
WEEKBLAD voor
velserbroek, 
velsen-Zuid, 

Driehuis, 
Santpoort-Noord, 
Santpoort-Zuid

www.hofgeest.nl
info@hofgeest.nl

819 juli 2012Zeeweg 189-191   1971 HB IJmuiden                                                                              WWW.HofgEESt.NL    tel. 0255-533900

velsen - De meldkamer Am-
bulancezorg Kennemerland 
en de ambulances in deze re-
gio zijn wederom de snelste 
van Nederland. 

Uit het rapport ‘Ambulances in-
zicht 2011’ blijkt dat de Regiona-
le Ambulance Voorziening (RAV) 
Kennemerland uitstekend scoort 
op de responstijd bij de spoed-
ritten. Dit is de tijd vanaf het 
moment dat de centralist bij de 
meldkamer de telefoon opneemt 
tot het moment dat de ambu-
lance bij de patiënt arriveert. In 
spoedgevallen zijn de ambulan-
ces in gemiddeld 8,07 minuten 
bij de patiënt. Landelijk ligt dit 

gemiddelde op 9,32 minuten. In 
Kennemerland is de ambulan-
ce in 95,8 procent van de geval-
len binnen 15 minuten - de afge-
sproken normtijd - bij de patiënt.
De meldkamer Ambulancezorg 
speelt een cruciale rol in het be-
reiken van deze snelle tijden. 
Tussen het moment dat er voor 
een ambulance gebeld wordt en 
het moment dat de ambulance 
vertrekt, zit slechts 1,05 minuten. 
Landelijk ligt dit gemiddelde op 
1,52 minuten. De meldkamer van 
Kennemerland is de snelste van 
Nederland.
In Kennemerland is de ambulan-
ce 39.031 keer ingezet. Hiervan 
ging het 21.875 keer om spoed-

gevallen. Er zijn vier vaste stand-
plaatsen waar in totaal 24 am-
bulances zijn gestationeerd: 
Heemskerk, Velsen-Zuid, Haar-
lem en Hoofddorp. Deze aanpak 
zorgt voor een optimale sprei-
ding van de beschikbare ambu-
lances over de regio.
De RAV Kennemerland wordt ge-
vormd door de meldkamer van 
GGD Kennemerland en de sec-
tor Ambulancezorg GGD Kenne-
merland, Connexxion Ambulan-
cezorg en Ambulance Amster-
dam Kennemerland. Op de foto 
poseren medewerkers van Con-
nexxion Ambulancezorg in Vel-
sen-Zuid bij de nieuwe ambulan-
ce 12-158. (foto: Karin Dekkers)

Ambulances weer snelste van Nederland

TUTB: net op tijd droog
IJmuiden - turn Up the Beach 
is vrijwel probleemloos ver-
lopen. op het strandfeest dat 
voor de tweede keer in IJmui-
den aan Zee werd gehouden, 
kwamen ruim 10.000 men-
sen af.

Organisator Radio 538 had ge-
luk met het weer. Na een och-
tend vol regen en onweer werd 
het aan het begin van de middag 
plotseling droog. Toen de poor-
ten open gingen, was een graaf-
machine nog druk bezig om de 
grote hoeveelheid water in kui-
len te schuiven. De brandweer 
hielp bij het wegpompen van 

het water. Veel bezoekers had-
den laarzen aan of liepen op blo-
te voeten. ,,Het was een cadeau-
tje dat het droog bleef en de zon 
zich regelmatig liet zien’’, aldus 
een woordvoerder van Radio 
538. Het populaire radiostation 
had flink uitgepakt: het terrein 
was twee keer zo groot als vo-
rig jaar, er waren twee verschil-
lende podia en het aantal toe-
gangspoortjes was verdubbeld. 
De toiletten waren dit jaar gratis.
De artiesten maakten het feest 
compleet. Onder meer Hard-
well, Shermanology, Billy the Kit, 
Quintino, Bingo Players en Hou-
sequake (Erick E en Roog) wa-

ren naar IJmuiden gekomen om 
hun beats over het publiek uit 
te strooien. (Friso Huizinga, foto 
boven: Michel van Bergen)

www.kmpdesignmeubilair.nl
Raadhuisstraat 63, Heemstede Zie artikel op pagina 10 
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & 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:
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 / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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 der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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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: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning 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, Vel-
serbroek 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: ma. t/m vrij. van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 15.00 tot 17.00 uur; 
v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek Vel-
serbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
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, e-
mail: 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.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
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
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen 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 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Kleermaker in Santpoort
Santpoort-Noord - Sinds half 
april heeft Santpoort-Noord een 
eigen kleermaker, Lahcen Jaa-
dane. Voor een groot deel van 
Santpoort-Noord is hij al een be-
grip. Zijn winkel, het Oog van de 
Naald, weet men al goed te vin-
den op de hoek van de Broek-
bergenlaan 48, naast de viswin-
kel.
Kleermaker Lahcen heeft zijn 
opleiding in Marokko genoten 
en heeft daar een jarenlange er-
varing opgedaan met een ei-
gen zaak. Eenmaal in Nederland 
eerst nog voor een kleermaker 
gewerkt en dan nu sinds april, 
samen met zijn Hollandse vrouw 
Nadia, een eigen winkel in het 
gezellige dorp Santpoort.
Bij Lahcen kan men terecht voor 
reparaties aan alle denkbare kle-
dingstukken, zelfs van leer of su-

ède. Denk ook aan het omzo-
men of inkorten van de gordij-
nen en vitrage. Een reparatie aan 
bijvoorbeeld een leren (hand)tas 
is ook mogelijk en zelfs voor een 
kostuum of jurk op maat kunt u 
bij hem terecht. 
Tevens biedt de winkel een vlie-
gensvlugge stomerijservice. ’s 
Morgens voor 11.00 uur ge-
bracht, de volgende middag van-
af 15.00 uur retour. Het reinigen 
van kledingstukken van leer is 
een andere procedure, wat meer 
tijd kost.
Twijfelt u of Lahcen u kan helpen 
met een kledingstuk? Loop dan 
gewoon eens binnen en leg het 
hem voor. Ook als u binnenkort 
een feestje in het verschiet heeft, 
laat hem dan eens meedenken 
om uw outfit zo geschikt en pas-
send mogelijk te maken.

Drukte bij afscheid 
directeur Ruud Porck
IJmuiden - Het was woensdag-
middag een drukte van belang op 
de afscheidsreceptie van Ruud 
Porck, directeur van het Tech-
nisch College Velsen, het Mari-
tiem College Velsen en van het 
Tender College. 
Ruim 200 belangstellenden kwa-
men hem de hand schudden 
waaronder vertegenwoordigers 
uit het onderwijs, vertegenwoor-
digers van MKB-IJmond en uit 
het bedrijfsleven en van de ge-

meente Velsen. Niet minder dan 
vijf wethouders gaven acte de 
présence alsmede diverse raads-
leden. Albert Strijker, voorzitter 
van het College van Bestuur van 
Dunamare Onderwijsgroep, com-
plimenteerde hem voor de wijze 
waarop hij zich de afgelopen acht 
jaar met hart en ziel voor het vm-
bo-onderwijs in Velsen heeft in-
gezet, waarmee hij deze vorm van 
technisch onderwijs nadrukkelijk 
op de kaart heeft weten te zetten. 
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(TE) RUSTIG AAN DE WATERkANT
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Maak kans op vrijkaarten
Begin je vakantie met 
2Generations Beach
Regio - De zomervakantie start 
dit jaar met 2Generations Beach 
Edition bij Beachclub Vroeger. 
De artiesten die naar Bloemen-
daal komen zijn George Baker 
(foto), 2 Brothers on the 4 Floor, 
Soul Beach, DJ Marcello, Ja-
mento, Swadeep, Funky Diva Ezz 
en DJ Bert & Friends. 2Genera-
tions Beach Edition wordt voor 
de twee keer gehouden en in-
middels zijn er al meer dan 1000 
kaarten verkocht. Het feest be-
gint om 15.00 uur duurt tot mid-
dernacht.
Organisator Bas Dortmundt: 
,,Het publiek was vorig jaar zeer 
enthousiast. Maar in onze ogen 
kan het nog beter. Zo hebben wij 
de mogelijkheid om te eten flink 
uitgebreid. Het restaurant van 
Beachclub Vroeger is geopend 
voor alle gasten. Dit is moge-
lijk geworden door het busi-
ness-deck te verplaatsen en het 

hoofdpodium een andere plek te 
geven. Vorig jaar waren de weer-
goden ons niet gunstig gezind. 
Beachclub Vroeger was toen 
overdekt. Dat zal ook dit jaar 
weer gebeuren als dit noodza-
kelijk is.’’
De organisatie verzoekt de gas-
ten om zich te kleden in paars-
witte kleding. Deze dresscode 
is echter geen verplichting. Aan 
het eind van de avond worden 
drie personen die het meest vol-
doen aan de dresscode of de-
ze zeer ludiek hebben ingevuld 
beloond met 2 kaarten voor een 
volgende editie van 2Genera-
tions.
Toegangskaarten kosten 25 euro 
en zijn te bestellen op de website 
www.2Generations.nl en te koop 
bij alle winkels van Free Record 
Shop of Van Leest.

Wil jij kans maken op 2 vrij-
kaarten voor 2Generations 
Beach Edition? Stuur dan 
voor vrijdag 12.00 uur een 
mail met als onderwerp ‘Ik 
wil naar 2Generations’ naar 
info@jutter.nl. Vrijdagmid-
dag krijgen de winnaars hun 
kaarten per mail toegestuurd. 
Over de uitslag wordt niet ge-
correspondeerd.

KVSA lanceert 
gratis Felison 
Terminal app
IJmuiden - Het is nu makkelijker 
dan ooit om altijd op de hoog-
te te zijn van wat er in en rond 
de Felison Terminal en de Feli-
son Cruise Terminal in IJmuiden 
gebeurt. KVSA, het bedrijf ach-
ter beide terminals, heeft officieel 
een iPhone-app gelanceerd met 
alle informatie over de terminals. 
Van pushberichten over aan-
komst- en vertrektijden tot con-
ferentiedocumenten. Gebruikers 
van de app hebben gemakkelijk 
toegang tot de laatste informatie 
over gebeurtenissen in beide ter-
minals. Deze app is nu gratis ver-
krijgbaar in de iTunes App Store.
De Felison Terminal app bevat 
een agenda die een snel over-
zicht geeft van welke schepen 
wanneer bij de terminal aanko-
men of juist vertrekken. Gebrui-
kers van de app kunnen meer in-
formatie over iedere aparte reis 
bekijken door op het schip te tik-
ken waar ze geïnteresseerd in 
zijn. Daarnaast kunnen reizen 
toegevoegd worden aan ‘Mijn 
cruises’, waarna de app pushbe-
richten stuurt als er bijvoorbeeld 
een nieuwe verwachte vertrektijd 
beschikbaar is.
Voor toeristen die IJmuiden en 
omgeving bezoeken bevat de 
Felison Terminal app persoonlij-
ke reisinformatie. Aan de hand 
van de locatie van een gebruiker 
laat de app bezienswaardighe-
den, winkels, musea, horecage-
legenheden en andere interes-
sante plekken in de buurt zien. 
Verder geeft de app met slechts 
een paar tikken een routebe-
schrijving om vanaf iedere loca-
tie naar de geselecteerde winkel 
of bezienswaardigheid te komen.
De nieuwe app bevat ook de laat-
ste informatie over conferenties 
in de Felison Terminal Cruise-
lounge. De naam van de con-
ferentie, contactgegevens van 
sprekers en relevante documen-
ten zijn allemaal gemakkelijk in 
te zien. Hierdoor kunnen deelne-
mers aan de conferentie de spre-
kers met slechts een paar tik-
ken bellen, e-mailen of via Twit-
ter bereiken. De organisatie kan 
programma’s, handouts en an-
der materiaal via de app gemak-
kelijk naar bezoekers sturen, zo-
dat zij altijd over de laatste infor-
matie beschikken.
Naast deze mogelijkheden be-
vat de Felison Terminal app ook 
algemene informatie over zowel 
de Felison Terminal als de Feli-
son Cruise Terminal, zoals een 
lijst met schepen, plattegronden, 
routebeschrijvingen en een for-
mulier voor opmerkingen. De Fe-
lison Terminal app is gratis ver-
krijgbaar in de iTunes App Store. 
Deze nieuwe iPhone-app is een 
uitgave van KVSA, de uitbater 
van beide terminals en de bijbe-
horende faciliteiten. Voor de Feli-
son Terminal app heeft KVSA sa-
mengewerkt met mobiele ont-
wikkelaar Tjuna VOF.

IJmuiden - In de nacht van za-
terdag op zondag is er even voor 
00.45 uur een 17-jarige IJmuide-
naar mishandeld. De IJmuide-
naar liep met vrienden over de 
Planetenweg toen zij werden in-
gehaald door twee personen. 
Eén van deze personen deelde 
uit het niets een vuistslag uit in 
het gezicht van de 17-jarige jon-
gen. De jongen moest voor be-
handeling naar het ziekenhuis. 
De vrienden van het slachtof-
fer zijn nog achter de man aan-
gegaan, maar ze zijn hem kwijt-
geraakt. Van de dader is slechts  
bekend dat hij een breed pos-
tuur heeft. Eventuele getuigen 
worden verzocht zich te melden 
bij de politie in IJmuiden via het 
telefoonnummer 0900-8844.

Mishandeling

Scoren op World Games
Regio - In aanloop naar de Olym-
pische Spelen zijn van 5 tot en 
met 11 juli de Tafisa World Games 
gehouden. Deze World Games 
worden onder meer in samen-
werking met het IOC, Internatio-
naal Olympisch Comité, georga-
niseerd. 
In de Litouwse plaats Siauliai wer-
den op het hoogste niveau die 
sporten beoefend die niet of nog 
niet op de Olympische Spelen zijn 
vertegenwoordigd. Een van die 
sporten is het karate. Voor karate 
beoefenaren  van het Beverwijk-
se Sportcentrum Frank Philipoom 
was het de tweede maal dat een 
afvaardiging uit mocht komen.  
Er waren 59 landen vertegen-
woordigd met in totaal 6895 deel-
nemers. Hieronder waren 950 ka-
ratebeoefenaren, afkomstig uit 21 
landen, uitkomend in verschillen-
de klassen en leeftijdscategorie-
en. De afvaardiging van de Wado-
ryu Karate-do Holland, met daar-
in een hoofdrol van leerlingen van 
Frank Philipoom hebben in het 
verleden al enorme successen 
behaald. Successen waaronder 
Europese titels, wereldtitels en 
vorig jaar vier titels bij de World 
Games in Tallinn, Estland. Het 
team mocht uitkomen in de cate-
gorie Wado Ryu karate op het on-
derdeel Kata en Kumite. In de Ne-
derlandse afvaardiging meervou-
dig Europees en Wereldkampioe-
nen, waaronder Frank Zantvoord 

en Stefan van Tellingen in de leef-
tijdscategorie ‘Senior’ en Marjoke 
Bangma en Maarten Duijn in de 
leeftijdscategorie ‘Master’. Naast 
deze vier deelnemers vaardig-
de de Wado-ryu Karate-do Hol-
land de regionale scheidsrechter 
Edwin Oldenburg af. Hij behaal-
de hiermee zijn wereldlicentie als 
scheidsrechter. Edwin: ,,Prach-
tig niveau gezien en gearbitreerd, 
ook voor mij weer een geweldige 
ervaring.” 
Gezien de sterke concurrentie zijn 
de resultaten van de deelnemers 
zeer succesvol te noemen. De vier 
deelnemers behaalden allen de fi-
nalerondes en dus een plaats bij 
de laatste acht. Bij het onderdeel 
Kumite viel Stefan van Tellingen 
net buiten de prijzen, hij moest 
genoegen nemen met een ver-
dienstelijke vierde plaats. Bij het 
onderdeel Kata behaalde Frank 
Zantvoord en Marjonke Bang-
ma een vijfde plaats en Maarten 
Duijn de zevende plaats. ,,De af-
vaardiging uit de regio heeft weer 
een uitstekende prestatie gele-
verd, ik ben dan ook erg trots op 
ze. In november zal er opnieuw 
een afvaardiging afreizen en wel 
naar de Wereld Karate Kampioen-
schappen voor clubteams naar 
Rome met hoog gespannen ver-
wachtingen’’, aldus Frank Phili-
poom. De volgende Tafisa Games 
worden in 2016 in Jakarta geor-
ganiseerd.
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Peppino heeft moois 
voor zomer en najaar
Haarlem-Noord - Het is al weer 
vijf maanden geleden dat Kin-
dermode Peppino haar deuren 
opende in het winkelcentrum 
Marsmanplein, Rijksstraatweg 
533 in Haarlem-Noord.
Peppino is nu al een succes. Het 
grote voordeel voor de klanten is 
het gratis parkeren voor de deur. 
De stoere uitstraling van de win-
kel biedt voor klein tot groot een 
divers aanbod. De verschillen-
de merken zijn onder meer Vin-
gino, Geisha, Retour, Tumble ’n 
dry, Monta, Petrol, Garcia, Mim-
pi, Carbone en Dirkje. 
Voor pasgeboren baby’s (maat 
50) tot en met de kieskeurige 
tieners (maat 176) is bij Kinder-

mode Peppino veel leuks aanwe-
zig. Vriendelijkheid en een goe-
de service staan bij Peppino bo-
venaan. Klanten krijgen hier het 
gevoel dat ze welkom zijn in de 
winkel en de medewerkers vin-
den het fijn om ze te helpen.
Op dit moment hangen de eerste 
najaarsartikelen en winterjassen 
alweer in de winkel. En er hangt 
nog heel veel mooi zomergoed 
in de rekken, met 50% korting. 
Nieuw bij Peppino is een ‘vrien-
dinnenavond’, meer hierover en 
andere informatie is terug te vin-
den op de website: www.kinder-
modepeppino.nl. Ga gerust eens 
binnen en ontdek wat Peppino te 
bieden heeft.

Memorabel concert Ilse de Lange

87.750 euro voor In-
loophuis Kennemerland
Regio - Het uitverkochte bene-
fietconcert van IIse DeLange in 
Openluchttheater Bloemendaal 
heeft 87.750 euro opgebracht. 
Dat is goed nieuws voor het In-
loophuis Kennemerland in Sant-
poort-Noord, want daar gaat de 
volledige opbrengst naartoe.
IIse DeLange trad belangeloos 
op voor dit goede doel. Zij en 
haar band gaven een geweldig 
concert in het sfeervolle Open-
luchttheater Bloemendaal. Er 
was een emotioneel moment 
toen Ilse sprak over haar vader, 
die een half jaar geleden aan 
kanker overleed. 
Aan het eind van de avond over-
handigde de voorzitter van de 
organiserende Rotaryclub Bloe-
mendaal-Caprera een cheque 
van 87.750 euro aan vertegen-
woordigers van het Inloophuis 
Kennemerland.
Rotaryclub Bloemendaal- Capre-
ra organiseerde Rock against 
Cancer om fondsen te werven 
voor het Inloophuis Kennemer-
land. Daar kunnen mensen die 

direct of indirect met kanker te 
maken hebben elkaar ontmoe-
ten en steun vinden door psy-
cho-oncologische begeleiding, 
lotgenotencontact en creatieve 
therapieën. ,,Het is onze ambitie 
van Rock against Cancer een ge-
renommeerd, jaarlijks terugke-
rend evenement te maken’’, ver-
telt Jac de Ruiter van Rotaryclub 
Bloemendaal-Caprera. 
In Nederland zijn al 26 inloop-
huizen, maar in onze regio ont-
brak er een. Enkele enthousias-
te vrijwilligers (met professione-
le achtergrond in de zorg) wilden 
ook in de buurt van Haarlem een 
inloophuis realiseren. Rotaryclub 
Bloemendaal Caprera steunt dit 
initiatief van harte. En wil met 
de opbrengst van Rock against 
Cancer een substantiële bijdra-
ge leveren voor de inrichting en 
te organiseren activiteiten. Dat is 
dus gelukt!
Inloophuis Kennemerland is ge-
vestigd aan Wulverderlaan 51 in 
Santpoort-Noord. Zie ook www.
inloophuiskennemerland.nl

Als nieuw bij Car Cleaning Velsen
IJmuiden - Sinds 1 juli is IJmui-
den weer een prachtig bedrijf 
rijker: Car Cleaning Velsen, ge-
vestigd aan Cornwallstraat 12c 
in IJmuiden, een zijstraat van de 
Kromhoutstraat.
Eigenaren Chris van Bugnum en 
Dave van Krugten hebben al ja-
ren ervaring in de autobranche. 
Nu gaan zij zich richten op het 
uiterlijk van de ‘heilige koeien’ 
in onze regio. Voor deze twee 
is het nieuwe bedrijf een gro-
te uitdaging. Niet alleen auto’s, 
maar ook caravans en zelfs bo-
ten worden door Car Cleaning 
Velsen deskundig onder han-
den genomen. En als eigenaar 
kun je dan op je lauweren rus-
ten, terwijl je geliefde auto, boot 
of caravan van onder tot boven 
wordt schoongemaakt. Kleine 
deukjes zonder lakschade kun-
nen worden verholpen door uit 
te deuken. En ook ‘spotrepair’ 
behoort tot de mogelijkheden, 
net als waxen en polijsten. Of 
misschien is juist het interieur 
aan een goede reinigingsbeurt 
toe, ook dat kan men rustig aan 
Car Cleaning Service overla-
ten. Voor het reinigen en poet-
sen worden professionele mid-
delen gebruikt, zoals Megui-
ar’s en Swiss Wax. Als extra ser-
vice wordt het halen en terug-

brengen van de auto geregeld. 
Bij het maken van een afspraak 
worden met de klant de moge-
lijkheden doorgenomen en een 
prijs afgesproken. Daarbij is ui-
teraard alles bespreekbaar. De 
service van Car Cleaning Ser-
vice voor het reinigen van een 
auto ligt vanaf 85 euro bin-
nen ieders bereik. De auto kan 
‘s morgens worden gehaald en 
aan het einde van de dag terug-
gebracht, volgens de gemaakte 
afspraak.
Car Cleaning Service is de ide-

ale professionele partner voor 
het schoonmaken en polijs-
ten van elke auto, boot of ca-
ravan voor welke situatie dan 
ook. Of het nu gaat om een ste-
vige schoonmaakbeurt voor de 
vakantie, een caravan die moet 
worden ingeruild of verkocht, 
een trouwerij op komst, een 
oldtimer die jaren in een schuur 
heeft gestaan, welke reden dan 
ook: bel Car Cleaning Service: 
06-43059328 of 06-26973443 of 
mail naar info@carcleaningvel-
sen.nl.  

Regio - Vrijdag 20 en zater-
dag 21 juli vindt voor de ze-
vende keer het Young Art Fes-
tival plaats in Park Westerhout 
in Beverwijk. Met ruim negen-
tig acts op negen verschillende 
podia, belooft het weer een on-
vergetelijk weekend te worden! 
Young Art is een belevenis, een 
plek voor inspirerende ontmoe-
tingen met een nieuwe gene-
ratie artiesten. De sfeer is ver-
gelijkbaar met Oerol, de Para-
de en Lowlands en het festival 
staat inmiddels bekend om zijn 
vooruitziende blik: talloze acts 
en artiesten die sinds 2004 bij 
Young Art hebben opgetreden, 
vonden inmiddels hun weg naar 
het grote publiek. Tot de nieuwe 
muzieksensaties die dit jaar op-
treden, behoren bands als Or-
gel Vreten, Mister & Mississippi 
en Bombay Show Pig. Maar er 
is veel meer te zien: ontwerpers 
Jacob Kok, Esther Meijer, San-
der en Maurice de Graaf. Dich-
teres Tjitske Jansen en de dan-
sers van Ed Sanders. Kleinkun-
stenaars Nina de la Croix en De 
Gebroeders Fretz. Singer-song-
writers Case Mayfield en Yo-
ri Swart, de tienkoppige band 
Wooden Saints, DJ Kypski en 
het Matangi String Quartet en 
natuurlijk Chef’Special. Zie  ook 
www.youngartfestival.nl.

Young Art 
Festival 2012 
met ruim
90 optredens

oplossing
Zoek de 10 verschillen



pagina 10 19 juli 2012

Ode aan Rijkenspark
Santpoort Noord - Honderd 
Santpoortse kinderen zon-
gen vorige week woensdag sa-
men het Parklied om een ode te 
brengen aan het Burgemeester 
Rijkenspark, dat is ontstaan uit 
twee historische buitenplaatsen. 
Deze activiteit is onderdeel van 
het cultuurproject ‘Naar (het) 
Buyten in Santpoort’. In dit pro-
ject komen de kinderen meer te 
weten over de bijzondere omge-
ving waarin ze wonen, spelen en 
leven.
Kinderen van groep 4 van de 
Bosbeekschool en Parnassia-
school en de muzikanten van 
het Santpoortse Soli ontmoet-
ten elkaar op het grasveld van 
de verdwenen muziektent in het 
Burgemeester Rijkenspark. Dé 
plek waar jonge muzikanten op 
Koninginnepop hun talent kun-
nen laten horen. De muziek van 
het lied is gecomponeerd door 

Stan Put en gearrangeerd door 
Helen van Wolferen van So-
li. Eerst werd er samen gerepe-
teerd. Om 11.00 uur was er een 
woordje door de schooldirec-
teuren Han Groot en Jan Vink 
en daarna klonk en zong het 
Parklied door het park! 
Een week eerder gingen de kin-
deren al op onderzoek in het 
Burgemeester Rijkenspark naar 
sporen van de verdwenen Bui-
tenplaats Spaarnberg, en wat 
de bewoners er zoal deden. Rij-
ke Amsterdamse en Haarlemse 
kooplieden kwamen in de Gou-
den Eeuw aan de binnenduin-
rand met hun kinderen op va-
kantie. Daarvoor bouwden ze 
een stenen huis in het groen. 
Velsen had ooit 60 van dit soort 
buitenplaatsen. Tijdens een 
speurtocht konden de kinderen 
horen, zien en beleven waar-
om het hier zo bijzonder was 

(en nog is). Nu, een paar eeu-
wen later, is het park niet meer 
voor de allerrijksten, maar voor 
iedereen.
‘Naar (het) Buyten in Santpoort’ 
is een initiatief van kunstenaar 
Caroline van den Bemt, de Par-
nassiaschool en de Bosbeek-
school, in het kader van het Jaar 
van de Historische Buitenplaats. 
Het scholen werken samen met 
lokale kenners van de geschie-
denis en van de natuur. Het pro-
ject wordt ondersteund door de 
gemeente Velsen en de provin-
cie Noord-Holland. De geza-
menlijke activiteiten met dezelf-
de kinderen lopen tot mei 2013 
met onder andere een herfst-, 
winter- en lentespeurtocht. In 
het voorjaar wordt met beel-
dend kunstenaars kunst ge-
maakt en het project wordt af-
gesloten met een bloemenfeest 
bij Korenmolen de Zandhaas.

Beestachtige jungleparty
Santpoort-Noord - Een echte 
jeep en wuivende palmbomen, 
apen-sjoelen, kettingen maken, 
maskers versieren, een enorm 
krokodillenspringkussen, samen 
met allerlei lekkernijen, waren dé 
ingrediënten voor een beestach-
tige jungleparty bij de Parnassi-
aschool.
Vrijdag 13 juli hield de school uit 
Santpoort-Noord haar jaarlijks 
terugkerend slotfeest voor alle 
300 leerlingen, broers en zussen 
en hun ouders. Dit jaar hadden 
negen rangers (actieve en crea-
tieve ouders en twee teamleden) 
weer hard gewerkt aan dit tro-
pisch feest. 
‘s Morgens bij de voorbereidin-
gen kwam de regen met bak-

ken uit de hemel en werd beslo-
ten om de activiteiten en de kra-
men met hotdogs, frisdank enz. 
binnen, in school te zetten. Maar 
toen om 17.00 uur het feest be-
gon, ging zoals in de jungle wel 
vaker voorkomt, de zon schijnen.  
En zo konden het totempalen 
voetbalspel en de mestkeverrace 
toch buiten plaatsvinden. 
Heel veel kinderen, ouders en 
leerkrachten kwamen verkleed 
als wilde dieren, rangers en Tar-
zans. Tot slot konden de kinde-
ren op de foto met een ‘levens-
echte’ door leden van de ouder-
raad met papiermaché geknut-
selde olifant en giraffe. 
Om 19.30 uur kwam er een eind 
aan het zeer geslaagde slotfeest.

Brandweer treedt op 
als houthakker
Santpoort-Noord - De brand-
weer mocht maandagavond op-
treden als houthakker. Op de 
Middenduinerweg zorgde een 
scheefhangende boom voor een 
gevaarlijke situatie. Omdat de 
boom schuin over de weg hing 
met zijn hoogste takken in een 
andere boom, moest de zaag 

erin. Ook een andere boom 
moest worden verwijderd om de 
schuinhangende boom te kun-
nen bereiken. De brandweer ge-
bruikte hiervoor de lier van de 
tankautospuit. Later moest ook 
de hoogwerker eraan te pas ko-
men om hoge takken weg te ha-
len. (foto: Ko de Leeuw)

Santpoort-Noord - Tijdens  
Dorpsfeest Santpoorts zal op  
zondag 29 juli overdag een 
Kroegenloperschaaktoernooi 
plaats vinden met start en fi-
nish bij Cafe Brasserie De Wil-
deman. Dit wordt georgani-
seerd door Schaakclub Sant-
poort uit Velserbroek. Er wordt 
gespeeld in duo’s. Nederlands 
Schaakkampioen Jan Smeets 
(Elo 2598) is een van de deelne-
mers, zijn schaakpartner is Tho-
mas Willemze. Naast de prijzen 
van 350 tot 75 euro zijn er ook 
ratingprijzen te verdienen. Ook 
zijn er door Santpoortse win-
keliers prijzen beschikbaar ge-
steld.   Er wordt gespeeld in ze-
ven rondes Zwitsers, aanmelden 
kan www.schaakclubsantpoort.
nl met rechtsboven een klik naar 
het Kroegenlopertoernooi of di-
rect www.schaakclubsantpoort.
nl/kroeglopertoernooi. Kosten 
zijn 15,00 per duo. Meer infor-
matie of aanmelden kan ook bij 
Rob de Roode via 06-28984000.

Kroegenloper-
schaaktoernooi

KMP: betaalbaar design 
voor binnen en buiten
Regio - Met de verhuizing van 
hun designzaak van Raadhuis-
straat 65 naar 63 in Heemstede 
zijn eigenaren Yolanda en Marco 
Barends heel blij. Niet alleen is er 
nu veel meer ruimte en licht om de 
meubels en accessoires goed tot 
hun recht te laten komen, ook het 
feit dat het een hoekpand is, is een 
schot in de roos. Dagelijks wan-
delt een groot aantal mensen door 
de ‘poort’ naar de Provinciewijk. 
Binnenkijken bij de Designstore 
is een lust voor het oog. De mooi 
gekleurde transparante kunststof 
lampen en stoelen geven je een 
vrolijk gevoel. Dat geldt ook voor 
de diverse handige woonaccessoi-
res en keukenhulpjes in knaltinten. 
De belijningen, materiaal, kleur en 
functie van al deze artikelen staan 
in schril contrast met de landelij-
ke en romantische trendartikelen 
die vandaag de dag bij de beken-
de woonwarenhuizen te koop zijn. 
Van wat Yolanda en Marco ver-
nemen is dat men die trend een 
beetje moe is. Smaak is natuur-
lijk persoonlijk maar de karakter-
eigenschappen van kunststof de-
sign passen wel meer bij deze tijd. 
Want is het niet zo dat in tijden dat 
het economisch wat minder goed 
gaat juist functionaliteit, goede 
kwaliteit én vrolijke kleuren meer 
aanspreken? Volgens de Barend-
sen klopt het deels: ,,Design is van 
alle tijden en aan geen trends on-
derhevig.’’ Liefhebbers van bijvoor-
beeld Kartell kopen hun design al 
jaren en houden van het merk om-
dat de kwaliteit hen aanspreekt. 
En, niet onbelangrijk, het is betaal-

baar. Of het nu om stoelen, lam-
pen, tafels of accessoires voor bin-
nen of buiten gaat, het prijskaart-
je valt altijd mee. Zeker als je be-
denkt dat er gerenommeerde ont-
werpers achter zitten zoals bijv. de 
wereldberoemde Philippe Starck. 
KMP Designstore heeft alles on-
der één dak en betaalbaar ge-
prijsd. Er zijn trouwens vaak inte-
ressante kortingen. Ook voor wie 
een leuk cadeautje zoekt is KMP 
een prettige zaak. Je vindt hier 
aparte dingen waar je anders echt 
voor de stad in moet. De Bijen-
korf komt met zijn keukenspullen 
en designaccessoires in de buurt, 
maar als je toch makkelijk voor 
de deur kunt parkeren en dezelf-
de merken in eigen dorp vindt… 
Dan is de keuze snel gemaakt! Zie 
ook www.kmpdesignmeubilair.nl. 
KMP Designstore, Raadhuisstraat 
63 in Heemstede, telefoon 023-
5294952.
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Deelnemen aan 
evenementen dorpfeest

Velsen - Van zaterdag 28 ju-
li tot en met zaterdag 4 augus-
tus wordt het Dorpsfeest Sant-
poort gehouden. Wie wil deel-
nemen aan één van de bijna 40 
evenementen, zoals het Con-
cours Hippique, Straatvoetbal, 
Ringsteken, Gymkana, Steppen-
race en De Zeven van Santpoort, 
kan alle actuele informatie en 
inschrijfdata vinden op www.
dorpsfeest-santpoort.nl.
Op de laatste zaterdag van 
Dorpsfeest Santpoort komt de 
langste sjoelbak van Europa 
naar Santpoort (foto). De bak 
is maar liefst 50 meter lang! Hij 
wordt opgesteld op De Weyman 
Weide, waar op dat moment ook 
het buikglijden plaatsvindt.
Iedereen kan aan het sjoelen 
op deze langste bak van Eu-
ropa deelnemen. Voor de win-
naars zijn er tevens een leu-

ke en toepasselijke prijsjes be-
schikbaar. Door dit evenement 
op de laatste ‘natte zaterdag’ 
van het dorpsfeest te program-
meren, ontstaat een ideale com-
binatie met het buikschuiven en 
het kwalleballen dat allemaal op 
die zelfde middag en op de zelf-
de locatie plaatsvindt.
Wie mee wil doen aan het Kla-
verjassen tijdens het Dorpsfeest 
Santpoort op maandag 30 ju-
li vanaf 13.00 uur in de evene-
mententent bij de Ruïne van 
Brederode aan de Velseren-
derweg, moet over kaarten be-
schikken.
Aan het toernooi doen ruim hon-
derdvijftig mensen mee. Deelna-
me is bedoeld voor 55 plussers 
uit de Gemeente Velsen. Het 
wordt een gezellige middag. De 
Rabobank Velsen & Omstreken 
zal zorgen voor een volle prij-
zentafel, zodat vrijwel iedereen 
met een prijs(je) naar huis gaat. 
Tijdens het tellen van de punten 
en het vaststellen van de prijzen, 
treedt het shantykoor Smartlap-
penkoor De Tweede Stem op. 
De kaartverkoop vindt op dins-
dag 24 juli van 19.30 tot 20.30 
uur plaats in Dorpshuis Het Ter-
ras, Kennemergaardeweg 1 in 
Santpoort-Noord, op woensdag 
25 juli van 13.00 tot 14.00 uur: 
Macada Innovision, Fresiastraat 
6 in Santpoort-Noord en op 
woensdag 25 juli van 15.00 tot 
16.00 uur in de Hofstede, Aletta 
Jacobsstraat 227 in Velserbroek.

De Hooge Waerder 
sponsor damesvolleybal
Velserbroek - Het gaat heel 
goed met de sponsoring van 
het HHI-Metaalwerken Dames 
Straten Zaal Volleybaltoernooi, 
dat dit jaar op 13 oktober wordt 
gehouden. Sponsoren willen het 
toernooi graag ondersteunen. 
Diverse onderhandelingen en 
gesprekken hebben er toe ge-
leid dat nu ook De Hooge Waer-
der Accountants – Belasting-
adviseurs- Juristen met vesti-

gingen in  Alkmaar, Heerhu-
gowaard, Haarlem en Bever-
wijk het negende toernooi zal 
sponsoren. Het contract is dins-
dag 3 juli getekend. Op de fo-
to: Frans Looij en Jankees Holst, 
organisatie dames straten zaal-
volleybaltoernooi Velserbroek. 
In het midden Ina Boeree van 
De Hooge Waerder. Zie www.
dehoogewaerder.nl en www.
straatvolley.nl.

Nieuwe directeur voor 
basisschool De Ark
Velserbroek - De zomervakan-
tie staat voor de deur, de kin-
deren zijn bijna zes weken vrij. 
Toch is basisschool De Ark ook 
al druk bezig met de toekomst. 
Donderdag 12 juli werd met een 
feestprogramma voor alle kinde-
ren afscheid genomen van direc-
teur meester Menkveld. 
Katwijker Albert Menkveld, die 
na 41 jaar met pensioen gaat,  
was 20 jaar lang de (eerste) di-
recteur van De Ark. De school 
die hij indertijd zelf startte, krijgt 
vanaf 1 augustus dus pas de 

tweede directeur. Aan het eind 
van de zeer geslaagde feestdag, 
werd op het schoolplein de nieu-
we fase ingeluid. Symbolisch 
werd de sleutel van de school 
overgedragen aan de nieuwe di-
recteur, Jan Walda. De Santpoor-
ter Walda is nu nog directeur op 
De Sleutelbloem in Beverwijk, 
een van de andere scholen van 
stichting Fedra. Hij begint met 
zeer veel enthousiasme aan zijn 
nieuwe klus op De Ark. Op de fo-
to staat Jan Walda links en Al-
bert Menkveld rechts.

Velserbroek – Tijdens de 
schoolvakantie, van 22 juli tot 
en met 2 september, is de kle-
dingbeurs in Het Kruispunt ge-
sloten. De eerstvolgende beurs 
is op dinsdag 4 september. Dan 
kan men ook weer kleding inle-
veren. De beurs is dan weer el-
ke dinsdagmorgen geopend van 
10.00 tot 12.00 uur. Voor meer in-
formatie kunt u contact op ne-
men met Willem Meesters, 023-
5373281 of 06-22521548.

Kledingbeurs 
Het Kruispunt

Santpoort-Noord - Vrijdag 20 
juli sluiten alle basisscholen in 
de regio Noord hun deuren en 
gaan zowel de leerlingen als 
leerkrachten genieten van de zo-
mervakantie. Daarom stopt het 
inzamelen van oud papier bij 
de Bosbeekschool gedurende 
de zomervakantie. De school wil 
graag alle mensen die het he-
le schooljaar hun oud papier in 
de Molenstraat hebben ingele-
verd hartelijk bedanken. Na de 
vakantie, als de lessen weer be-
ginnen, kan iedereen opnieuw 
met kranten en oud papier bij de 
Bosbeekschool terecht. 

Oud papier 
Bosbeekschool

Financiële setup voor 
Zaalvolleybaltoernooi
Velserbroek - HHI–metaalwer-
ken uit Haarlem is nog zeker 
twee jaar hoofdsponsor van het 
dames straten zaalvolleybaltoer-
nooi Velserbroek. Na diverse on-
derhandelingsgesprekken kwam 
de organisatie met directeur Jos 
Baars van het Haarlemse be-
drijf tot overeenstemming over 
verlenging van het sponsorcon-
tract, dat zaterdag 9 juni werd 
bekrachtigd met de wederzijd-
se handtekeningen. Het dames 
stratenvolleybaltoernooi is zater-
dag 13 oktober toe aan de ne-
gende editie, die dan vanaf 14.00 
uur in de sporthal van het Pol-
derhuis wordt afgewerkt. Rond 
21.00 uur heeft de prijsuitreiking 
plaats, waarna in  de kantine alle 
ruimte wordt gegeven voor een 
spetterende feestavond. 
Dat directeur Jos Baars van HHI 

metaalwerken wederom bereid 
bleek het expirerende sponsor-
contract met twee jaar te ver-
lengen, stemt de organisatie van 
het dames stratentoernooi Vel-
serbroek vanzelfsprekend tot 
grote tevredenheid in het be-
sef dat in een tijd van krimpen-
de economie ondernemers meer 
en meer geneigd zijn kritisch te 
kijken naar uitgaven die verband 
houden met sportsponsoring.  
HHI-metaalwerken uit Haar-
lem stelt zich evenwel onvermin-
derd op als een zeer enthousias-
te hoofdsponsor, zoals dat al ge-
beurt sinds 2009, toen het be-
drijf besloot het hoofdsponsor-
schap op zich te nemen nadat 
een sponsorende makelaardij uit 
Velserbroek een maand voor het 
toernooi failliet was gegaan. Zie 
ook www.straatvolley.nl 

Velsen-Zuid - In de zomerva-
kantie is er op Informatieboer-
derij Zorgvrij van alles te doen. 
Kinderen kunnen iedere middag 
een windgong of memo-knijper 
knutselen. Kinderen kunnen ook 
kaarsen rollen van bijenwas. De-
ze knutselactiviteiten staan al-
lemaal in het teken van het jaar 
van de bij. Om de boerderij zijn in 
de verschillende bossen speur-
tochten uitgezet. In het Uilen-
bos is een mooie wandelroute 
en daar staan ook picknicktafels. 
In de boerderij is de tentoonstel-
ling ‘Toverbodem’. In de onder-
grondse wereld komen kinde-
ren allerlei diertjes tegen. In de 
boerderij is eveneens een expo-
sitie met schilderijen van Wim 
van Ooijen. De koeien staan in 
de wei maar komen iedere mid-
dag rond 16.30 uur naar binnen 
voor het melken. Sinds kort is er 
ook lekkere verse melk op Zorg-
vrij te koop. Die moet thuis nog 
wel worden gekookt. De geur-
tuin staat momenteel prachtig 
in bloei. Nieuwsgierig naar het 
weer? Kijk dan eens in de weer-
tuin rond. Op de facebookpagina 
van de boerderij staat alles wat 
er te doen is op Zorgvrij deze zo-
mer. In de vakantie is de boerde-
rij alle dagen open van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. De toegang is gra-
tis (vrijwillige bijdrage welkom) 
maar voor de activiteiten wordt 
een kleine vergoeding gevraagd.

Vakantie op 
Zorgvrij
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Donderdag 19 juli
Schaal- en schelpdieren-
week in Wijk aan Zee. Met 
verrassende menu’s bij diver-
se restaurants. Tot en met zon-
dag.

Vrijdag 20 juli

Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis: 10 jaar Verzamelen. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Stadswandeling Geen Cent te 
Makken in Haarlem Centrum. 
Aanvang 14.00 uur. Start His-
torisch Museum, Groot Hei-
ligland 47. Aanmelden via 06-
16410803 of via gildewande-
lingen@gmail.com. Kosten 
5,50 euro of 3 euro met Muse-
umkaart.
Young Art Festival in Park 
Westerhout in Beverwijk. www.
youngartfestival.nl.
Schaal- en schelpdieren-
week in Wijk aan Zee. Met 
verrassende menu’s bij diver-
se restaurants. Tot en met zon-
dag.

Zaterdag 21 juli

Boerderij Zorgvrij dagelijks 
geopend. In de zomervakantie 
van 13.30 tot 16.00 uur knutse-
len met thema bijen.
Rommelmarkt op Kennemer-
plein, IJmuiden. Van 9 tot 16 
uur.
Toeristenmarkt IJmuiden op 
Plein 1945. Van 9 tot 17 uur.
Kunstmarkt Spaarndam  van 
10 tot 17 uur. Om 14.00 uur 
kunstmarkconcert in de ou-
de kerk.
Start Huttenbouwweek, 
Keetberglaan, IJmuiden. 
Feestelijke opening Strand-
bieb nabij Paviljoen Noordzee. 
Vanaf 11.00 uur. Programma 
op www.bibliotheekvelsen.nl. 
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Young Art Festival in Park 
Westerhout in Beverwijk. www. 
youngartfestival.nl.
2Generations Beach bij 
Beachclub Vroeger in Bloe-
mendaal aan Zee. Aanvang 
15.00 uur. Kaarten 25 euro via 
www.2Generations.nl of Free 
Records Shop.
Schaal- en schelpdieren-
week in Wijk aan Zee. Met 
verrassende menu’s bij diver-
se restaurants. Tot en met zon-
dag.
Optreden band Stout in Het 
Zandhuis, Kennemerboulevard 
330, IJmuiden aan Zee. Aan-

vang 20.00 uur. Gratis entree.

 Zondag 22 juli 

Boerderij Zorgvrij dagelijks 
geopend. In de zomervakantie 
van 13.30 tot 16.00 uur knutse-
len met thema bijen.
Huttenbouwweek IJmuiden, 
Keetberglaan.
Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis: 10 jaar Verzamelen. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Optreden Cock Zwanenburg 
bij Café-Restaurant IJmuiden 
aan Zee, Kennemerboulevard 
404, IJmuiden aan Zee. Aan-
vang 14.00 uur. Toegang gratis.
Blues & Rock met band De 
Zaak in Fort Zuid in Spaarn-
dam, vanaf 15.00 uur. Toegang 
is gratis.
Schaal- en schelpdieren-
week in Wijk aan Zee.

  Maandag 23 juli

Boerderij Zorgvrij dagelijks 
geopend. In de zomervakantie 
van 13.30 tot 16.00 uur knutse-
len met thema bijen.
Huttenbouwweek IJmuiden, 
Keetberglaan.
Sonrise in Velserbroek (Zwa-
nebloemplantsoen) en IJmui-
den (Cruyff Court Pleiaden-
plantsoen). Activiteiten van 
14.00 tot 16.30 en 19.00 tot 
21.00 uur.
Klaverjasdrive in Het Zand-
huis, Kennemerboulevard 330, 
IJmuiden aan Zee. Van 10.30 
tot 16.00 uur. Opgeven kan 
tot en met zaterdag via 06-
15379248.

 Dinsdag 24 juli

Boerderij Zorgvrij dagelijks 
geopend. In de zomervakantie 
van 13.30 tot 16.00 uur knutse-
len met thema bijen.
Huttenbouwweek IJmuiden, 
Keetberglaan. 
Sonrise in Velserbroek (Zwa-
nebloemplantsoen) en IJmui-
den (Cruyff Court Pleiaden-
plantsoen). Activiteiten van 
14.00 tot 16.30 en 19.00 tot 
21.00 uur.

Woensdag 25 juli

Boerderij Zorgvrij dagelijks 
geopend. In de zomervakantie 
van 13.30 tot 16.00 uur knutse-
len met thema bijen.
Huttenbouwweek IJmuiden, 

Keetberglaan. 
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Sonrise in Velserbroek (Zwa-
nebloemplantsoen) en IJmui-
den (Cruyff Court Pleiaden-
plantsoen). Activiteiten van 
14.00 tot 16.30 en 19.00 tot 
21.00 uur.

 Donderdag 26 juli

Boerderij Zorgvrij dagelijks 
geopend. In de zomervakantie 
van 13.30 tot 16.00 uur knutse-
len met thema bijen.
Huttenbouwweek IJmuiden, 
Keetberglaan.
Sonrise in Velserbroek (Zwa-
nebloemplantsoen) en IJmui-
den (Cruyff Court Pleiaden-
plantsoen). Activiteiten van 
14.00 tot 16.30 en 19.00 tot 
21.00 uur.
Optreden de Feestpiano’s 
bij Pan & Cook, Kennemerbou-
levard 322, IJmuiden aan Zee. 
Aanvang 20.30 uur. Gratis en-
tree.

Velsen - Het KBO houdt op 
dinsdag 7 augustus een busreis 
naar de Kamelenmelkfarm in 
Berlicum. Het dagje uit is inclu-
sief koffi e met gebak, een lunch, 
entree met uitgebreide informa-
tie, en een driegangendiner. De 
kosten zijn 51,50 euro per per-
soon. Voor inlichtingen en aan-
melding: Wally de Vries-Ooms, 
023-5384997 of 06-17044490.

KBO Busreis

Velsen - Woensdag 27 juni zijn  
wethouders Baerveldt, te Beest 
en Westerman, tezamen met 
dertien gemeenteraadsleden op 
werkbezoek geweest bij Stich-
ting Welzijn Velsen. Na een ont-
vangst op het centraal bureau 
van SWV te IJmuiden is het ge-
zelschap per bus (met dank aan 
de Stichting Vrienden van Vel-
sen-Noord) afgereisd naar Vel-
sen-Noord. Hier werd verteld 
hoe SWV haar activiteiten voort-
zet, na de brand in de Mel en Pi-
nokkio. Ook werden, door mid-
del van een fotopresentatie, de 
diverse activiteiten van de Stich-
ting belicht. Hierna werd de 
groep met de bus naar buurt-
huis de Brulboei in IJmuiden ge-
bracht. Door middel van diverse 
presentaties over ontwikkelin-
gen in het werk, het peuterspeel-
zaalwerk en een bezoek aan de 
wijktuin werden de bezoekers 
nader geïnformeerd. Een en an-
der werd onderbroken door een 
overheerlijke maaltijd, verzorgd 
door de medewerkers en vrijwil-
ligers van de Brulboei. Na een 
korte rit terug naar Plein 1945, 
keerde iedereen huiswaarts. We 
kijken terug op een zeer ge-
slaagde middag. 

Werkbezoek 
bij Welzijn

Dansstudio Michelle zet 
prachtig sprookje neer
Velsen - Zaterdag was een be-
langrijke dag voor Dansstudio 
Michelle. Honderdzeventig kin-
deren van Dansstudio Michelle 
hebben een jaar lang elke week 
gerepeteerd om alle choreo-
grafi eën zo goed mogelijk on-
der de knie te krijgen. Dansstu-
dio Michelle bestaat pas sinds 
september 2011, maar is nu al 
uitgegroeid tot een bruisende 
dansstudio in Velserbroek. 
De eerste eindvoorstelling ‘Er 
was eens..’ liet een mooi afwisse-
lend programma zien. De stoe-
re en strakke hip-hop choreo-
grafi eën werden verzorgd door 
dansdocent Arliene Beaumont, 
de mooie klassieke dansen door 
Saana Simons, de heerlijke peu-
ter-, kleuter en kinderdans door 
Rianne Philippa en Simone Loos 
en de jazz- en showmusical 
choreografi eën door Michelle 
Gerlofsma. Tijdens de voorstel-
ling werd het publiek meegeno-
men naar verschillende sprook-
jes. Zo deden de allerkleinsten 
vanaf 2,5 jaar in de middagvoor-
stelling ook mee. Zij huppelden 
vrolijk rond in hun berenpak en 
kregen het hele publiek mee. 
Ook de jongens van streetdan-
ce/hip-hop waren goed en gaaf 

om naar te kijken. Het was dui-
delijk te zien dat alle leerlingen 
er heel erg veel plezier in had-
den om op het podium te stra-
len. De bezoekers waren laaiend 
enthousiast en menig vreugde-
traantje werd tijdens de prach-
tige fi nale dans weggepinkt. 
Een bezoeker uit Alkmaar die 
jaar in, jaar uit amateurvoorstel-
lingen bezoekt zonder binding 
van kind of kleinkind zei zelfs: 
‘Dit was echt de meest brui-
sende voorstelling die ik de af-
gelopen 20 jaar gezien heb. In 
een woord geweldig!” Ieder jaar 
geeft de Dansstudio als ‘kers op 
de taart’ een eindvoorstelling 
in Stadsschouwburg Velsen. En 
elk jaar wordt er met een nieuw 
thema gewerkt. Dit dansseizoen 
was er gekozen voor het thema 
‘Sprookjes’. ,,Een thema dat heel 
goed bij dit eerste jaar past,’’ 
vertelt eigenaresse Michelle 
Gerlofsma. ,,Een eigen dansstu-
dio is altijd al een droom van mij 
geweest. Nu is dit sprookje wer-
kelijkheid geworden. Vorig jaar 
had ik nooit verwacht dat dit 
zo’n mooi succes zou worden. 
Geloof in jezelf en je eigen dro-
men, want alles kan als je er zelf 
maar in gelooft!’’

Bos kookt mosselen
IJmuiden - De thema-avonden 
bij Eetlokaal Bos Kookt slaan goed 
aan. Het Valentijnsdiner, het as-
pergemenu en de tapasavond wa-
ren zeer snel uitverkocht. Stuk 
voor stuk waren ze gezellig, ge-
slaagd én de gasten enthousiast. 
Reden om weer een thema-avond 
te plannen.
Op vrijdag 27 juli kun je mosse-
len à volonté eten. Heb je na een 
pannetje mosselen nog trek, dan 
vraag je gewoon nog wat bij. Is er 
iemand van je gezelschap die niet 
van mosselen houdt?  Geef dat 
door bij je reservering, dan ver-
zint Bos wat anders. Bos zorgt na-
tuurlijk ook weer voor een passen-
de wijn. 
Het 5-gangen tapasmenu van af-
gelopen zondag viel goed in de 
smaak bij de gasten. Daarom is er 
–bij voldoende belangstelling- een 
tweede tapasavond op vrijdag 20 

juli. 
Een tip: vergeet niet op tijd te re-
serveren op 0255-533061.
Ook waren er enthousiaste reac-
ties op de ‘Bos Borrelt’. De vele be-
zoekers genoten van een hapje, 
een drankje én een akoestisch op-
treden vanaf de late middag. Vanaf 
september wil Bos die borrels eens 
per maand terug laten komen. 
Ideeën voor de invulling? Mail ze 
Bos of reageer via facebook.
Vind je het leuk om een ander 
eens kennis te laten maken met 
wat Bos allemaal brouwt? Bos 
heeft ook cadeaubonnen. Je kunt 
ze in ieder gewenst bedrag verkrij-
gen. Leuk om te geven en nog leu-
ker om te krijgen.
Voor meer informatie over wat je 
bij Bos Kookt op de Groeneweg in 
IJmuiden allemaal kunt verwach-
ten, kijk je op de website www.
boskookt.nl.
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Leerlingen Tender 
knappen woning op
IJmuiden - Zes leerlingen van 
het Tender College afdeling 
praktijkonderwijs hebben van 
af half mei tot eind juni meege-
holpen bij het opknappen van 
een woning in de van Nieuw-
koopstraat. Het is niet voor het 
eerst dat leerlingen van het Ten-
der College komen helpen bij 
het opknappen van een woning. 
Leerlingen lopen al langer stage 
bij de afdeling Aannemerij van 
Woningbedrijf Velsen, dat een 
erkend leerbedrijf is.
De leerlingen Daan, Kelvin, Jay, 
Ramon, Onur en Leon hebben 
tijdens deze stage te maken ge-
had met verschillende beroepen 
die nodig zijn om een woning 
te renoveren: timmerman, schil-
der, loodgieter, tegelzetter, elek-
tricien en stukadoor. Zo kun-
nen deze leerlingen ontdekken 
welk beroep hen het meest aan-
spreekt. Het gehele project werd 
begeleid door Matthijs Lijesen 
en Jaap Swieserijn namens Wo-
ningbedrijf Velsen en Simon de 
Hoog namens het Tender Colle-

ge. Er kunnen geen zes leerlin-
gen gelijktijdig in een huis aan 
het werk. Daarom werd er eerst 
een planning gemaakt. Ook kon-
den de leerlingen aangeven wel-
ke richting zij op wilden. Om het 
project te laten slagen moest er 
elke dag een leermeester aan-
wezig zijn. De leerlingen kregen 
deskundig onderricht en advies 
van Ron Zweiphennig en Hugo 
Raave. 
Ook was er een belangrijke rol 
weggelegd voor de gespeciali-
seerde aannemers. Onder lei-
ding van een stukadoor Rolvink, 
elektricien de Waard en Zonen 
en Dick Sieraad van tegelzetbe-
drijf Sieraad De Moel kregen de 
leerlingen vakkundige instructie. 
Juist in deze tijd van crisis in de 
bouw is het Tender College blij 
met het initiatief van Woning-
bedrijf Velsen om leerlingen een 
kans te geven. Inmiddels is be-
kend dat drie leerlingen een op-
leiding bij het SSPB gaan volgen 
en dat één van hen naar het No-
va College gaat.

Nieuw 4 Boys & 4 Girls
met hippe kindermode
Santpoort-Noord - Per 21 ju-
li wordt er in de Hoofdstraat op 
nummer 208 een nieuwe winkel 
geopend. Semra de Boer kon 
voor haar eigen zoon binnen de 
gemeente Velsen geen  kinder-
kleding naar haar zin vinden. Na 
14 jaar als ambtenaar te hebben 
gewerkt, bleef de roep naar de 
modewereld  waar zij  eerder ja-
ren in heeft gewerkt, aanwezig.
Om niet altijd naar Haarlem, 
Amstelveen of Amsterdam te 
moeten, heeft zij bedacht om 
zelf maar een winkel in hippe 
kindermode te starten. De win-
kel heeft twee etages die ieder 
een eigen identiteit zullen krij-
gen. Beneden stoer, hip en de-

nim en boven netjes, lief en ro-
matisch. De merken: Kiezel-
tje, Fresh!, Brian and Nephew, 
Baker Bridge, CKS, No-Toma-
toes, Bleu Rebel, Petrol ,NoNo 
en Cleasens, PomPom en Der-
hy-Girls. 
4 Boys & 4 Girls is voor kinde-
ren die weten wat zij zelf willen 
van ongeveer tussen de 4 en 14 
jaar. Voor ouders die graag hun 
kinderen in kleding zien die wat 
meer kwaliteit heeft. Producten 
die niet door kinderarbeid op de 
markt zijn gebracht, die milieu-
vriendelijk zijn. Maar vooral voor 
kinderen met stoere karakters, 
grote persoonlijkheden en een 
‘no-nonsens heroes attitude’.

IJmuiden - Recent is bekend 
geworden dat Nelie Groen de 
nieuwe directrice wordt van het 
Technisch College Velsen, het 
Maritiem College Velsen en het 
Tender College. Zij volgt Ruud 
Porck op die onlangs afscheid 
heeft genomen van deze scho-
lengemeenschap. Nelie Groen 
was directievoorzitter van de 
MBO Colleges Westpoort en 
Noord van het ROC te Amster-
dam. Met ingang van het nieu-
we schooljaar zal zij de scepter 
zwaaien over het technisch on-
derwijs in Velsen.

Nelie Groen 
directrice 
Technisch 
College 

IJmuiden - Zaterdag 21 juli is 
er van 9.00 tot 16.00 uur weer 
een gezellige rommelmarkt op 
het Kennemerplein, tegenover 
de Vomar. Op deze markt is al-
tijd een keur aan leuke spulle-
tjes te vinden, met voor elk wat 
wils.  Boeken, platen, huisraad, 
inventaris van rommelzolders 
en garages. Er is van alles te 
vinden voor mensen die op zoek 
zijn naar iets speciaals. Wie ook 
zijn overtollige spullen wil ver-
kopen kan nog een kraam hu-
ren. Bel voor informatie of re-
servering van een kraam naar 
0255-533233 of 06-10475023. 
Dit is alweer de vierde rommel-
markt van dit seizoen. De vol-
gende rommelmarkten op het 
Kennemerplein zijn op zaterda-
gen 4 en 18 augustus en op 1 
september. 

Rommelmarkt 
Kennemerplein

Rabobank Sponsorfietstocht
Fiets euro’s bij elkaar 
voor de vereniging
Regio - Rabobank Velsen en 
Omstreken houdt op zondag 23 
september de Rabobank Spon-
sorfietstocht. Verenigingen en 
stichtingen die klant zijn van de 
bank, kunnen tijdens deze spon-
sorfietstocht geld bij elkaar fiet-
sen voor de clubkas. De tocht is 
ongeveer 30 kilometer lang en 
voert langs allerlei mooie plek-
ken in het werkgebied van de 
bank. 
Met de sponsorfietstocht wil 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken het bijzonder actieve ver-
enigingsleven in deze regio on-
dersteunen. Helaas kunnen zij 
niet alle verenigingen en stich-
tingen in het marktgebied indivi-
dueel sponsoren. Toch willen zij 
iets voor hen betekenen. Want 
ook verenigingen en stichtingen 
hebben een gezonde financiële 
basis nodig. 
Met de sponsorfietstocht biedt  
de Rabobank verenigingen en 
stichtingen de mogelijkheid om 
op een eenvoudige en sportieve 
manier een financiële bijdrage te 
verdienen. De sponsorfietstocht 
vervangt de mogelijkheid van 
individuele advertentiebijdra-

gen en kleine sponsoraanvra-
gen. Verenigingen en stichtin-
gen kunnen zich tot uiterlijk 10 
september inschrijven voor de 
sponsorfietstocht. De inschrij-
ving sluit uit veiligheidsoverwe-
ging als een maximum van 1.200 
fietsers is bereikt. Op dit mo-
ment hebben ruim 700 deelne-
mers zich aangemeld. Schrijf 
dus snel in. Kijk voor meer infor-
matie over de Rabobank Spon-
sorfietstocht op www.rabobank.
nl/velsen.

Open dag bij Bos Driver Academy
Regio - Bos Driver Academy is 
dé opleider als het gaat om rij-
opleidingen van een hoog ni-
veau.  Door jaren aan ervaring op 
het gebied van verhoogde rijvaar-
digheid, voor onder meer hulp-
diensten, weten zij als geen ander 
hoe een rijopleiding eruit hoort te 
zien. Onlangs is er een nieuwe in-
structrice gestart bij de autorij-
school en is er tevens een mo-
torrijschool bijgekomen. ,,Wij wil-
len graag dat onze rijopleiding 
van hoog niveau is, vandaar dat 
bij ons alleen instructeurs  werk-
zaam zijn die ook de verhoogde 
rijvaardigheidsopleidingen kun-
nen geven”, aldus Mike van der 
Bos, eigenaar van Bos Driver 
Academy.  Door een opleiding die 
compleet op maat wordt gemaakt 
kunnen de leerlingen na hun exa-
men als nog veiliger chauffeur 
aan het verkeer deelnemen.
Op de open dag op zaterdag 28 
juli tussen 9.00 en 17.00 uur is ie-
dereen welkom die zijn rijbewijs 

wil  halen. Er zijn gratis intake les-
sen voor de auto en de motor en 
gratis theorielessen. Voor cursis-
ten die een pakket afnemen voor 
het rijbewijs A of B is er een mooie 
actie. Ook is informatie te verkrij-
gen over de beroepsopleidingen, 
verhoogde rijvaardigheidstrainin-
gen, EHBO/AED en veiligheids-

trainingen. Opeldealer Het Mo-
torhuis komt met  een Opel Am-
péra. Veiligheidsregio Kennemer-
land stelt een ambulance tentoon. 
Uiteraard staat er een hapje en 
drankje klaar aan de  Watering-
weg 10 in de Haarlemse Waarder-
polder. Meer info op 023-5286055 
of kijk op www.driver-academy.nl.
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Feestelijke optredens 
op Kennemerboulevard
IJmuiden aan Zee – Volgen-
de week zou eigenlijk de Feest-
week op de Kennemerboulevard 
zijn. Maar helaas is er dit jaar 
geen harddraverij en ook geen 
kermis. De actieve ondernemers 
gaan er echter vanaf zaterdag 
wel een heel gezellige week van 
maken, met veel leuke optredens 
en de traditionele klaverjasdrive 
op maandag. En als het zonnetje 
ook een beetje wil meewerken, 
wordt het net als altijd genieten 
op deze mooie plek in IJmuiden.
De ondernemers van Het Zand-
huis, Pannenkoekenrestau-
rant Pan & Cook en Café-Res-
taurant IJmuiden aan Zee heb-
ben de handen ineen geslagen 
en samen een leuk program-
ma voor alle liefhebbers van de 
Feestweek samengesteld. Het 
begint zaterdag al goed in Het 
Zandhuis met een optreden van 
de band Stout, aanvang 20.00 
uur. Stout speelt stevige muziek, 
van De Dijk tot The Police en al-
les wat daar tussen ligt. Populai-
re muziek die lekker in het ge-
hoor ligt en waar je niet bij stil 
kunt staan.
IJmuiden aan Zee neemt zondag 
het estafettestokje over want 
dan komt de welbekende zan-
ger Cock Zwanenburg optreden 
vanaf 14.00 uur. Hopelijk kan dat 
dan op een zonnig terras, want 
dat is toch het allerleukste.  
In het Zandhuis zal het maandag 
zeker druk worden met de tradi-
tionele klaverjasdrive. De aan-
vang is om 10.30 uur, de prijsuit-
reiking om ongeveer 16.00 uur. 
Klaverjassers kunnen zich tot en 
met zaterdag 21 juli nog opge-
ven voor deelname. Dat kan bij 

Carrie Nupoort via 06-15379248 
of per mail naar carrienupoort@
hotmail.com met vermelding van 
de namen en een telefoonnum-
mer.
Dan is het donderdagavond 
feest bij Pan & Cook. Vanaf 20.30 
uur komen daar de Feestpiano’s 
optreden. De band noemt zich-
zelf een mix tussen de Toppers 
en de Duelling Piano’s uit Ame-
rika. Elk optreden is een groot 
feest met twee vleugels en en-
thousiaste zangers, waaronder 
Carina Lemoine (die heeft ge-
zongen bij LUV en Gerard Jo-
ling), Carlo Koster (het nieuwe 
talent uit Velsen) en vingervlug-
ge pianist Roy Meijaard (zoon 
van bekende accordeonist Paul 
Meijaard. Dat belooft dus wat op 
de donderdag.
Op vrijdagavond is het Zandhuis 
weer aan de beurt. Dan zullen 
zangers Hans Steiger en Robin 
Moojen optreden vanaf 20.00 
uur.
Zondag 19 augustus zal Cock 
Zwanenburg opnieuw een dijk 
van een optreden geven bij 
IJmuiden aan Zee. Deze grote 
publiekstrekker zal vanaf 14.00 
uur optreden.
De drie ondernemers waar u vol-
gende week terecht kunt, zijn al-
len te vinden aan de Kennemer 
Boulevard, met uitzicht op jacht-
haven Marina. En ook al zullen 
de paarden er niet draven, de 
boulevard heeft een prachtig uit-
zicht. En er flaneren altijd heel 
wat mensen die we kennen. Dat 
en de gezellige muziek en actie-
ve ondernemers maken het ge-
zellig in IJmuiden aan Zee. Bent 
u er ook bij?

Bezwaren tegen 
woningen Kweekerslaan
Santpoort-Noord – Na de aan-
vraag voor een bouwvergunning 
van vier woningen met garages 
aan de Kweekerslaan ongenum-
merd, in de Biezen, zijn negen-
tien zienswijzen ingediend door 
omwonenden. 
Er kwamen diverse opmerkingen 
over de bouwhoogte, die daar-
om met een meter zal worden 
verlaagd naar 9 meter. Tegen-
overliggende woningen zijn ech-
ter slechts zes meter hoog. Ook 
kwam er commentaar op het feit 
dat de woningen 12 in plaats van 
15 meter van de rooilijn liggen. 
Het college vertelt dat dit ge-
heel volgens het bestemmings-
plan is. Ook zijn omwonenden 
bang dat de nieuwbouw gevol-
gen zal hebben voor de zonlig-
ging en het daglicht bij hun hui-
zen. Het college antwoordt dat 
de nieuw te bouwen woningen 
minimaal 5 tot 7 meter van de 
omliggende woningen af liggen 
en dat er een onderbroken be-
bouwing komt. Het gaat om twee 
vrijstaande woningen en twee 
woningen die zijn geschakeld 
door garages. Ook vrezen bewo-
ners voor schending van hun pri-
vacy en zicht op/in hun wonin-

gen. Momenteel worden op deze 
plek auto’s gestald en ook daar-
vandaan is zicht op de bestaan-
de woningen. Wel is het moge-
lijk dat vanuit de eerste en twee-
de bouwlaag van de nieuwbouw 
in de tuinen van bestaande wo-
ningen inkijk ontstaat. Wat be-
treft verlies van uitzicht is het 
college kort: momenteel staan er 
ook bouwsels en is er geen spra-
ke van vrij uitzicht. Het commen-
taar dat er niet mag worden ge-
bouwd binnen de rode contou-
ren is ingewikkelder. Omdat er al 
sprake is van bouwsels en ver-
rommeling zou dit gebied niet 
hoeven worden beschermd. Een 
berekening van het college zou 
aantonen dat er qua bouwvolu-
me minder wordt terug gebouwd 
dan er oorspronkelijk stond.
Na commentaar op alle ziens-
wijzen concludeert B&W van de 
gemeente Velsen dat de ziens-
wijzen niet worden overgeno-
men. Dat wil zeggen dat zij toe-
stemming geven voor de bouw-
vergunning. Wel is het zo dat het 
nieuwe bestemmingsplan, die de 
bouw ook mogelijk maakt, pas in 
het derde kwartaal van 2012 zal 
ingaan. (Karin Dekkers)

Driehuis – Het seizoen 
2011/2012 is nog maar net afge-
lopen, maar de clubs zijn alweer 
druk bezig met het nieuwe sei-
zoen. Zo mogen VSV en Storm-
vogels zich presenteren met een 
nieuwe trainer en zal promo-
vendus Terrasvogels graag wil-
len kijken, of ze een rol van be-
tekenis kunnen spelen in de vier-
de klasse. RKVV Velsen, dat vo-
rig seizoen onder leiding van Rob 
Spronk een vliegende start had, 
zal zich komend seizoen willen 
revancheren op de tweede sei-
zoenshelft en komend jaar een 
heel seizoen bovenin willen mee-
draaien. Al met al dus voldoende 
redenen om het zevende Hannie 
Spronk toernooi weer op te ne-
men in de voorbereiding van de 
vier regionale verenigingen.
Deze eerste testcase voor de 
clubs zal ook dit jaar weer plaats-
vinden bij RKVV Velsen in Drie-
huis en wel op op donderdag 9 
augustus en zondag 12 augus-
tus. Donderdag 9 augustus zal 
de winnaar van afgelopen edi-
tie, VSV, het opnemen tegen Ter-
rasvogels. Deze wedstrijd zal be-
ginnen om 18.30 uur. Direct hier-
na zullen de teams van Velsen 
en Stormvogels zich presenteren 
aan het regionale publiek. De-
ze wedstrijd zal om 20.30 uur ge-
speeld worden. Uiteraard zal de-
ze avond de kantine bij Velsen 
gewoon open zijn.
Op zondag 12 augustus zullen de 
verliezers van donderdag 9 au-
gustus tegen elkaar spelen, even-
als de winnaars, die zullen strij-
den om de wisselbeker. Beide 
wedstrijden zullen beginnen om 
13 uur en allebei op het complex 
van RKVV Velsen te Driehuis. Na 
deze wedstrijden is er de prijs-
uitreiking en zal DJ Bas van Gel-
dorp weer zorgen voor de muzi-
kale omlijsting. Ook dit jaar zal 
Bas daarbij de hulp krijgen van 
wat regionale artiesten.
Het bestuur van RKVV Velsen en 
de organisatoren Herman Berg 
en Marcel Looij hopen op beide 
wedstrijddagen weer veel sup-
porters te mogen verwelkomen 
op het complex in Driehuis. De 
toegang op beide dagen is gratis.

Santpoort-Noord – Hoewel 
men druk bezig is met het moge-
lijk maken van nieuwbouw van 
de Bosbeekschool aan de Valc-
kenhoeflaan/ Bickerlaan, is er 
ook onderhoud aan de bestaan-
de school nodig. Aangezien de 
nieuwbouw nog wel enkele jaren 
kan duren, heeft de gemeente 
toestemming gegeven voor het 
noodzakelijke onderhoud van de 
school.

Onderhoud 
Bosbeekschool

RKVVV Velsen 
organiseert 
Hannie Spronk 
Toernooi

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Eindelijk mooi weer 
in de loop van weekend 
Het mooie weer komt er in de 
loop van het weekend uiteinde-
lijk aan, maar tot die tijd blijft het 
periodiek wisselvallig. Daarna 
volgt eindelijk een betere weer-
fase die mogelijk uitmondt in 
(tijdelijke) zwoele zomersferen.

Hoewel uitlopers van het Azo-
renhoog proberen door te drin-
gen tot de Benelux, lukt dit nog 
niet volledig. Het accent van de 
hogere barometerstanden komt 
met name boven Noord-Frank-
rijk uit. Ten noorden van deze 
hoge drukbuffer blijft het weer-
beeld doorstroomd in een strak 
westelijk-oostelijk gericht pa-
troon en schampen frontale wa-
terdragers ons regelmatig. Voor-
al op donderdag kan er weer re-
gen van betekenis vallen na een 
nog redelijk verlopen woensdag.

De middagtemperaturen zijn na-
tuurlijk ronduit te laag in deze  
Hollandse zomer tot nu toe. Ten 
tijde van een periode met inten-

sieve regenval is het soms niet 
veel warmer dan 14-15 graden 
en buiten de buien om wordt het 
een graad of 18. De woensdag 
was weliswaar een stukje zach-
ter met een graad of 20. Zoals 
gezegd belooft de eindfase van 
juli (vanaf de 21e) beter te gaan 
uitpakken qua weerbeeld.

Een stevige uitloper van het 
hoog der Azoren richt zich op 
onze contreien en nadien vormt 
zich een aparte cel van hoge 
druk pal boven de Benelux. Het 
gevolg is dat we eindelijk een 
reeks droge dagen kunnen gaan 
meemaken waarop de zon het 
goed doet en de temperatuur 
bovendien stijgt. Tijdens de mid-
dagen kunnen we dan rekenen 
(begin volgende week) op een 
gerieflijke en zonnige 22-25 gra-
den in de IJmond. Meer zomer-
weerinfo via de weerprimeurlijn, 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman
Zorgen over de ruïne
Santpoort-Zuid – De gemeen-
te Velsen maakt zich zorgen 
over de toekomst van de Ruï-
ne van Brederode. De provincie 
Zuid-Holland stopt in 2013 de 
subsidie voor de Kastelenstich-
ting Holland en Zeeland, die on-
der andere de Ruïne van Bre-
derode beheert. De kasteelruï-
ne is Rijkseigendom en een van 
de belangrijkste cultuurhisto-

rische markeringen in Velsen. 
Het stopzetten van de subsidie 
zou als mogelijk gevolg kunnen 
hebben dat de Ruïne niet meer 
openbaar toegankelijk is. De ge-
meente Velsen heeft zelf geen 
geld beschikbaar, maar wil par-
tijen bij elkaar proberen te bren-
gen die het onderhoud en be-
heer van de Ruïne van Bredero-
de kunnen voortzetten.
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21 juli Boeken-, antiek- en curiosamarkt   Hagelingerweg,
  Santpoort-Noord
21-27 juli Huttenbouwweek IJmuiden Keetberglaan,
  IJmuiden
23-28 juli Huttenbouwweek Velserbroek Grote Buitendijk,
  Velserbroek

Meer informatie op www.velsen.nl> sport, toerisme en vrije tijd

Evenementen in Velsen

Feesten op 4 en 11 augustus

Dance en Dutch Valley
In augustus zijn er twee muziek-
festivals in recreatieschap Spaarn-
woude. Op zaterdag 4 augustus 
is het Dance Valley Festival. Een 
week later, zaterdag 11 augustus, 
wordt voor de tweede keer het 
Dutch Valley Festival georgani-
seerd; een festival met artiesten 
van Nederlandse bodem. Beide 
festivals vinden plaats op het eve-
nemententerrein, het zogenaam-
de Velsen Valley in Spaarnwoude. 

Verkeersmaatregelen
Ook dit jaar worden er verkeers- en 
veiligheidsmaatregelen getroffen 
die de overlast zoveel mogelijk moe-
ten beperken en voorkomen. Net 
als vorig jaar blijft de Amsterdam-
seweg open en zijn de woningen en 
woonboten in Spaarnwoude bereik-
baar. Bij bepaalde punten waar men 
Spaarnwoude met de auto binnen-
komt, kan om legitimatie worden ge-
vraagd.  Het verkeer wordt in goede 
banen geleid door Traffic Support 
Events; een bedrijf met veel erva-
ring met dit soort werkzaamheden. 
Om de parkeerdruk in Velserbroek 
zoveel mogelijk te beperken, zet Vel-
sen daar gemeentelijke toezichthou-
ders in. 

Fietsenstalling verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers op 
de fiets. Daarom wordt er dit jaar een 
grote fietsenstalling ingericht, waar 
verplicht gebruik van moet worden 
gemaakt. Fietsen die buiten de fiet-
senstalling worden neergezet, wor-
den verwijderd. 

Geluidstesten
Op vrijdag 3 augustus tot maxi-
maal 18.00 uur is de geluidstest voor 
Dance Valley. Op vrijdag 10 augustus 

tot maximaal 18.00 uur is de geluid-
stest voor Dutch Valley. Deze tests 
kunnen enige overlast geven.

Overlast
De gemeente realiseert zich dat eve-
nementen als Dance Valley en Dut-
ch Valley altijd enige overlast voor 
inwoners zullen veroorzaken, en 
vraagt daar begrip voor. De festivals 
zijn goede reclame voor Velsen en 
voor de duizenden bezoekers zijn het 
onvergetelijke evenementen.

Meer informatie
Via www.velsen.nl, www.dance 
valley.com en www.dutchvalleyfes-
tival.com en www.spaarnwoude.nl 
kunt u alle berichtgeving nalezen. 
Wie na het raadplegen van de web-
sites nog vragen heeft of aanvullen-
de informatie wil, kan bellen met 
het speciale telefoonnummer 020-
4936050 van de organisatie, of een 
e-mail sturen naar info@danceval-
ley.com of info@dutchvalleyfestival.
com. (foto: UDC)

Gedragscode ambtenaren
Vertrouwelijke informatie, ne-
venwerkzaamheden – hoe moe-
ten ambtenaren van de gemeente 
Velsen daar integer mee omgaan? 
Dat staat in de gedragscode, die 
nu is vastgesteld. 

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben in de 
vergadering van 3 juli 2012  de ge-
dragscode voor medewerkers van 
de gemeente Velsen vastgesteld. De-
ze code is een bundeling en actuali-
satie van een groot aantal gedrags-
regels en thema’s waarbij de inte-
griteit in het geding kan komen. Er 

staat in hoe ze om moeten gaan met 
vertrouwelijke informatie, neven-
werkzaamheden, geschenken, uit-
nodigingen voor reizen, gemeentelij-
ke voorzieningen, belangen van rela-
ties en hoe te reageren op niet inte-
gere zaken.

Het besluit treedt in werking op de 
dag nadat dit bericht in de publiciteit 
is verschenen. De code is voor ieder-
een in te zien bij de afdeling Human 
Resources van de gemeente Velsen 
en te raadplegen via www.velsen.nl 
> regelingen en verordeningen van 
Velsen.

Woonvisie en Actieprogramma

Wonen in Velsen
Er zijn allerlei ontwikkelingen 
gaande die effect hebben op het 
wonen in Velsen tussen nu en 
2025. De gemeente gaat alle re-
levante informatie bundelen en 
bespreken om tot een gedegen 
woonvisie te komen. 

‘Kennisrijk werken in Velsen’ – de 
visie op Velsen 2025 – moet ook 
worden uitgewerkt voor ‘wonen 
in Velsen’. Daar spelen ook de kre-
dietcrisis, het kabinetsbeleid en 
nieuwe Europese regels een rol in. 
De huidige woonvisie dateert van 
2004 en loopt tot 2015, maar is nu 
ingehaald door alle ontwikkelin-
gen.

Als basis voor een nieuwe woonvi-
sie 2025 zijn koers en ambities nu 
beschreven in een zogenaamde ka-

dernotitie. Deze notitie legt het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders eerst voor aan de gemeente-
raad. Ook wordt hij besproken met 
de direct betrokken Velsense par-
tijen, zoals de wooncorporaties en 
maatschappelijke ondernemingen. 
Hun reacties worden verwerkt in 
de definitieve woonvisie. 

Het college heeft ook het Regio-
naal Actieprogramma Wonen vast-
gesteld, dat op initiatief van de pro-
vincie Noord-Holland tot stand is 
gekomen. Daarin worden de wo-
ningbouwprogramma’s in de re-
gio Zuid-Kennemerland en de 
IJmond tot en met 2015 op elkaar 
afgestemd. Zo worden alle relevan-
te ontwikkelingen meegenomen 
die tot een nieuwe woonvisie 2025 
moeten leiden.
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Onderzoek toekomst
Ruïne van Brederode
Zijn er partijen te vinden die kun-
nen helpen om de ruïne van Bre-
derode open te houden? Het col-
lege van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Velsen 
gaat dat onderzoeken.

De toekomst van de ruïne van Bre-
derode is onzeker. De provincie 
Zuid-Holland beheert dit kasteel via 
financiering van de Kastelenstich-
ting Holland en Zeeland. Maar die 
financiering wordt met ingang van 1 
januari 2013 stopgezet. Mogelijk ge-
volg daarvan is dat de ruïne van Bre-
derode niet langer openbaar toe-

gankelijk blijft. 

De Ruïne van Brederode is Rijks-
eigendom en is één van de belang-
rijke cultuurhistorische gebouwen 
van de gemeente Velsen. Vanuit dit 
oogpunt wil het college onderzoe-
ken of zij vanuit haar regierol partij-
en bij elkaar kan brengen die moge-
lijkheden zien om de ruïne open te 
houden. 

Het college heeft zelf geen financi-
ele mogelijkheden om in de kosten 
van onderhoud en beheer van de ru-
ine te voorzien.

Perspectiefnota 2012
Wie een hulpmiddel nodig heeft, 
zoals een rolstoel, kan een be-
roep doen op de gemeente. Dit 
is één van de onderwerpen uit 
de Perspectiefnota 2012.

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de raad de Per-
spectiefnota 2012 aangeboden – een 
opstap voor de gemeentelijke be-
groting 2013. Daar is een ongeluk-
kige formulering over de Wet maat-
schappelijke ondersteuning in te-
rechtgekomen, de Wmo. 

Het beeld is ontstaan dat de gemeen-
te mensen die bijvoorbeeld een rol-
stoel nodig hebben naar de landelijk 
bekende website www.markplaats.

nl zou verwijzen. Dat is niet het ge-
val en de gemeente betreurt dat dit 
beeld is ontstaan. 

De zinsnede is geschreven met een 
Haarlems initiatief in het achter-
hoofd: www.buuv.nu. Op deze site 
worden vraag en aanbod van hulp bij 
elkaar gebracht. Haarlemmers kun-
nen er hulp van buurtgenoten inroe-
pen en/of zelf hulp aanbieden.

De gemeenteraad van Velsen heeft 
al in een eerdere vergadering beslo-
ten om de Haarlemse vorm van hulp 
aan buurtgenoten verder te onder-
zoeken. Wat blijft is de verantwoor-
delijkheid van de gemeente voor 
hulp aan mensen met een beperking.

Nota lokaal gezondheids-
beleid 2012-2015
Een gezonde manier van leven en 
preventie – daar zet de gemeen-
te Velsen op in als het gaat om de 
gezondheid van haar inwoners. 
De uitgangspunten staan in de 
nota Lokaal Gezondheidsbeleid 
2012-2015, die de gemeenteraad 
heeft vastgesteld.

Voor de periode 2012-2015 heeft de 
gemeente Velsen vijf zogenaamde 
speerpunten gekozen voor een ge-
zonde manier van leven en preven-
tie (het voorkomen van ziekte). De 
speerpunten zijn meer bewegen en 
sporten, minder overmatig alcohol- 
en genotmiddelengebruik onder jon-
geren, voorkomen van depressie en 
eenzaamheid, betere gezondheid 
voor mensen met een laag inkomen, 
en verbeteren van de leefomgeving. 
De nota is tot stand gekomen met in-
breng van gemeenteraadsleden en 
betrokken maatschappelijke organi-

saties en belangenorganisaties.

Iedere gemeente is wettelijk ver-
plicht om iedere vier jaar een no-
ta Lokaal gezondheidbeleid vast te 
stellen. Daarin staat wat de gemeen-
te de komende jaren gaat doen om de 
gezondheid van haar inwoners te be-
vorderen en te beschermen.

De gemeente moet de gezondheid 
van haar inwoners beschermen en 
bevorderen. Wie gezond is en zich 
gezond voelt, voelt zich prettig. Ge-
zonde inwoners kunnen actief mee 
doen in de samenleving en doen 
minder beroep op dure gezondheids-
zorg. 

De nota en het raadsbesluit staan op 
www.velsen.nl. Klik op gemeente-
raad > raadsbesluiten > overzicht be-
sluiten 2012 > R12.040, 31/5 Lokaal 
gezondheidsbeleid 2012–2015.

Raadsbesluiten 5 en 9 juli
De raad heeft in de vergadering van 5 juli 2012, voortgezet op 9 juli, een be-
sluit genomen over de volgende onderwerpen:

• Kadernota Naar één organisatie voor werk
• Perspectiefnota
• Bestemmingsplan De Leck en de Bergen
• Tracékeuze HOV, deeltracé 1
• Kadernota Jeugdbeleid
• Kansenonderzoek regionale samenwerking
• Visie Luchtkwaliteit IJmond
• Kadernota van Zorg naar Participatie
• Jaarstukken 2011 Centraal Nautisch Beheer
• Ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke 
 Regeling ReinUnie
• Jaarrekening 2011 en begroting 2013 gemeenschappelijke regeling Regio- 
 naal Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands Archief )
• Verruiming kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
 Kinderopvang
• Groencompensatie Briniostraat 10 te IJmuiden
• Voorbereidingskrediet kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden
• Reglement van Orde gemeenteraad en Raadsplein Velsen
• Bestuursrapportage gemeente Velsen 1e kwartaal 2012
• Onderzoeksrecht van de raad
• Vergaderen op verschillende locaties

Deze besluiten zijn in te zien op www.velsen.nl/gemeenteraad/raadsbeslui-
ten.htm
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Verkeersmaatregel

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen ma-
ken bekend dat zij in de periode 
van 7 juli 2012 tot en met 13 ju-
li 2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld. Voor zover de aan-
vragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit, kunnen de-
ze worden voorgelegd aan de 
commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie 
over welstand: 0255-567424.

w12.000319 Velserduinweg 318 
IJmuiden, plaatsen dakopbouw 
(09/07/2012), w12.000320 Schoe-
ner 4 Velserbroek, kappen boom 
(09/07/2012), w12.000322 Wil-
lem de Zwijgerlaan 25 Santpoord-
Zuid, oprichten aanbouw en dakka-
pel (11/07/2012), w12.000324 In-
dustriestraat 22 IJmuiden, ge-
velwijziging en aanbrengen entre-
solvloer (12/07/2012), w12.000325 
Industriestraat 16 IJmuiden, 
plaatsen tussenvloer (12/07/2012), 
w12.000327 Sluisplein ong. 
IJmuiden en Reyndersweg ong.Vel-
sen-Noord, plaatsen van 2 informa-
tieborden (13/07/2012).

Standplaats
Het college van Burgemeesters 
en Wethouders heeft een ver-
gunning verleend op grond
van art 5:18 APV voor het inne-
men van een standplaats:

i12.006713 Canopusplein ongenum-
merd te IJmuiden voor de verkoop 
van bloemen en planten van dins-
dag t/m zaterdag, vanaf 13 juli 2012 
t/m 31 december 2012 (13/07/2012).

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlo-
pige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende besluiten 
genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes ver-
meld):

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

w12.000239 Velserhooftlaan 20 
Santpoort-Noord, aanbrengen beton-
nen vloer (gemeentelijk monument)
(11/07/2012), w12.000240 Ooster-
duinweg 4 IJmuiden, plaatsen dak-
kapel (11/07/2012), w12.000244 Pe-
gasusstraat 67 IJmuiden, plaat-
sen van een over-de-nok dakkapel 
(12/07/2012), w12.000245 De Zand-
kuil 7 IJmuiden, veranderen kozijn 
en aanbrengen Frans balkonhek voor-
gevel (12/07/2012), w12.000246 Bri-
niostraat 16 te IJmuiden, wijzigen 
van een gevelontwerp (16/07/2012), 
w12.000250 Halkade 50, 52 en 54 
IJmuiden, vervangen gevelbeplating 
(16/07/2012), w12.000290 Duin-
weg of Duivelslaan 52 Santpoort-
Zuid, kappen boom (16/07/20121), 
w12.000294 Willem de Zwijgerlaan 

31 Santpoort-Zuid, kappen 2 bomen 
(16/07/2012), w12.000296 Harddra-
verslaan 32 Santpoort-Zuid, kap-
pen boom (16/07/2012), w12.000303 
Eridanusstraat 29 IJmuiden, plaat-
sen erker (17/07/2012), w12.000304 
Kotterkade 4 & Texelstraat 45 
IJmuiden, vervangen gevelbeplating 
(17/07/2012).

Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgende 
vergunning(en) verleend voor het or-
ganiseren van een evenement:

i12.002493 omgeving Santpoort, 28 
juli 2012 tot en met 4 augustus 2012, 
Dorpfeest Santpoort (13/07/2012), 
i12.003253 Hoofdstraat Santpoort, 
28 juli 2012 tot en met 4 augus-
tus 2012, Dorpfeest Santpoort 
(13/07/2012), i12.005581 Strand 
IJmuiden, 11 november 2012, Happy 
Running Strandloop (12/07/2012), 
i12.006344 omgeving Aloha, 1 sep-
tember 2012, besloten bedrijfsevene-
ment (16/07/2012) i12.005886, uit-
zichtheuvel en omliggende terreinen 
in deelgebied Oosterbroek Spaarn-
woude te Velsen-Zuid, 11 augustus 
2012, Dutch Valley (16/07/2012), 
i12.005885 uitzichtheuvel en omlig-
gende terreinen in deelgebied Oos-
terbroek Spaarnwoude te Velsen-
Zuid, 4 augustus 2012, Dance Valley 
(16/07/2012).

Exploitatie Openbare inrichting
De burgemeester heeft een exploita-
tievergunning verleend op grond van 
art. 2.20 APV: i12.0056904 Lange 
Nieuwstraat 401 te IJmuiden - dag-
horeca met terras, (13/07/2012).

Collectevergunning
De burgemeester en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond 
van art. 5:13 APV: i12.006814 op 25 
en 26 augustus 2012 een inzame-
ling ten bate van de Koninklijke Ne-
derlandse Redding Maatschappij 
(13/07/2012).

Besluiten

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een indivi-
duele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het 
volgende perceel:

Molenstraat te Santpoort-Noord 
t.b.v. Wüstelaan 91, te Santpoort-
Noord

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien 
bij de receptie Publieke Dienstver-
lening, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden




