zijn
er ook bruikbare suggesties en kritische opmerkingen genoemd. Bijvoorbeeld over de beperkte vindbaarheid van informatie op de
website en het onvoldoende reageren op klachten of meldingen.
Door dit onderzoek is duidelijk
geworden waar de gemeente aan
moet werken om de communicatie
nog verder te versterken. Zie ook
www.velsen.nl.

Vissen op afval
De schipper en zijn bemanning
van vissersboot GO 26 heeft de
Fishing for Litter Award 2010
ontvangen uit handen van wethouder Wim Westerman (voorzitter KIMO Nederland en België). Deze prijs werd vrijdag 15
juli 2011 uitgereikt aan het schip
wat de meeste afval heeft opgevist uit de Noordzee.
Acht schepen uit de haven van
IJmuiden nemen deel aan dit project, waar zwerfafval uit de Noordzee/Waddenzee in big-bags aan land

wordt gebracht en verwerkt. Hierdoor wordt de vervuiling op zee teruggedrongen en de visgronden en
stranden schoner.
‘Fishing for Litter’ is een project van
KIMO Nederland en België, een vereniging van kustgemeenten voor
de veiligheid en het milieu van de
Noordzee en haar kuststreken. Aan
het ‘Fishing for Litter’ project nemen in totaal 104 schepen uit 12 havens deel waardoor jaarlijks meer
dan 440.000 kg afval uit zee wordt
verwijderd. (foto: Reinder Weidijk)

Speciaal voor toeristen

Folder ‘Going Dutch’
Het Amsterdam Toerisme &
Congres Bureau (ATCB) heeft in
opdracht van de gemeente Velsen de brochure ‘Going Dutch’
gemaakt. Wethouder toerisme
Annette Baerveldt heeft vrijdag 15 juli 2011 het eerste exemplaar van deze brochure overhandigd aan de Kapitein van
de ms King of Scandinavia van
DFDS.

Wethouder Annette Baerveldt heeft samen met Melanie Pruis-Obel
(ATCB) het eerste exemplaar van de nieuwe brochure overhandigd aan
kapitein Andreas Kristensen van de ms King of Scandinavia van DFDS

De brochure geeft informatie over
winkelen, Nederlandse producten,
bezienswaardige plekken in de gemeente Velsen en Nederland. Daarnaast bevat de brochure nuttige
tips, adressen en kaarten voor automobilisten. Dit stimuleert dat de
uitgave bewaard wordt gedurende
de reis. Verschillende ondernemers
hebben in deze uitgave hun bedrijf

laten opnemen. Ook worden de belangrijkste evenementen onder de
aandacht gebracht.
Buitenlandse passagiers die op de
Felison Terminal arriveren, willen snel naar hun eindbestemming.
Ook op de terugreis wijzen borden
naar de terminal. Daardoor loopt de
middenstand toch een stukje omzet
mis. Het beter inspelen op de groeiende groep passagiers van de ferries en cruises is een van de speerpunten uit de Economische Agenda
2011-2014 van de gemeente Velsen.
In opdracht van de gemeente Velsen heeft ATCB de brochure ‘Going
Dutch’ gemaakt. Dankzij de samenwerking met DFDS worden deze
brochures nu aan boord en in Engeland onder de passagiers verspreid.
(foto: ATCB)
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Voortgang projecten verbetering leefkwaliteit Velsen-Noord

Frisse wind in Velsen-Noord
Voorwoord
Velsen-Noord heeft mij verrast.
Ik ontmoet hier bewoners
die zich in grote onderlinge
verbondenheid inzetten om
de leefbaarheid in hun dorp te
verbeteren. Ook de gemeente,
mijn vier collega-wethouders,
de burgemeester en ik werken
daar hard en van harte aan mee.
Een project dat de leefkwaliteit
van Velsen-Noord vol raakt en
hier goed wordt gevoeld, is de
Brede School. De behoefte aan een
multifunctioneel centrum, waarin
plaats voor een basisschool (De
Triangel) en tal van andere sociale
en maatschappelijke activiteiten, is
groot – en daarmee essentieel voor
een gezonde woonomgeving.
De leefbaarheid staat of valt ook
met het sportpark Rooswijk, dat
we in een fonkelnieuwe jas gaan
steken, zo gaan opschudden dat
weer een zone ontstaat waarvoor
het bedoeld is: om lekker te sporten
en te recreëren, voor meisjes en
jongens, voor jong en oud. En het
is menens. Vanuit de gemeente
en provincie Noord-Holland zijn
miljoenen euro’s beschikbaar
gesteld om van de brede school en
Rooswijk een succes te maken.

Het gekoesterde woongenot
hopen we in de nabije toekomst
ook te beleven op het terrein van
de Schouw. Daar gaat een frisse
wind waaien, met als uiteindelijk
resultaat een wijk waar iedereen
zich welkom zal voelen.
Maar de bloem in het knoopsgat
van Velsen-Noord is het
Wijkeroog-plantsoen. Bijna
letterlijk, want het wordt een
opgeknapt park met groen- en
waterpartijen, een park als groene
long van de wijk. Het is nu zomer
2011. Over een kleine drie jaar, als
mijn ambtstermijn als wethouder
erop zit, is de aanpak van VelsenNoord geen agendapunt meer.
Dan is de inhaalslag die we nu
met z’n allen maken voltooid en is
het proces van herstructurering
voortvarend in gang gezet. Dan
wonen de Velsen-Noorders in
een buurt waarop ze trots zijn en
waar het goed vertoeven is. Dan
heeft Velsen-Noord een grote stap
voorwaarts gemaakt en kan het
zich meten met menige wijk in
Velsen.
Robert te Beest, project- en
wijkwethouder Velsen-Noord

Brede school
De gemeenteraad heeft op 16 juni jl. belangrijke besluiten genomen over de nieuwe brede
school in Velsen-Noord. Zo nemen gemeente en provincie
Noord-Holland de financiering
voor hun rekening - waarmee
de weg vrij is om de school daadwerkelijk te bouwen.
Daarnaast heeft de raad de Heirweg
bij de Mel aangewezen als de beste locatie voor een brede school. Er
bestaan goede parkeermogelijk-heden, terwijl de omgeving met het
herinrichten van de groenstrook
een frisse uitstraling zal krijgen. Bovendien leent de locatie zich uitstekend voor een samenwerking met
De Mel en Wijksteunpunt Watervliet.
De functies die in de school een plek
krijgen, zijn van meerwaarde voor
het onderwijs én de wijk. In de plannen is ruimte voor uiteenlopende
activiteiten, van logopedie, maatschappelijk werk en buitenschoolse opvang tot een peuterspeelzaal,
consultatiebureau, inlooppunt voor
het Centrum voor Jeugd en Gezin,
en een huiskamer voor ouderbetrokkenheid en taallessen. Na een
zorgvuldige selectie hebben de gemeente en de Stichting Fedra (voor
bijzonder basisonderwijs, waaronder de Triangel valt) een architect

gekozen: GAJ Architecten uit Arnhem (www.gaj.nl).
Voortgang
Loopt alles volgens planning, dan
is begin 2012 gestart met de noodzakelijke bestemmingplanprocedure en vervolgens het verlenen van
vergunningen. In de loop van 2013,
zo is de verwachting, gaat de eerste
paal de grond in, waarna de school
in 2015 de oplevering kan beleven.
Bewoners kunnen tijdens het proces op verschillende momenten gebruikmaken van het recht op inspraak
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Bedrijven
Parkeren Wijkerstraatweg
Het onderzoek naar het oplossen
van de parkeer-problemen in het
centrum is in overleg met de betrokken ondernemers verplaatst
naar de tweede helft van 2011.

Herstructurering bedrijven
Wijkermeerweg
Nu de gemeenteraad besloten heeft
een nieuwe brede school te realiseren op de plek van de huidige Mel,
is de wens de bedrijvenstrook aan
de Wijkermeerweg te herstructureren, urgenter. De bedrijven moeten
bereikbaar worden vanaf de nieuwe Concordiastraat zodat de Wijkermeerweg is te veranderen in
een fietspad en er een betere (groene) scheiding tussen de bedrijven
en de woonkern (vooral de nieuwe
school) ontstaat. De voorbereidingen vinden plaats in samenwerking
met de betrokken bedrijven en de
provincie. Naar verwachting is er in
de tweede helft van 2011 meer duidelijkheid over aanpak en uitvoering van het project.

Bedrijventerrein De Grote Hout
De woonkern van Velsen-Noord en
de nabijgelegen industrie zijn historisch en economisch met elkaar
verbonden. Industrieterrein De
Grote Hout en de woonkern liggen
pal naast elkaar, slechts gescheiden
door een smalle groenstrook. Hoewel ze elkaar nodig hebben, bestaat
er ook spanning tussen het verhogen van de leefkwaliteit in het dorp
en de ontwikkeling van De Grote
Hout tot een economisch sterk bedrijventerrein. Daarom zetten gemeente én bedrijfsleven zich samen in om - passend binnen de geldende randvoorwaarden - beide
ambities te realiseren.
Voortgang
De gemeente kan slechts tot op zekere hoogte sturen in de voortgang van genoemde projecten, omdat ook externe (markt)partijen,
financiële en economische factoren hierin een grote rol spelen. Ten
aanzien van de aanpassingen van
de Wijkermeerweg zal nog dit jaar
meer duidelijkheid komen over de
mogelijkheden, waarna er een concrete planning wordt gemaakt.

Sportpark Rooswijk
Op 16 juni jl. is de gemeenteraad
niet alleen akkoord gegaan met
de plannen en het schetsontwerp
voor het toekomstige sportpark
Rooswijk, ook heeft zij geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering ervan.

een deel van de huidige en sterk verouderde barakken aan de achterzijde
van het park te slopen. Het programma van eisen en het schetsontwerp
is in nauw overleg met de (sport)gebruikers van het sportpark tot stand
gekomen.

In het eerste ontwerp is te zien dat
de sportverenigingen zo veel mogelijk bij elkaar komen te liggen, waardoor er een ‘groene rondgang’ om de
sportclubs ontstaat. Ook bestaat het
voorstel om het huidige clubhuis van
de voetbalvereniging uit te breiden
en te delen met de hand-, honk- en
softbalverenigingen.

Voortgang
De komende maanden staan in het
teken van een verdere uitwerking
van het schetsontwerp van het hele park. Tijdens deze ontwerpfase vindt er overleg plaats met het
wijkplatform. Volgens de planning
is eind 2011 het definitieve ontwerp
gereed en zullen de werkzaamheden
medio 2012 starten. De officiële opening van het nieuwe park staat in de
loop van 2013 op de agenda.

Het gezamenlijk gebruik van één,
groter clubhuis maakt het mogelijk
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Groen en openbare ruimte
verwijk, Heemskerk en Uitgeest en
de provincie Noord-Holland mee aan
de realisatie van dit plan.
Herstructurering openbare
ruimte Gildenbuurt
Jaarlijkse vervangt de gemeente Velsen circa drie kilometer riool. Dit jaar
worden bijna al deze vervangingsmeters ingezet in de Gildenbuurt in Velsen-Noord. Tegelijkertijd is het hier
aanwezige straatprofiel aan vernieuwing toe. Verder krijgen beide zijden
van de Gildenlaan en Schulpweg bomen om zo twee doorgaande bomenlanen te creëren. De nieuwe inrichting maakt de wijk veiliger en voorkomt sluipverkeer naar de Velsertraverse. Begin 2012 is het werk gereed.
Wijkeroogplantsoen
In oktober wordt het Wijkeroogplantsoen feestelijk geopend. Een verlengde beek, vermenging van zoet en brak
water, vijvers, verschillende soorten
beplantingen en zitplekken: het Wijkeroogplantsoen heeft een heuse metamorfose ondergaan. De historische
Scheybeeck is nieuw leven ingeblazen en is ‘verlengd’ door het plantsoen. De beek heeft een betonnen
profiel gekregen met natuurlijke plasdraszones eromheen. Uiteindelijk
wordt het water op het Noordzeekanaaluitgeslagen. Daarnaast wordt er
brak water vanuit het kanaal het gebied ingebracht met de bedoeling de
natuur te verrijken. De uitwisseling
van het water verloopt via een vishevel. De herinrichting van het plantsoen is onderdeel van het Groen- en
Waterplan, een serie groenprojecten in de IJmond, die deze sterk verstedelijkte regio groener moet maken
voor bewoners en recreanten. Behalve de gemeente Velsen werken Be-

Rollantplantsoen
Het Rollantplantsoen aan de Grote Hout- of Koningsweg is op 11 mei
jl. officieel geopend door de wethouders Robert te Beest en Ronald Vennik. Samen met de broertjes Sjoerd
en Jorrit Strik, wonend om de hoek
aan de Grote Hout- of Koningsweg,
knipten zij ballonnen los, die aan het
picknickbankje bevestigd waren. Het
ontwerp van het Rollantplantsoen is
samen met de buurtbewoners verwezenlijkt.
Voortgang
Nog dit jaar zal het geplande muurtje op de groenwal verrijzen, waarna het plantsoen zijn voltooiing heeft
bereikt. Er staan op het terrein nog
een tweetal gebouwtjes van nutsbedrijven. Zodra de alternatieve voorzieningen op het bedrijfsterrein De
Grote Hout zijn aangelegd, verdwijnen deze twee gebouwtjes. Naar verwachting zal dat in de loop van 2012
gebeuren.

Verkeer
Weren vrachtverkeer
Een belangrijke doelstelling van de
gemeenteraad is het verkeer-veiliger maken van Velsen-Noord - ondermeer door het zoveel mogelijk
weren van vrachtverkeer in de wijk.
Begin 2010 is deherstructurering
van de Pontweg gereedgekomen. Het
vracht-verkeer rijdt nu niet meer via
het dorp, maar via de nieuwe Staalhavenweg naar het bedrijventerrein De Grote Hout. Niet alle vrachtwagenchauffeurs echter volgen de
nieuwe route of ze vertrouwen op
hun navigatiesysteem (waarin nog
de oude route). Hierdoor verdwalen bijna dagelijks vrachtwagens in
het dorp. Met de ANWB zijn afspraken gemaakt over het aanpassen en
waar nodig verplaatsen van de bebording op de Wenckebachstraat. Is
dit klaar, dan zal op de website van
de gemeente een nieuwe routekaart
verschijnen. Ook de bedrijven op
De Grote Hout krijgen hierover bericht, zodat zij bezoekende vrachtwagens de juiste instructies kunnen
geven. Naar verwachting zal in de
loop van 2012 nagenoeg alle overlast
van vrachtverkeer in het dorp tot het
verleden behoren.
Fiets- en voetgangersbrug over
de Velsertunnel aan de Wijkermeerweg
Alle noodzakelijke vergunningen en
procedures om de fiets- en voetgangersbrug over de Velsertunnel aan
de Wijkermeerweg te realiseren, zijn
doorlopen. Het werk is aanbesteed
en de brug-elementen zijn klaar voor
plaatsing door een telescoopkraan
die opereert vanuit de tunnelinrit.
Het project duurt enkele maanden
langer dan voorzien; vanaf eind 2011
kunnen fietsers en voetgangers veilig oversteken.

Oversteek Wenckebachstraat
Uit onderzoek (zie ook het vorige
voortgangsbericht) is gebleken dat
fietsers de oversteek over de Wenckebachstraat als onveilig ervaren.
Ook is de drukte toegenomen als gevolg van de aanleg van de Westelijke
Randweg. Om de veiligheid te verhogen, zal de oversteek naar verwachting ongeveer honderd meter worden verplaatst en voorzien van verkeerslichten. Bij de aanpak van het
Sportpark Rooswijk wordt al rekening gehouden met de nieuwe oversteek - die ook de verbinding tussen
de woonkern en de sportaccommodatie moet verbeteren.
Voortgang
De doelstelling het vracht-verkeer zo
veel mogelijk teweren uit de kern zal
in 2012 zijn gerealiseerd. Dat geldt
ook voor de oversteek voor langzaam
verkeer over de Wenckebachstraat
en over de Velsertunnel aan de Wijkermeerweg.

Infopagina
21 juli 2011

W
e st
Stafafdeling Communicatie
| 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl
el
n
Vo

Ran
dw
eg

de
lla
an

cksa
n gh
la a n
Bee

straat

rm e e

sCorvern
laa

19

Co nc ord ia-

4

rw e g

39

s tr a a

18

g
we

29

Polde

Noord

12

13
Wijk

erm

rweg

eg

straat

U
RT

LSE

n-

straa

J. K

De S

weg

Tore

EL

jk

Ratelsstr.

di

v.d. Zwaag-

al

NN

na

t

straa

40

Gronduitgifte Grote Hout

2011*

41

Aan- en verkoop stuk grond Eendrachtsstraat

n.v.t.

42

Herstraten Wijkerstraatweg nabij winkels

2012
2011

19

Aanleggen verbindingsweg t.b.v. bedrijven Concordiastraat - Wijkermeerweg
(Vletterliedenstraat)

20

Hoogteportaal Grote Hout- of Koningsweg

21

Aanleg fiets- en voetgangersbrug over Velsertunnel

22

Aanleg westelijke randweg door provincie Noord-Holland

43

Omzetten hoogteportaal van de Wijkerstraatweg naar Wijkermeerweg

23

Aanleg extra fietsverbinding met Beverwijk (Emplacementsweg)

44

Aanleg 150 kV leidingen Liandon + vervangen riool Stratingplansoen

2011

24

Onderzoek realisatie extra parkeerplaatsen centrum

45

Aanpassen/verplaatsen oversteek fietsers Wenckebachstraat

2012

Nieuwe projecten
2011

2011*

Gereed

* project heeft een langere looptijd dan één jaar

KAARJE EN TABEL.indd 1

us

eg

Pla

tfo
rm

we

eerw

VE

Ka

n
ijse
ekh u str

v. Bro

brord

Verlengde Wijkermeerweg wordt fietspad

isw

21

t

40

s
Ba

weg

Vle
rliedette
nstr.

W ij k e

traat

straat

Heirweg

oogs

kGeelvinc

Schoon

35

WIJKEROOGPARK
30

Wijker

straat

n

oort-

Ladd

g

twe

straa

43

s- pl
antsoe

Project in voorbereiding

Wille

sen

Gjert

kampBone str

tm

Stol

Zou

18

ui

Geelvinck-

Starrebosstr.

straat

erbeek

Van Di

Pancra

40 Project in uitvoering
De Schouw
De Schouw is een voormalig conferentieoord in Vel40 Project gereed
NOORDZEEKANAAL
sen-Noord en een aantal jaren geleden gekraakt. De eg
w
gemeente ziet daar graag woningen komen. Het is
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Velsergeving ten goede komen. De eigenaar van De Schouw at
Kuyperlaan
lein
Programmalijst
Frisse
Wind
in
Velsen-Noord
wil meewerken. Om woningbouw mogelijk te maHieronder treft u in tabelvorm het programma. De nummers van de lijst voortgang van de projecten sterk vereenvoudigd weer. Een project als
ken, moet eerst het bestemmingsplan veranderd
corresponderen met de nummers op de kaart. Zo ziet u in één oogopslag de Brede School kent voordat de eerste paal de grond ingaat een lange
worden. Dat gebeurt in verschillende stappen, waarvoorbereidings- en proceduretijd, terwijl voor een project als de grondwelke projecten er in uw directe omgeving in voorbereiding (blauw), in
van de eerste het opstellen van een startdocument
uitvoering (grijs) of al gerealiseerd (groen) zijn. Let op, de tabel geeft de uitgifte Grote Hout weer een lange uitvoeringstijd geldt.
is, ofwel een pakket eisen waaraan de toekomstige
ontwikkeling moet voldoen. Een conceptexemplaar
Project
Gereed
Project
Gereed
daarvan, ‘Locatie de Schouw’, is inmiddels door het
1
25
Aanleg Rollantplantsoen
2011
Onderzoek naar de haalbaarheid van het verplaatsen van het Gildenspoor
college goedgekeurd en heeft van 1 december 2010
2
26
Herinrichting pleintje Geelvinckstraat / Melklaan
Onderzoek naar verplaatsing entree Nuon (relatie met nr. 25)
n.v.t
tot en met 12 januari 2011 ter inzage gelegen. In die
3
27
Planontwikkeling stationsgebied Beverwijk (voormalig Ankie's hoeve)
2012*
Afsluiten tunneltje Melkpad
periode is ook een inloopbijeenkomst georganiseerd
4
28
Terugdringen van wateroverlast
Herinrichting Wijkeroogplantsoen
om omwonenden en andere geïnteresseerden te in5
29
Vervanging (gedeeltelijk) riolering en parkeren Van Kalkarstraat en omstreken
Herinrichting volkstuinen en omgeving
formeren over de plannen. Reacties op het concept,
6
30
Rioleringswerkzaamheden tussen Melklaan en Meerweidenlaan
Aanleg nieuwe brug naar Wijkeroogpark
n.v.t.
onder andere van de woningcorporaties in VelsenAanpassen startdocument (bestemmingsplanprocedure) locatie de Schouw
7
Rioleringswerkzaamheden tussen Melklaan, Wijkerstraatweg en Wijkeroogstraat
31
2011*
Noord, en de daarop volgende gesprekken zijn aann.a.v. participatietraject
8
Herinrichting en vervanging riolering Gildenbuurt
2012
leiding nog eens kritisch te kijken naar het woning32
Oplevering woningen Geelvinckstraat (awv Eigen Haard i.s.m. Bouwfonds)
9
Herinrichting Grote Hout of Koningsweg (zuidelijk deel)
2012
bouwprogramma zoals dat in het startdocument is
33
Oplevering woningen Ladderbeekstraat (awv Eigen Haard i.s.m. Bouwfonds)
10
Herprofilering van de Staalhavenweg
opgenomen. Ook de stagnatie van de woningmarkt
Onderzoek mogelijkheden herstructurering woningvoorraad in samenwerking
34
2011*
11
met corporaties (niet als nummer op de kaart)
Aanpassing kruispunt van de Concordiastraat en de Pontweg
en de nieuwe gemeentelijke woonvisie, die op dit
12
Aanleg van het tweede deel van de Concordiastraat
Opstellen startdocument (bestemmingsplanprocedure) Brede School i.s.m.
moment wordt opgesteld, zijn reden het start-docu35
2011*
gebruikers (programma, ontwerp, exploitatie)
13
Reconstructie Basisweg
2011
ment eventueel aan te passen. Met de corporaties is
36
Herstructurering Sportpark Rooswijk
2013
14
Onderzoek verbeteren routering te hoog vrachtverkeer (Wrakkenweg)
2011
overeengekomen voor de verschillende bouwloca37
Realiseren weekmarkt
15
Ontsluiting naar Van Gelder Recycling (nieuwe Corverslaan)
ties in Velsen-Noord een woningmarkt-onderzoek
38
Herinrichting Stratingplantsoen inclusief speelvoorziening
16
uit te voeren. Deze studie zal ook worden gebruikt
Herinrichting van de Pontweg
39
Plan herstructurering Wijkermeerweg en bedrijfsaneringen
2011*
voor de genoemde woonvisie.
17
Herinrichting van de Wijkerstraatweg nabij Rollantplantsoen
2012

Voortgang
Naar verwachting wordt in de tweede helft van
2011 het startdocument met de beantwoording van
de participatiereacties ter besluitvorming voorgelegd aan het college en vervolgens aangeboden aan
de gemeenteraad. Keurt de raad het startdocument
goed, dan kan de bestemmingsplanwijziging van de
Schouw van start gaan om de ontwikkeling van woningen mogelijk te maken.
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Samenwerking corporaties
Een even belangrijke als complexe uitdaging in
Velsen-Noord is deverbetering van de bestaande woningvoorraad. Wat de situatie er niet gemakkelijker op maakt, is de terugval in de woningverkoop. Het eerste kwartaal van dit jaar liet zelfs het
slechtste resultaat zien sinds het begin van de economische crisis. Ook legt nieuwe Europese wetgeving beperkingen op aan de corporaties bij de verhuur van woningen en de bouw van nieuwe projecten. Vooral in Velsen-Noord, waar veel huurwoningen staan, moet daarom zorgvuldig gekeken worden naar kansen voor herstructurering. Die opgave pakt de gemeente samen met de woningcorporaties op. Bij herstructurering gaat het niet alleen om
nieuwe woningen, maar ook om de woonomgeving en die is straks sterk verbeterd. Ook het besluit van
de gemeenteraad een brede school aan de Heirweg
te bouwen draagt daaraan bij. De school is niet alleen belangrijk voor gezinnen met kinderen, ook de
huidige schoollocaties komen over enkele jaren vrij
voor woningbouw.
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten (0255) 567 200.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum, tel. (0255) 567 200.
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de
burgemeester en wethouders terecht om te praten
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Franc Weerwind.
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Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldingen Openbare Ruimte
Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen,
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).
Wat te doen bij een verstopping?
Bij een verstopping van het riool dient u, als u
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk
riool zit, de gemeente te bellen.
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de
website: www.velsen.nl
ReinUnie
Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot
17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.reinunie.nl of e-mail:
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder Robert te Beest

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en
Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)
Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening
Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie
mondiale bewustwording, kunst en cultuur,
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder
Wim Westerman
Indeling wijkwethouders:

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid

Mededelingen

21 juli 2011

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

Publicatie beslissingen ingevolge
artikel 48 en 83 wet GBA
w11.000466
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan
ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend.
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in
Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Albertsz,L.Q
geb.31-08-1989
Asenov,V.
geb.13-12-1986
Ayalew Mesﬁn, H.
geb.30-07-1978
Bölükbaş,M.
geb.01-01-1968
Çalişkan,M.
geb.20-06-1977
Harfst,H.A.
geb.06-09-1967
Herkes,M.
geb.26-04-1966
Hong,Y.
geb.08-07-1967
Ilo,M.A.O.
geb.09-05-1982
Janson,J.A.
geb.30-01-1967
Koning de,J.M.
geb.26-10-1973
Kwiatkowski,M.
geb.02-08-1973
Makrytskaya,I.P.
geb.20-09-1967
Mostafa,A.E.K.A.
geb.28-10-1957
Mussie Mulugeta
geb.05-09-1980
Nobelen van, M.
geb.28-09-1969
Reyes Mata,B.E.
geb.29-06-1989
Simonyan,S.
geb.07-03-1951
Villanueva Garcia-Dyer,A.J
geb.11-05-1984.
Vrede,M.M.
geb.14-06-1984
Wadowski,M
geb.17-01-1979.
Westhoff,R.M.
geb.27-06-1966

w11.000467

w11.000468

w11.000469

w11.000470

w11.000471

w11.000472

w11.000473

w11.000474

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, afd burgerzaken, tel. (0255) 567 200.

w11.000475

Bezwaren

w11.000476

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning

w11.000477

het plaatsen van een dakopbouw
(12/07/2011)
Rijksweg 116 Velsen-Zuid
(rijksmonument) materieel, opslag
hooi en educatieve ruimtes het
oprichten van een beheersgebouw
met 6 paardenboxen, kantine,
wc’s, wasruimte, opslag materieel,
opslag hooi en educatieve ruimtes
(13/07/2011)
Jacob Catslaan 7 Driehuis
het plaatsen van een dakkapel
voorgevel (13/07/2011)
Vlietweg 20 Santpoort-Noord
aanvraag gebruiksvergunning Bastion
hotel (14/07/2011)
Eyndenhoefflaan 15 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(14/07/2011)
Van Lenneplaan 16 Driehuis
het veranderen en vergroten van
de 1ste verdieping van een woning
(15/07/2011)
Waterloolaan 1 Driehuis
het slopen van een clubgebouw, het
kappen van een aantal bomen en
het oprichten van een clubgebouw
(15/07/2011)
Sluisplein 80 IJmuiden
het plaatsen van gevelreclame
(15/07/2011)
Hagelingerweg 70 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(15/07/2011)
Hagelingerweg 68 B Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(15/07/2011)
Kruidbergerweg 28 Santpoort-Noord
het plaatsen van een erker
(15/07/2011)
Willemsbeekweg 26 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(15/07/2011)
Heerenduinweg 1 IJmuiden
nieuwbouw wasgedeelte met 3 wasboxen met overkapping en vervangen
luifel boven afgiftepunt motorbrandstoffen, omkleuring van Q8 naar
Tango en het gedeeltelijk slopen van
bestaande washal/verkoopruimte

Ontwerpbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 11 juli tot
en met 15 juli 2011 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.

Ontwerpbesluit archeologische monumentenvergunning

w11.000464

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning – uitgebreide
voorbereidingsprocedure

w11.000465

Kieftendellaan 2 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(11/07/2011)
Van Wassenaerstraat 26 IJmuiden

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, Halbe Zijlstra, is voornemens
monumentenvergunning te verlenen voor:
Amsterdamseweg 10 Velsen-Zuid
Sloop en nieuwbouw van een zoutloods van de Reinunie
en een ontgraving voor het saneren van de bodem
op het perceel met de kadastrale aanduiding Velsen
C-2330.

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor ondergenoemde activiteiten.
W11.000396

W11.000387

Driehuizerkerkweg 123 Driehuis
het oprichten van 10 noodlokalen
voor een periode van 1,5 jaar
Stephensonstraat 20 IJmuiden
het in gebruiknemen of gebruiken
van een bouwwerk met het oog op de
brandveiligheid

De bovengenoemde ontwerpmonumentenvergunning
en ontwerpomgevingsvergunningen liggen gedurende
zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering: van 22 juli tot 2 september 2011.
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen
of kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen
dient voorzien te zijn van uw naam en adres, de
datum, het ontwerpbesluit waarop de zienswijzen
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen.
Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de
volgende aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
w11.000365

w11.000383

Driehuizerkerkweg 130 0001
Driehuis
het oprichten van een berging
Wulverderlaan 1 Santpoort-Noord
het verbouwen van een woning tot
hospice

Rectificatie

In de krant van 16 juni 2011 onder het kopje
“ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning “ staat vermeld; W11.000397 Valeriuslaan
21 Driehuis het veranderen en vergroten van een
woonhuis, dit had moeten zijn W11.000397
Valeriuslaan 12 Driehuis het veranderen en vergroten
van een woonhuis.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende 6 weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan
maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Mededelingen

21 juli 2011
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Verleende omgevingsvergunningen

w11.000368

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

w11.000371

i10.008695

w11.000315

w11.000327

w11.000357

w11.000360

w11.000363

Trompstraat ong.(vml. Hoogeberg)
IJmuiden
het oprichten van een appartementencomplex (14/07/2011)
Rijksweg 243 A Velserbroek
het slopen van een wijkpost en het
oprichten van een tijdelijke wijkpost
(18/07/2011)
Genieweg 50 Velsen-Zuid
het vergroten van het restaurant
(boerderij Zorgvrij) en het wijzigen
van de voorgevel (18/07/2011)
Hoofdstraat 189 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(14/07/2011)
Dirk Hartoghstraat 22 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(12/07/2011)
Parkweg ong. Velsen-Zuid
het plaatsen van een reclamebord
(15/07/2011)

w11.000374

w11.000382

w11.000394

Houtmanstraat ong. IJmuiden
het kappen van een iep (18/07/2011)
Sluisplein 80 IJmuiden
het plaatsen van gevelreclame
(18/07/2011)
Driehuizerkerkweg 200 Driehuis
het wijzigen van de voorgevel van een
woning (18/07/2011)
Kerkweg 42 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(19/07/2011)
Goeman Borgesiuslaan 11 Velsen-Zuid
het kappen van een boom
(18/07/2011)

i11.006851

i11.006880

i11.006447

Evenementen

De burgemeester van Velsen heeft op grond van
artikel 2:17 APV de volgende vergunning verleend
voor het organiseren van een evenement:
i11.003081

Diverse locaties Santpoort
Dorpsfeest Santpoort op 30 juli tot en
met 6 augustus 2011 (14/07/2011).

Hannie Spronk
toernooi
Driehuis - Dit jaar wordt de zesde editie van het Hannie Spronk
toernooi gehouden bij RKVV
Velsen in Driehuis. De speeldata zullen zijn donderdag 11 augustus en zondag 14 augustus.
Ook dit jaar hebben de vier regionale verenigingen hun deelname bevestigd: Velsen, Terrasvogels, VSV en Stormvogels.
De hectische periode van overschrijvingen is voorbij en de eerste selecties gaan beginnen met
hun voorbereiding op het seizoen 2011/2012. Alle teams komen graag met hun nieuwe selecties naar het Hannie Spronk
toernooi om deze aan het regionale IJmondpubliek te tonen.
De wedstrijden zijn als volgt ingedeeld op donderdag 11 augustus: om 18.45 uur zullen de
teams van Velsen en Terrasvogels tegen elkaar uitkomen. Na
deze wedstrijd zal de wedstrijd
VSV en Stormvogels plaatsvinden om 20.30 uur. Zoals ieder
jaar spelen de winnaars en de
verliezers tegen elkaar op zondag 14 augustus. VSV kan vanwege het trainingskamp pas om
circa 14.30 uur spelen. Dit betekent automatisch dat de andere wedstrijd om 12.45 zal beginnen.
Na de wedstrijden op zondag
zal muziek van diverse artiensten zijn om het feest gezellig af te ronden. De organisatie,
bestaande uit Herman Berg en
Marcel Looij, hoopt het publiek
en de spelers deze dagen met
zonnig weer te kunnen ontvangen. De toegang is gratis.

De burgemeester van Velsen heeft op grond van
artikel 35 Drank- en Horecawet ontheffing verleend
voor de onderstaande dag en locatie:

Fietsen voor Leven van Nils Lips

6100 euro voor
Stichting de Opkikker
IJmuiden - Vorige week vrijdag heeft IJmuidenaar Nils Lips
de opbrengst van zijn actie Fietsen voor Leven overhandigd aan
Stichting de Opkikker in Almere. Hij heeft een prachtig bedrag van 6100 euro bij elkaar
gebracht voor deze stichting die
ernstig zieke dag een prachtige
dag bezorgt. Nils fietste 11 juni
een van de zwaarste tochten die
bestaan: Les Trois Ballons, een
rit over 205 km met 4300 hoogtemeters!
Nils vertelt: ,,Zaterdag 11 juni
heb ik de Trois Ballons daadwerkelijk gefietst. Het was een zware tocht, ondanks mijn uitgebreide voorbereidingen en conditie. Vanaf de start was het slecht
weer. Kou en slagregens hebben

mij de eerste uren parten gespeeld. Na anderhalf uur moest
ik in een afdaling uitwijken voor
iemand anders waardoor ik zelf
hard ten val kwam. Over mijn
hele rechterzijde had ik diepe
schaafwonden, kleding en fiets
waren zwaar beschadigd. Na
een moment van bezinning heb
ik toch besloten om mijn tocht
te vervolgen. Ik voelde mij mede
gesteund door al de mensen die
mij vanuit IJmuiden met hun donaties op weg gestuurd hebben.
Na een uur hervond ik mezelf
weer. Het merendeel van de
tocht bestond uit beklimmingen
maar ik merkte dat ik door mijn
val in de afdalingen erg voorzichtig moest doen.
Jammer was dat ik met een
groep van 30 man door de orga-

Pan&Cook Kennemerboulevard 322
IJmuiden
Feestweek IJmuiden op 22 juli en 28
juli 2011 (12/07/2011)
Het Zandhuis te Kennemerboulevard
330 IJmuiden
Feestweek IJmuiden op 22 juli en 28
juli 2011 (11/07/2011).
IJmuiden aan Zee te Kennemerboulevard 404 IJmuiden
Feestweek IJmuiden op 22 juli en 28
juli 2011 (12/07/2011)

Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 3 Drank- en Horecawet de volgende vergunning verleend:
i11.006854

Kennemerboulevard 322 IJmuiden
uitoefenen van een horecabedrijf,
verzonden (12 juli 2011)

nisatie een verkeerde route gewezen kreeg, wat resulteerde in
een omweg met een extra beklimming en een half uur verloren tijd.
Door mijn val en de omweg heb
ik helaas mijn eigen richttijd van
rond de 8 uur niet gehaald, maar
het was nog steeds een acceptabele tijd voor een ‘gouden resultaat’ in mijn leeftijdscategorie.
In 9 uur 15 heb ik uiteindelijk het
prachtige bedrag van 6100 euro
bijelkaar gefietst voor Stichting
de Opkikker. Een geweldig resultaat waar ik op voorhand niet
op durfde te hopen.
Vrijdag 15 juli ben ik naar Almere geweest om dit bedrag te
overhandigen aan Stichting de
Opkikker. Ook zij waren verrast
door de hoogte van dit bedrag.
We werden daar ontzettend leuk
ontvangen door de oprichter van
Stichting de Opkikker. Ook werden we uitgenodigd om in september als gast aanwezig te zijn
op een Opkikkerdag, om met eigen ogen te zien wat deze stichting voor goeds doet voor door
ziekte getroffen gezinnen.
Deze stichting is zo blij met alle donaties, ze kunnen echt niet
bekend genoeg worden. Velen
hebben het mogelijk gemaakt
om dit grote bedrag te kunnen
doneren, graag wil ik onder andere de volgende bedrijven bedanken: Bannink Accountants,
Autobedrijf Schweitzer, Grillbar
Amon-Ra, Sportcentrum Velsen/Santpoort, Slagerij Bert van
der Linden, De Gevel BV Velserbroek, Dasia Wielersport, Bas vd
Pol en Albatros Banden.
Buiten deze bedrijven ook grote dank voor familie en vrienden,
en zelfs volkomen vreemden die
een donatie hebben gedaan.’’

Nieuw OV
Chipkaart
oplaadpunt
IJmuiden - Vanaf heden is er
een derde OV Chipkaart oplaadpunt in IJmuiden. Het oplaadpunt is te vinden bij Shop de Formule aan Lange Nieuwstraat 196
in IJmuiden, aan de Zuid Arcade.
Met dit derde punt is er in west
IJmuiden eindelijk ook een locatie waar bus- en treinpassagiers
terecht kunnen. Shop de Formule kent bovendien al jarenlang
heel ruime openingstijden, van
maandag tot en met vrijdag van
5.45 tot 18.00 uur en op zaterdag
van 7.00 tot 17.00 uur. Uiteraard
kan men hier ook de anonieme OV Chipkaarten aanschaffen, kostprijs 7,50 euro, exclusief
het bedrag dat men oplaadt voor
het reizen. Uiteraard kan men bij
Shop de Formule terecht voor
eventuele uitleg over het gebruik
van de OV Chipkaart.

Stelling van
Amsterdam
Regio - Zondag 24 juli om 14.00
uur houdt Peter Schat in luchtoorlogmuseum ‘Fort Veldhuis’
een lezing over de Stelling van
Amsterdam. Aan de hand van
foto’s neemt Peter bezoekers
mee door de geschiedenis van
de Stelling. Locatie: Genieweg 1
in Heemskerk. Toegang 2,50 euro, kinderen van 8 tot 12 jaar 1,50
euro, kinderen jonger dan 8 jaar
en houders van een veteranenpas gratis toegang. Fort Veldhuis
is open van 10.00 tot 17.00 uur.

