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De GroenSALE
folder is uit!
Mis ’m niet.
www.groenrijk.nl

Last minute
goed verzekerd
op vakantie.
Dat is het idee.
Kijk voor meer informatie op
www.rabobank.nl/velsen

25 ja ar
Dance Valley trekt 30.000 bezoekers

Regen weer spelbreker
Velsen-Zuid - Afgelopen zaterdag vond de zeventiende
editie plaats van Dance Valley. De regen was ook dit jaar
spelbreker.
De organisatie zal niet met plezier terugdenken aan Dance Valley 2011. Door de tegenvallende kaartverkoop werd drie weken voor het festival besloten
dat bezoekers op vertoon van
hun ticket met twee personen
naar binnen mochten. De ticketprijs kwam daardoor uit op circa 35 euro. Ondanks de tweevoor-één-actie waren zaterdag
‘slechts’ 30.000 mensen naar
Velsen-Zuid gekomen, wat betekent dat UDC maximaal 15.000
tickets heeft verkocht. Een grote tegenvaller, zeker als je bedenkt dat op het terrein rondom de klimwand ruimte is voor
meer dan 50.000 bezoekers. Tot
overmaat van ramp begon het
halverwege de middag zo hard
te regenen dat het terrein deels
in een modderpoel veranderde.
Ook ‘s avonds regende het langdurig, waardoor veel mensen,
natgeregend en koud, ruim voor
het einde naar huis gingen. De
grote uittocht begon al om half
negen.
Was de zeventiende editie van
Dance Valley dan een fiasco?
Nee, dat was het niet. De sfeer
was de hele dag uitstekend en
wie in één van de tenten stond,

had nergens last van. De duizenden poncho’s die werden uitgedeeld boden soelaas voor de
mensen die bij de buitenpodia
wilden dansen. Onder hen was
minister-president Mark Rutte,
die net als voorgaande jaren met
zijn studievrienden naar VelsenZuid was gekomen om een leuke
middag te beleven. Hij werd aan
het einde van de middag waargenomen voor het hoofdpodium.
De politie spreekt van een probleemloos verlopen Dance Valley. Er werden tien aanhoudingen verricht. Acht bezoekers
die waren aangehouden voor
bezit van xtc-pillen hebben afstand gedaan van de drugs en
direct een boete betaald. Eén
van hen had 19 pillen bij zich en

kreeg een boete van 950 euro.
De negende verdachte gaf aan
de boete niet te kunnen betalen. Hij krijgt een dagvaarding.
De laatste verdachte (27 pillen)
heeft een dagvaarding gekregen
en moet zich voor de rechter verantwoorden. De politie heeft vijf
bekeuringen uitgeschreven aan
festivalbezoekers die geen identiteitsbewijs bij zich hadden. Bij
de politie zijn geen meldingen
van opstootjes binnengekomen.
Zaterdag vindt op hetzelfde terrein de eerste editie plaats van
Dutch Valley, een soort Pinkpop
van eigen bodem. Optredende
artiesten zijn onder andere Caro Emerald, Kane, Ilse DeLange,
Jan Smit en de 3J’s. (Friso Huizinga)
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Santpoort draaft door
magische omzetgrens
santpoort-noord - De Kortebaandraverij in santpoort
heeft een totalisatoromzet van 100.453 euro opgeleverd. Voor het eerst in de
geschiedenis is de barrière
van een ton doorbroken. er
is sprake van een nationaal
record.
Met maar liefst 26 paarden aan
de start liep de Hoofdstraat in
Santpoort-Noord vorige week
donderdagmiddag vol met enthousiaste bezoekers die zin
hadden in een mooie wedstrijd. Al in de eerste omloopwerd een totalisatoromzet geboekt van 92.898 euro. Toen al
was het absolute record van de
kortebanen in Nederland een
feit. Maar dat de totalisatoromzet na de derde omloop zou
blijven steken bij 100.453 had
de organiserende Harddraverij Vereniging in Santpoort niet
durven dromen. ,,Dit record is

een prachtig cadeau voor ons
75-jarig bestaan en een kroon
op ons werk’’, aldus voorzitter
Bas Kuntz. De kortebaandraverij werd gewonnen door Attila die werd bereden door Ruud
Pools. (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

Ongeval op Kanaaldijk
IJmuiden - Een ongeval op de Kanaaldijk heeft vorige week donderdagmiddag voor een verkeerschaos gezorgd in IJmuiden en Velsen-Zuid. Gezien de ravage mag het een wonder heten dat er slechts
twee lichtgewonden vielen. Bij de frontale aanrijding waren in totaal
vier voertuigen betrokken. (foto: Reinder Weidijk)

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

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 ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 0235378284. Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht

Nieuw: waaksuite
in uitvaartcentrum
IJmuiden - IJmuiden heeft er
een nieuwe voorziening bij: in
het uitvaartcentrum van Uitvaartverzorging IJmond aan de
Waalstraat kunnen nabestaanden gebruik maken van een zogenaamde waaksuite.
Een waaksuite is een soort huiskamer met een apart gedeelte
waar de kist kan staan. De naaste familie krijgt een eigen sleutel en kan op elk moment van de
dag op bezoek komen, zonder
afspraak en net zo vaak als men
wil. Er is ook een kleine keuken
aanwezig en nabestaanden kunnen zelf koffie en thee maken
of een frisdrankje pakken uit de
koelkast.
,,Dit voorziet echt in een behoefte”, zegt directeur Matthijs de
Gee. ,,Voor veel mensen is het
opbaren van een overleden familielid in het eigen woonhuis
niet goed haalbaar. Je moet er
de ruimte voor hebben. En het is
ook best ingrijpend, om iemand
in je eigen huis op te baren. In
onze nieuwe waaksuite kunnen
mensen toch afscheid nemen in
eigen kring, zonder dat één van
ons als gastvrouw of gastheer
aanwezig is.”
Uitvaartverzorger Martien Ros,

zelf een geboren IJmuidenaar,
vult aan: ,,Steeds meer mensen willen graag een uitvaart in
hun eigen familiekring op tijden die de mensen zelf kiezen,
in een warm aangeklede ruimte
waar de kleinkinderen aan tafel
een kleurplaat kunnen inkleuren,
die ze later zelf op de kist kunnen leggen. Dat kan allemaal in
onze nieuwe waaksuite. De familie is op deze manier echt onder elkaar. Zo kunnen zij later op
een goede manier terugkijken op
de dagen die vooraf gaan aan de
uitvaartplechtigheid.” Uitvaartverzorging IJmond is in het bezit
van het Keurmerk Uitvaartzorg
en werkt zonder winstoogmerk.
Daarom zijn de kosten voor het
gebruik van de waak-suite - van
het overlijden tot aan de dag van
de uitvaart - zo laag mogelijk gehouden. Daarbij kunnen de nabestaanden onbeperkt gebruik
maken van koffie, thee en frisdrank.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling Voorzorg, Informatie en Advies (VIA). De medewerkers kunnen al uw vragen beantwoorden
en helpen bij het nemen van de
juiste beslissingen.

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
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
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 11 augustus
Hannie Spronk toernooi bij
RKVV Velsen in Driehuis met
wedstrijden om om 18.45 en
20.30 uur.

Vrijdag 12 augustus
Circus Sijm in Velserbroek:
voorstelling om 19.00 uur. Kassa open van 11.00 tot 12.00 uur.
www.circussijm.nl

Zaterdag 13 augustus

11 augustus 2011
www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl
Zeemijl van Bloemendaal. Inschrijven vanaf 10.30 uur op
reddingspost de Kentering, kop
Zeeweg Bloemendaal, bij Radio
538. Om 12.30 naar het strand.
Start om 13.00 uur.
Hannie Spronk Toernooi bij
RKVV in Driehuis. Met wedstrijden om 12.45 en 14.30 uur.
Kunstmaand in Engelmunduskerk Velsen-Zuid, van 13.00
tot 16.00 uur met expositie. Om
14.00 opening met muziek.
Dierenvliegers maken op
Zorgvrij, Spaarnwoude. Van
13.00 tot 16.00 uur, 5 euro. Vanaf 7 jaar.
Circus Sijm in Velserbroek:
voorstelling om 13.30 uur. Kassa open van 11.00 tot 12.00 uur.
www.circussijm.nl

Maandag 15 augustus
Knutselen op Zorgvrij, Spaarnwoude. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Entree 2,50 euro.

Dinsdag 16 augustus

Rommelmarkt,
Kennemerplein (t/o Vomar) in IJmuiden.
Van 09.00 tot 16.00 uur.
Dutch Valley van 13.00 tot
23.00 uur op het festivalterrein
in Spaarnwoude.
Kunstmaand in Engelmunduskerk Velsen-Zuid, van 13.00 tot
16.00 uur met expositie.
Lunchconcert in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem.
Van 13.15 tot 13.45 uur Fragotti Kwintet.
Harp en Mandoline in Oude Kerk Spaarndam: met Annegreet Rouw op harp en Ferdinand Binnendijk op mandoline. Aanvang 15.00 uur. Entree 5
euro.
Circus Sijm in Velserbroek:
voorstelling om 19.00 uur. Kassa open van 11.00 tot 12.00 uur.
www.circussijm.nl

Knutselen op Zorgvrij, Spaarnwoude. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Entree 2,50 euro.

Zondag 14 augustus

Donderdag 18 augustus

Kofferbakmarkt Wijk aan
Zee, Dorpsweide, van 8.00 tot
16.00 uur. Info 0251-374434 of

Knutselen op Zorgvrij, Spaarnwoude. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Entree 2,50 euro.

Woensdag 17 augustus
Knutselen op Zorgvrij, Spaarnwoude. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Entree 2,50 euro.
Dierenvliegers maken op
Zorgvrij, Spaarnwoude. Van
13.00 tot 16.00 uur, 5 euro. Vanaf 7 jaar.
Orgelconcert in de Nieuwe
Kerk, Kanaalstraat 250 in IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Kaarslichtlezing Beelden in
Brons door Yvonne Piller. in de
ruïne van Brederode. Aanmelden
via 023-5382640 of www.stichtingsantpoort.nl Aanvang 20.00,
inloop vanaf 19.30 uur. Entree 5
euro, incl. consumpties.

Zagen voor ‘levend duin’
Santpoort-Noord - Op maandag 15 augustus start aannemer Van der Ven met het op grote schaal weghalen van Amerikaanse vogelkers in Duin en
Kruidberg.
Natuurmonumenten laat deze boomsoort verwijderen omdat hij alles overwoekert in grote delen van het gebied. We krijgen er een bloemrijk duingrasland voor terug met
duinviooltjes, kleine pimpernel
en duinhagedissen.
Tot november zullen motorzagen te horen zijn. Het hele gebied van Herenduinen, MiddenHerenduin en Duin en Kruidberg
wordt uitgekamd. Ook Koningshof wordt aangepakt. Het landschap zal op sommige plekken
sterk veranderen: het wordt veel
kaler.
In de duingraslanden van ZuidKennemerland spelen meerdere problemen. Er is weinig af-

Dansdocent Henry Schuurman

‘Blaze! is live videoclip’

Hannie Spronk toernooi
Driehuis - De zesde editie van
het Hannie Spronk toernooi bij
RKVV Velsenis op donderdag
11 augustus en zondag 14 augustus.
Deelnemers zijn Velsen, Terrasvogels, VSV en Stormvogels.
Alle teams komen graag met
hun nieuwe selecties naar het
Hannie Spronk toernooi om deze aan het regionale IJmond publiek te tonen. De wedstrijden
zijn als volgt ingedeeld: op donderdag 11 augustus om 18.45
uur Velsen tegen Terrasvogels.
Na deze wedstrijd zal de wedstrijd plaatsvinden van VSV en
Stormvogels. Deze wedstrijd

staat gepland om 20.30 uur.
Zoals ieder jaar spelen de winnaars en de verliezers tegen elkaar op zondag 14 augustus.
Vanwege een trainingskamp
van VSV is de wedstrijd van VSV
tegen Velsen om Terrasvogels
14.30 uur. Dit betekent dat de
wedstrijd van Stormvogels om
12.45 uur zal beginnen.
Na de wedstrijden op zondag
zal er muziek van diverse artiesten zijn. De organisatie, bestaande uit Herman Berg en
Marcel Looij, hoopt u met zonnig weer te kunnen ontvangen
op donderdagavond en zondagmiddag. De toegang is gratis.

wisseling en teveel verruiging in
de vroeger mooie open valleien.
Amerikaanse vogelkers, Mahonia en Cotoneaster hebben zich
enorm uitgebreid en overwoekeren bijna alles. Ook is er weinig
open zand meer over, wat juist in
de duinen nodig is voor kenmerkende planten en dieren. Als er
niets gebeurt zou de Amerikaanse vogelkers zich steeds sneller
uitbreiden. Natuurmonumenten
wil dit stoppen en de duinplanten en -dieren behouden. Over
5 à 10 jaar zou er waarschijnlijk
geen enkele duinvallei meer zijn
zonder Amerikaanse vogelkers.
Tussen augustus en november
2011 worden in opdracht van
Natuurmonumenten alle dikke
en zaaddragende Amerikaanse
vogelkersen verwijderd. De jaren
erna zullen de kleinere exemplaren aangepakt worden. In 2012
zullen er ook kleine stukken ge-

Velsen - ,,In Velsen geef ik
showdans, tap en streetdance
aan zeer enthousiaste leerlingen”, vertelt Henry Schuurman
die als dansdocent verbonden
is aan het Kunstencentrum Velsen en aan Dansstudio Patty in
Heemskerk. ,,Ik ben mijn carrière begonnen in de showdans. Na
mijn opleiding bij Lucia Marthas
heb ik voor Studio 21 gedanst en
op cruiseschepen. Al dansend
ben ik de hele wereld over gevaren. Van de Middelbare Zee
naar de Caraïben en weer te-

rug. Inderdaad compleet met extravagante kostuums en mooie
groepsdansen met allemaal benen die gelijktijdig de lucht in
gaan.”
Of dansen op een schip niet erg
lastig is, beantwoordt Schuurman met een anekdote. ,,Eén
keer ging het mis. Middenin een
splitsprong, zo met je benen wijd
hoog in de lucht”, zegt hij druk
gebarend, ,,kwam er net een hoge golf waardoor het hele schip
scheef in het water kwam te liggen. Je raad het al, ik landde op
mijn billen.”
,,Daarna gewoon door dansen
hè. De show moet doorgaan.”
Aan zijn leerlingen brengt hij op
bevlogen wijze zijn enthousiasme voor showdans en streetdance over. ,,Het zijn de meest extraverte dansstijlen. Geweldig om
in los te gaan en op een bepaalde manier je gevoel te uiten. Het
lekker dansen staat voor mijn
leerlingen voorop,” licht hij toe.
,,De leerlingen van onze Vooropleiding probeer ik daarnaast
discipline bij te brengen, want
professioneel dansen is keihard
werken.”
Klassiek ballet vindt Henry
Schuurman de mooiste dansvorm. ,,Showdans is natuurlijk

plagd worden. Hierbij wordt de
bovenlaag met daarin veel zaden
weggeschraapt. Vanuit de nieuwe ‘schone’ situatie krijgen duinplanten een nieuwe kans. Eind
2015 moet zo goed als alle Amerikaanse vogelkers verwijderd
zijn. Daarna is het een kwestie
van bijhouden door nieuwe zaailingen niet groot te laten worden!
De eerste jaren zal het er allemaal misschien niet zo mooi uitzien, met kale stobbes, hopen
takken en misschien nog weinig nieuwe duinplanten. Maar
over een jaar of 10 zullen de
duingraslanden weer duidelijk
meer bloemen, insecten en vogels hebben en hebben we een
prachtig duinlandschap terug.
Dit project is onderdeel van een
groot duinherstelproject: ‘Dutch
Dune Revival’. Dit project wordt
financieel gesteund door de Europese Commissie via een LIFEsubsidie. De ontwikkeling van
de Noordwestelijke natuurkern,
ook in Nationaal Park Zuid-Kennemerland met stuifduinen vanuit de zeereep, is een tweede
onderdeel van dit grote project.
Het derde deelproject speelt op
Voorne en Goeree. Daar worden
ook op grote schaal bomen en
struiken uit valleien verwijderd
om de duinnatuur een nieuwe
kans te geven. Zie ook www.natuurmonumenten.nl/duinherstel.
In september en oktober zullen
excursies georganiseerd worden, waarbij u met de boswachter van Natuurmonumenten gaat
kijken bij de werkzaamheden
en u ook een beeld krijgt van
het gewenste eindresultaat. (foto: Natuurmonumenten / Kees
Joustra)
een en al spektakel. Met dans
overal op het toneel. Zelfs in
de lucht. Denk aan Riverdance,
Dinnershows en showproducties
in Vegas. Prachtig! Maar klassiek ballet is zó ontzettend mooi.
Vanwege de elegante bewegingen en de romantische verhalen
over de prins op het witte paard.
De geliefde die je optilt, of om in
danstermen te blijven, die je lift.”
,,Omdat ik weet hoeveel discipline en zware trainingen aan zo’n
productie vooraf gaan, vind ik
een klassiek ballet zeer inspirerend om naar te kijken.”
Gelukkig voor Schuurman zijn
in het nieuwe seizoen maar
liefst twee klassieke balletten in
de Stadsschouwburg Velsen te
zien: ‘De Notenkraker’ en ‘Giselle’. Hij raadt zijn leerlingen verder
graag het dansspektakel ‘Blaze!’
aan. ,,Een spectaculaire streetdanceshow die ik in Carré heb
mogen zien. Met een zeer gaaf
decor, vol humor, licht- en theatereffecten. Naast streetdance
komen ook andere dansstijlen
voorbij als tap en breakdance.
Deze show komt in de buurt van
de topproducties die ik in Vegas heb mogen zien. Qua kwaliteit, energie en special effects.
Eigenlijk is ‘Blaze!’ een videoclip,
maar dan live in het theater.”
‘Blaze’ (12 oktober), ‘De Notenkraker’ (23 december), ‘Giselle’
(12 april).
www.stadsschouwburgvelsen.nl
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Hoog springende
kortingen bij Groenrijk
Santpoort-Noord - Tot en met
23 augustus zijn er hoog (in het
oog) springende kortingen bij
tuincentrum Groenrijk Santpoort
door het hele assortiment heen.
Het gaat om kortingen tot wel 50
procent op delen van het assortiment, aangegeven door grote
groene kikkers.
Om de kikkerkortingen te introduceren komt zaterdag 13 augustus een grote kikker naar het
tuincentrum die ijsjes uitdeelt
aan kinderen. Bovendien is er
een leuke lokale kleurplatenactie
met prachtige prijzen, zoals een
speelhuisje, een kinderpicknickset en een zwembad. De kleurplaten moeten voor vrijdag 19
augustus worden ingeleverd bij
Groenrijk Santpoort. Omdat het
om een lokale actie gaat is de
winkans op een van de hoofdprijzen heel groot, dus meedoen
is een aanrader.
Wat betreft de kikkerkortingactie is het zeker de moeite waard
deze dagen naar Groenrijk Santpoort te komen. Zo geldt een
korting van 50 procent op alle tuinmeubelen, 50 procent op
alle bomen en 25 procent op alle vaste planten en heesters. De
kortingen worden duidelijk aangegeven door groene kikkerstickers en kikkerborden. Verder
geldt ook een heel mooie korting
op een groot deel van trendartikelen zoals tuin- en woondecoraties. Op al het hout is 20 procent korting te verkrijgen. Op
waterornamenten 40 procent
korting. Op zwembaden en toe-

behoren 40 procent korting. Op
alle potterie 40 procent korting.
En op meststoffen 20 procent.
Dit is nog maar een deel van de
kortingen, wie het tuincentrum
bezoekt zal al gauw blij rondspringen bij het zien van alle
voordelen. Echt zomer is het nog
niet geweest, maar wie weet komen er nog veel mooie dagen
om te genieten van zo’n prachtige tuinset die immers jaren meegaat. Datzelfde geldt natuurlijk voor alle andere artikelen bij
Groenrijk Santpoort. Dit goedgesorteerde tuincentrum levert
uitsluitend hoogwaardige artikelen die nu tot en met 23 augustus met veel voordeel te koop
zijn. Spring dus in uw auto of op
de fiets en ga voor de kikkerkorting bij Groenrijk van Duijn aan
Biezenweg 70, Santpoort-Noord.
Zie ook www.groenrijksantpoort.
nl.

Hans Klok in Haarlem
Regip - Hans Klok’s nieuwe show ‘High’ wordt nu al de
verrassing van het seizoen genoemd. Van dinsdag 30 augustus tot en met zondag 4 september speelt Hans de nieuwe,
spraakmakende versie van zijn
successhow ‘Hurricane’ in het
Philharmonie Haarlem.
Het wordt de grootste illusieshow die men ooit in Nederland
zag. Daarvoor heeft Hans gekozen voor het circus. ,,Dat schept
veel meer mogelijkheden voor
nog grotere en avontuurlijker

illusies. Circus en magie hebben een bijzondere band”, aldus Hans. ,,Ze betoveren jong
en oud en moeten elke voorstelling live topprestaties leveren.
Ze moeten ook elke minuut blijven verrassen en zorgen altijd
weer voor dat ooh- en aah gevoel. Ze maken daarbij het onmogelijke mogelijk. Zeker in deze voorstelling met heel spectaculaire grote illusies die men
nog niet eerder in Nederland en
Europa zag.’’ Zie ook www.hans
klok.nl

Busreis naar
FC Eindhoven

Lancering Cornelis
Vreeswijk fietsroute
IJmuiden - Op vrijdag 26 augustus wordt de Cornelis Vreeswijk fiets- en wandelroute officieel gepresenteerd in IJmuiden,
de geboorteplaats van de zanger. Natuurlijk wordt die tocht
dan ook volledig gereden met
een kleine groep. Naast de organisatoren en een aantal direct betrokkenen is er voor 15
Velsenaren de gelegenheid deze historische tocht mee te maken. Men dient te beschikken
over een eigen fiets. De tocht
start om 13.30 uur. Na opgave
ontvangt men gegevens over de
startplaats en dergelijke.
De lancering van de Cornelis
Vreeswijkroute vindt plaats op
de vrijdag voor het Havenfestival (op 27 en 28 augustus) waar
dit jaar extra aandacht wordt besteed aan Cornelis Vreeswijk. In
het jaar 2012 zou Cornelis Vreeswijk 75 jaar zijn geworden. Dat
jaar is het ook 25 jaar geleden dat hij overleed. Het Cornelis Vreeswijk Genootschap wil in
2012 daarom meerdere activiteiten organiseren. Het uitbrengen van de fietsroute is daar een
van de onderdelen van. Oudburgemeester Peter Cammaert
en Marlies Philippa, voorzitter
van het Cornelis Vreeswijk Genootschap, hebben de route samen ontwikkeld. De 17 kilometer
lange route voert langs allerlei
plaatsen in IJmuiden die belangrijk waren voor Cornelis Vrees-

wijk, zoals het huis waar hij is
geboren, zijn school en natuurlijk
het beeldje bij IJmuiden aan Zee.
Cornelis Vreeswijk werd in 1937
geboren in IJmuiden, maar het
gezin emigreerde in 1949 naar
Stockholm, Zweden. Cornelis Vreeswijk is in Zweden nog
steeds beroemd om zijn liedjes
en teksten. Daarom is de Cornelis Vreeswijk fietsroute tweetalig,
in het Nederlands en Zweeds.
De route zal dan ook onder de
aandacht van het Zweedse volk
worden gebracht.
Tijdens het Havenfestival is op
zondagmiddag een Cornelis
Vreeswijk competitie in de Spiegeltent, waarbij tien door Cees
Koldijk geselecteerde zangers
gaan strijden om de titel IJmuidense Cornelis Vreeswijk 2011.
Later die middag is in IJmuiden Stores een programma van
gitarist, zanger en entertainer
Laurens Joensen met liederen
van Cornelis en eigen werk. Hij
neemt band, buren en familie
mee om mee te spelen.
Opgeven voor deelname aan de
fietstocht kan alleen per e-mail
via cvgbestuur@cornelisvreeswijk.nl onder vermelding van
naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Deelnemers krijgen een bevestiging.
De officiële Cornelis Vreeswijkroute zal na 26 augustus verkrijgbaar zijn bij het VVV in Bibliotheek Velsen aan het Dudokplein in IJmuiden.

Provincie meet uitstoot
Regio - Om een completer beeld
te krijgen van de dioxine-uitstoot
bij Tata Steel, laat de provincie
Noord-Holland per direct extra
metingen uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Hoewel de ruwe meetresultaten van Tata binnen de norm zijn en daarmee een
bemoedigend beeld geven, ontbreekt een onderliggend rapport
waarmee de provincie deze resultaten kan toetsen.
Met de resultaten van de eigen
metingen hoopt de provincie de
positieve meetresultaten van Tata
Steel te bevestigen. De provincie
houdt daarnaast vast aan de eer-

der gestelde dwangsom. Gedeputeerde Talsma: ,,Ik wil er zeker van
zijn dat de dioxine-uitstoot binnen
de norm is en blijft. De provincie wil dit kunnen controleren en
sturen, metingen en een dwangsom zijn daarbij heel belangrijk.”
Omdat de oorzaak van de eerdere overschrijding van dioxine-uitstoot nog niet achterhaald is, wil
Tata graag meer ruimte krijgen om
proeven te doen en te komen tot
een solide oplossing. De provincie
onderschrijft het belang van een
duurzame oplossing, maar wil dat
dit binnen de kaders van de huidige milieuvergunning gebeurt.

Velsen-Zuid - Supportersvereniging Telstar organiseert op
vrijdag 19 augustus een busreis
naar de wedstrijd FC Eindhoven
- Telstar. Het vertrek vanaf Cineworld Beverwijk is om 17.00
uur, vanaf Schoonenberg in
Velsen-Zuid om 17.20 uur. Leden van Supporters Vereniging
Telstar betalen 20 euro. Niet leden betalen 25 euro. Dit is voor
vervoer per luxe touringcar en
toegang tot het Jan Louwers
Stadion in Eindhoven. Inschrijven kan via het Telstar secretariaat, op werkdagen van 9 tot 17
uur. Of mail naar info@svtelstar.
nl, met vermelding van naam,
eventueel lidnummer van de
vereniging en de gewenste opstapplaats. Ook kan men in het
paviljoen bij de kraam van de
supportersvereniging reserveren. De voorlopige inschrijving
sluit op woensdag 17 augustus
om 12.00 uur. De bus rijdt alleen bij voldoende aanmeldingen.

Rommelmarkt
Kennemerplein
IJmuiden - Zaterdag 13 augustus is van 9.00 tot 16.00 uur weer
een gezellige rommelmarkt op
het Kennemerplein in IJmuiden,
tegenover de Vomar. Op de vele kramen is weer van alles en
nog wat te vinden. Wie ook zijn
overtollige spullen wil verkopen,
kan een kraam huren via 0255533233 of 06-10475023. De volgende markt op het Kennemerplein is op zaterdag 10 september.

Bijna 750
blaastesten
Velsen - De politie controleerde vorige week vrijdagavond
en zaterdagochtend op verschillende locaties op alcoholmisbruik. Op de Zeeweg in
IJmuiden werden 280 blaastesten afgenomen. Hierbij bleek
één bestuurder teveel gedronken te hebben. Eén bestuurder kreeg een bekeuring voor
rijden zonder rijbewijs. In de
Hoofdstraat werkten 340 bestuurders mee aan een blaastest. Hier hadden er drie te diep
in het glaasje gekeken. Eén van
hen, een bromfietser, bleek vier
keer de toegestane hoeveelheid gedronken te hebben en
kon zijn rijbewijs inleveren. Een
andere bestuurder kreeg een
boete omdat hij toch reed terwijl zijn rijbewijs al was ingevorderd. Op de Hagelingerweg
hadden van de 125 gecontroleerde bestuurders er zeven teveel gedronken. Drie van hen
konden hun rijbewijs direct inleveren. Eén bestuurder kreeg
een boete voor het rijden zonder rijbewijs.
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Het Alpbachtal: een parel op de route tussen Duitsland en Italië

Meer dan een tussenstop
Het Alpbachtal in het Oostenrijkse Tirol bestaat uit tien
dorpen met allen een eigen
identiteit. Met de auto is dit
prachtige dal prima te bereiken: vanuit deze regio is het
slechts negen uur rijden. Vanwege de gunstige ligging op
de weg naar Italië verblijven
veel Nederlands in het Alpbachtal als tussenstop. Maar
het Alpbachtal heeft veel meer
te bieden dan tijdens een tussenstop te ontdekken valt!
Er zijn diverse wandelroutes uitgestippeld, variërend van licht
tot zwaar, van dalwandelingen
tot het beklimmen van de hoogste bergtoppen. De maximale tijd
van de wandelroutes is vier uur,
de kortste een half uur. De wandelingen onderling zijn goed te
combineren, waardoor de afstanden naar eigen inzicht en conditie
aangepast kunnen worden.
Spectaculair is de wandeling door
de Kaiserklamm. Een avontuurlijke tocht langs een wildstromende rivier, minimaal een half uur
lang, maar ook uit te breiden tot
een wandeling van twee uur. Tot
twee jaar geleden was de wandeling langs de kloof een echte uitdaging, waarbij veel gewonden
en zelfs doden zijn gevallen. Inmiddels is het pad goed aangepast met railings en stevige bruggen. De woeste rivier heeft haar
eigen pad gebaand en het geluid
en de kracht van het water is indrukwekkend. Goede wandelschoenen en stevige benen zijn
een pré voor deze wandeling.
Naast wandelen kan er ook volop gefietst worden in het Alpbachtal. Mountainbiken is al vele jaren populair in de Oostenrijkse Alpen. Voor sommigen is dit
echter te hoog gegrepen, vanwege de steile beklimmingen, smal-

le paden en snelle afdalingen.
Hierdoor worden prachtige vergezichten gemist. Zonde, maar er
is een oplossing: de e-bike. Deze fiets zorgt ervoor dat men nauwelijks hoeft te trappen. Bij elke
pedaalslag voelt het alsof er een
zacht windje in de rug blaast. De
e-bike is in twee klassen verkrijgbaar: Comfort en Sport. De Comfort kan gebruikt worden voor
de tochten door het dal en lichte
beklimmingen. Deze is ook voor
mensen met een minder goede conditie uitermate geschikt.
Met de Sportuitvoering worden
zelfs de steilste beklimmingen
zeer gemakkelijk. Met de speciale powerboostknop op het stuur
worden de hoogste toppen zonder een druppel zweet bereikt.
Door het gehele dal zijn accuwisselstations, waar de accu gratis verwisseld kan worden. De
fietsen zijn op diverse plekken in
het dal te huren en kosten 20 euro voor de Comfort en 25 euro
voor de Sport per dag. Een ideale manier ontspannen om het gehele dal te ontdekken. Er zijn diverse fietstours onder leiding van
de sympathieke gids Franz Larch
van Aktivbiking.
Het hoogst gelegen dorp is Alpbach op 1000 meter. Dit dorp
staat bekend om de traditionele bouw van de huizen, met veel
hout. Eén van de belangrijkste
gebouwen van dit dorp is het
congresgebouw. Dit is deels gebouwd in de berg, zodat het geen
afbreuk doet aan de traditionele
bouwstijl van het dorp. Het trekt
jaarlijks veel extra gasten naar
Alpbach.
Het grootste dorp van het dal,
Kramsach, is zeer geliefd onder
Nederlanders vanwege de vele
campings. Kramsach heeft twee
grote warmwatermeren die in de
zomer zo’n 27 graden worden.

Een perfect uitstapje voor het hele gezin, voor plezier in het water en ernaast. Er zijn speciale
gebieden afgezet, waardoor het
aanvoelt als een verblijf aan het
strand. Naast de meren zijn er
ook een aantal musea in de omgeving van Kramsach, waaronder
het museum van Tiroler boerderijen. Uit heel Tirol zijn boerderijen gehaald en in Kramsach weer
opgebouwd. Men kan in de boerderijen kijken, en zien hoe het
boerenleven er uit zag en ziet.
Met 397 inwoners en gebouwd
op 11 hectare grond is Rattenberg het kleinste dorp van Oostenrijk. Het bestaat uit een dorpskern, een wandelgebied met diverse restaurants en winkeltjes.
De belangrijkste bron van inkomsten is de glasbewerking. De
glasfabriek heeft veel bewoners
naar het dorp getrokken, waar

zij de kunst van het glasblazen
tot perfectie hebben verheven.
Veel winkeltjes verkopen de glazen. Leuk om mee te namen als
souvenir.
Een tussenstop bij het Kaiserhaus
is aan te raden. Hier wordt volgens traditioneel recept Brandberger Prügeltorte gemaakt. De
taart, gemaakt van meel, ei, melk
en boter, wordt handmatig boven een vuur gedraaid. Dit gehele proces duurt ongeveer een uur,
waarna de koek moet afkoelen. In
het Kaiserhaus kan met deze zoete verwennerij proeven en meteen meenemen naar Nederland.
Ook is het Kaiserhaus een plek
waar vroeger Kaiser Franz Josef
I met zijn vrouw Elisabeth, beter
bekend als Sisi, verbleef. Eén van
de kamers in het hotel is volgens
de overleringen van Sisi geweest.
Het gebied rondom de Kaiser-

haus was het jachtgebied van Kaiser Franz Josef, maar is nu vooral
bekend als wandelgebied.
Een verblijf in het Alpbachtal is
zeer de moeite waard. Er is veel
te doen voor de hele familie, van
korte wandelingen tot avontuurlijke mountainbiketochten. Relaxed zonnen bij één van de meren, raften op een wildstromende rivier. De Oostenrijkse ‘gemutlichkeit’ is in elk restaurant en hotel te vinden. De groene dalen en
de besneeuwde toppen. Veel geschiedenis en cultuur in verschillende musea. En, heel belangrijk,
bij een verblijf in het Alpbachtal
krijg je een Alpbachtal Seenland
Card waarmee je gratis toegang
krijgt tot tal van attracties.
www.alpbachtal.at
www.movelo.com
www.aktivbiking.com
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Open dagen amateur
tuinders De Hofgeest
Santpoort-Noord - Op zaterdag 20 en zondag 21 augustus
2011 houdt Amateur Tuinders
Vereniging De Hofgeest haar
open dagen. Er is een mooie expositie van groenten, fruit, bloemen en planten die door de tuinleden zelf zijn gekweekt. Alles
staat in het teken van natuurlijk
tuinieren. Het publiek mag de
publiekswinnaar aanwijzen. Er
zijn open tuinen, de Fuchsiavereniging showt haar schitterende planten en verkoopt stekjes,
de jeugd krijgt na de puzzeltocht
een ijsje en mag onder andere
steentjes beschilderen. In het
midden van het mooie tuinencomplex kan men genieten van
vers gerookte zalm, gebakken
vis, poffertjes, saté en haring. Er

is een imker, een mandenmaker en een Japanse papiermaker. Te koop zijn aquarellen, 3D
kaarten, jams, sieraden en Fair
Trade artikelen uit de Derde Wereld. Er is een workshop over de
heilzame werking van kruiden.
Op zondag speelt de bekende
Gerard Bosman op zijn accordeon. Er is parkeerruimte, maar
aangeraden wordt, indien mogelijk, per fiets te komen. Er is
een warm welkom met een gratis kopje koffie bij de koffiehoek.
In de kantine staat men ook voor
u klaar. ATV De Hofgeest, Spekkenwegje 2, Santpoort-Noord.
De open dagen zijn op zaterdag
20 augustus van 12.00 tot 18.00
uur, zondag 21 augustus van
11.00-16.30 uur.

De feestweek is weer voorbij en
we hebben weer een heerlijke
week om op terug te kijken.
Helaas moet ik deze keer ook
een flinke tegenvaller bijschrijven in mijn herinneringsboekje.
Afgelopen donderdag zaten we
als altijd heerlijk voor de deur
van de harddraverij te genieten. Een flinke regenbui deed
ons naar binnen vluchten, maar
na een hapje gegeten te hebben
gingen we weer vol goede moed
op pad om van de muziek in het
dorp te genieten.
Voorbijgangers hebben zich intussen op een andere manier

‘vermaakt’. Natuurlijk hadden ze
gebruik mogen maken van onze hardhouten tuinbank, we delen alles met plezier in de feestweek. Maar we hadden hem wel
graag na afloop terug gekregen.
Wie weet is iemand anders ineens verrast met een gratis tuinbank en vraagt zich af waar die
vandaan is gekomen.
In dat geval zouden wij heel blij
zijn als u hem op Hoofdstraat 50
zou willen terugbrengen. Kunnen wij die flinke tegenvaller
weer uit dat boekje schrappen.
Gerry

Kaarslichtlezing
Beelden in brons
Santpoort-Zuid - Woensdag 17
augustus houdt Stichting Santpoort een lezing over het maken
van beelden in brons in combinatie met een rondleiding over
de beeldententoonstelling die op
dit moment wordt gehouden op
de Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid.
Yvonne Piller geeft uitleg over
het vervaardigen van bronzen
beelden. Zij is de maakster van
het beeld De Draver, dat in 2009
in Santpoort is geplaatst ter gelegenheid van de 250ste kortebaandraverij. Sinds tien jaar is
Yvonne professioneel werkzaam
als beeldhouwer. Ze werkt figuratief en maakt vooral afbeeldingen in klei en brons van kinderen, volwassenen en dieren,
zoals vogels, maar vooral van
paarden.
Dit jaar organiseert zij voor de
vierde keer een beeldententoonstelling op de Ruïne van Brederode. Van 21 juli tot en met

21 augustus zijn zo’n 200 beelden te bewonderen van twaalf
kunstenaars, waarvan een aantal landelijke bekendheid geniet.
De bronzen beelden zijn opgesteld in de torenkamer, waar ook
schilderijen te zien zijn, en op het
buitenterrein.
Tijdens de presentatie laat Yvonne alle stappen zien, die worden gezet bij het maken van een
bronzen beeld. Zo neemt ze bij
voorbeeld ook mallen en ander
gereedschap mee. Na de lezing
neemt zij ons mee op een rondleiding en geeft uitleg over het
werk en de deelnemende kunstenaars. De lezing begint om
20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er
inloop met koffie en thee. De
kosten zijn 5 euro, daarbij inbegrepen zijn de entree van de ruïne en consumpties.
Aanmelden kan telefonisch: 0235382640 en via de website van
de Stichting Santpoort: www.
stichtingsantpoort.nl

Expositie van
Greet Milatz

Circus in Velserbroek
Velserbroek - Circus Sijm komt
deze zomer naar Velserbroek.
Op vrijdag 12 augustus en zaterdag 13 augustus zijn er voorstelling om 19.00 uur en zondag 14 augustus om 13.30 uur.
De circuskassa is op voorstellingsdagen open van 11.00 uur
tot en met 12.00 uur en 30 minuten vóór aanvang van de voorstelling. Wie kaarten koopt in de
voorverkoop (tussen 11.00 uur
en 12.00 uur) ontvangt 2,50 korting en betaalt slechts 9,00 per
persoon ongeacht kind of volwassene (0 en 1 jaar gratis).
Circus Sijm maakt ieder jaar van
maart tot en met oktober een
tournee in de kop van NoordHolland. Door ieder jaar een geheel nieuw programma te presenteren, blijft dit kleine circus
de bezoekers keer op keer verrassen. In 2011 presenteert Circus Sijm de productie Nostalgia.

Circusproducent Alex Sijm is er
wederom in geslaagd een uniek
ensemble samen te stellen. Speciaal voor de tournee 2011 is
een winnaar van het International Circus Festival van Monte
Carlo geboekt, Duivenfluisteraar
Andrejs Fjodorovs. Diana Salyik
presenteert een jongleeract met
handen én voeten. Aanstormend
circustalent Jasper Bolechowski
brengt een wervelende act met
draaiende borden en fakirkunstenaar Thomas laat zien dat het
mogelijk is om door glas te lopen
en op spijkerbedden te liggen.
Het Italiaanse clownsduo Di Lello’s zullen met feestelijke en muzikale entrees het publiek vermaken en illusionist Alexander
zorgt met zijn magic-show voor
spanning en verbazing. Kortom,
Circus Sijm is in aantocht met
een bijzondere voorstelling. Zie
ook www.circussijm.nl

VSV 100 jaar: wedstrijd
tegen oud-Telstar
Velserbroek - In het kader van
het 100-jarig jubileum van VSV
heeft de jubileumcommissie voor
zaterdag 20 augustus de wedstrijd VSV tegen oud-Telstar georganiseerd.
Voorafgaand aan de wedstrijd zal
de IJmuider Harmonie een optocht verzorgen door Velserbroek
met de teams van VSV, de route start om 17.00 uur vanaf het
Vestingsplein. Om 18.00 uur zal
de aftrap plaatsvinden op sportpark De Hofgeest in Velserbroek.

VSV speelt met een vrijwel geheel nieuwe selectie. De volgende spelers zullen, onder voorbehoud, bij Oud Telstar spelen: Pieter Mulders, Arjan de Zeeuw, Michel Kruyer, Ronnie van Es, Michel Nok, Ronald Hoop, Richard
Plug, Sander Oostrom, Regilio Simons, Marcel Oerlemans, Walter
Smak, Alahmi Ahannach, Henny
Meijer en Arvid Smit. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door
DJ Simone. De toegang van het
unieke evenement is gratis.

Velserbroek - Tot eind september is in wijksteunpunt De Hofstede een expositie met schilderijen van de Velsense Greet Milatz te zien. Veel van de schilderijen zijn bloemen, in aquarel, maar
de wat feller gekleurde schilderijen, die in de biljartruimte hangen, zijn met acrylverf geschilderd. Greet is trots op haar expositie. Zij schildert zeer fijntjes
en haar werk is van grote kwaliteit. De expositie is geopend van
maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 16.00 uur en op zondag
van 11.00 tot 14.00 uur. Op zaterdag is het wijksteuntpunt gesloten. De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek.

Expositie
zomerkleuren
Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Zes kunstenaars van Kunstenaars Organisatie Haarlemmermeer (KOH)
tonen gezamenlijk hun werk in
de uit de twaalfde eeuw stammende Engelmunduskerk, Kerkplein 1 te Velsen-Zuid. Van 13
tot en met 28 augustus zijn hun
kunstwerken tijdens de weekeinden te bewonderen in de Engelmunduskerk. De openingstijdenzijn iedere zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Iedere expositiedag zijn twee of
meer kunstenaars aanwezig om
hun werkwijze toe te lichten aan
belangstellenden. De officiële opening van de tentoonstelling is op zondag 14 augustus
om 15.00 uur. De muzikale omlijsting wordt dan verzorgd door
Gerard Gerritsen met trekharmonica. Kleur en kunst zijn niet
van elkaar te scheiden. De kunstenaars bieden elk een heel eigen kijk op kleur. Marleen Koek,
Loes Stalpers, John ten Boer,
Maico Heil, Tineke Brackel en
Loes Verbrugge van de KOH tonen zeer interessant en afwisselend werk. Er zijn werkstukken in acryl, gemengde technieken, etsen, marmer, fotografie en glas te zien. De toegang is
gratis. Een bezoekje aan de kerk
en de expositie is zeer de moeite waard.

Velserbroekse trapt niet in babbeltruc
Velserbroek - Een 80-jarige
Velserbroekse is vorige week
vrijdagmiddag slachtoffer geworden van een babbeltruc.
Een man die zich voordeed als
postbezorger zou een pakketje voor haar hebben. De vrouw
is naar beneden gegaan en liet
even de deur op een kier staan.
In de tussentijd is iemand in
haar woning geweest en heeft
haar portemonnee gestolen.
Vlak daarna werd zij gebeld

door iemand die zich voordeed als bankmedewerker
en iemand die zich voordeed
als politieagent. De bankmedewerker wilde haar pincode hebben en de zogenaamde
politieagent vertelde haar dat
ze mee moest werken omdat
er een verdachte zou zijn aangehouden.
De geschrokken dame heeft
haar pincode gelukkig niet afgegeven. De politie onderzoekt

deze zaak en blijft vooral oudere burgers waarschuwen voor
dit soort praktijken.
Op www.politie.nl/kennemerland is meer informatie te vinden over de babbeltruc. Bankmedewerkers en politiemensen vragen nooit om pincodes en er wordt ook nooit telefonisch aangegeven medewerking te verlenen omdat er
een verdachte zou zijn aangehouden.
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Poortvliet
blikt vooruit

Uitslagen Dorpsfeest
Straatvoetbal
Topscoorder: Binck Wijnen. Martin vd Brink Memorial Trofee:
Choe van Nieuwkoop. Beste Keeper Van der Sar Trofee: Arnoud
Warmar. Beste Keeper – 6 t/m
8 jaar: Stijn Melgers. Beste Keeper – 9 t/m 11 jaar: Bas Oudendijk. Fairplay Trofee: Livia Rosenthal. Panna Voetbal 9-11 jaar: 1.
Bram Veermans / Daan Jumelet.
2. Sam van Opbergen/Tim Stegeman. Panna Voetbal 12 -13 jaar:
1. Justin Vink/Jores Holleman. 2.
Stefan Wullems/Kees Tromp. Bal
hooghouden: 9-10 jaar: 1. Tim
Stegeman (394 keer). 2. Lucas
Scheelings (29 keer). Bal hooghouden: 11-13 jaar: 1. Greogory van Nieuwkoop (233 keer). 2.
Justin Vink (132 keer). Bal hooghouden: meisjes 1. Laura Velgersdijk (11 keer). Gatenschieten 9-11 jaar: Sam van Opbergen. Gatenschieten 11-13 jaar:
Quint van Essen. Sjoelen 6-8 jaar:
Tijn Voetelink. Totaal aantal doelpunten van het toernooi raden:
Yorick Prins (het waren er 226
en Yorick schatte er 225). 6 t/m 8
jaar: 1. Auto Maarschalk Honda.
2. Drukkerij Cornegge. 3. Fysio
Santpoort. 9 t/m10 jaar: 1. Gardo
Baby Superstore. 2. Velsen Loodgieters. 3. Voorting Sportprijzen.
11 t/m 13 jaar: 1. Rutte Autosloperij. 2. Kijzers Echte Bakker. 3.
Bosch Sport Velsen.
Kortebaan
1. Atilla met pikeur Ruud Pools
en eigenaar F.P.M. Bakker. 2.
Sheba Boko met pikeur Wim van
der Mespel en eigenaar W.H.
Rutgers. 3. Zero Option Lane met
pikeur Christophe De Groote en
eigenaar W.N. van Schaik.
Tractorrace
Categorie 35 jaar en ouder: 1.
Marco Zandvliet in 1 min 22.
2. Eric Goes in 1 min 37, 3. Rob
van Schie in 1 min 48. Categorie
35 jaar en jonger: 1. Stefan Ruiz
Sanchez in 1 min 39, 2. John Oudendijk in 1 min 40, 3. Cees Vink
in 1 min 46. Algemeen Dagkampioen: Stefan Ruiz Sanchez.
Ronde van Santpoort
Sportklasse: 1. Brian Burggraaf
uit Hoofddorp, 2. Maurice de
Bruin uit Haarlem, 3. Matti de
Baat uit Vossemeer. Beste Velsenaar: 12. Martijn Suk uit Velserbroek.
Ringsteken aanspanningen
1. Wim Burger en Mieke Schilpzand uit Berkhout met de Bernerwagen uit 1890, 2. Fons Denneman en Petrouska Klein uit
Heemskerk met de Beierse coupé uit 1898, 3. Ellen en Sanja
Spigt uit Onderdijk met hun Pony Spider uit 2002. Schoonste
geheel: 1. Cor Burger uit Beverwijk met de Landauer uit 1870
met een tweespan Friezen, 2.
Sietze Hoogeveen uit Wieringerwaard met de Morgan Phaëton
uit 1893 met een tweespan Friezen, 3. Ellen Spigt uit Onderdijk
met haar Pony Spider uit 2002

met een ‘Klavertje Drie’ Shetland
pony’s. Origineelste geheel: Wim
Burger uit Berkhout met zijn volledig Zwitserse aanspanning met
daarvoor bespannen de Freiberger. Beste wijze van mennen: Ellen Spigt uit Onderdijk die op
perfecte wijze haar Klavertje Drie
pony’s rond het parcours reed.
Bestgaande paard: KWPN: Cor
Borst uit Heerhugowaard met
zijn paard Froukje. Fries: Sietze
Hoogeveen uit Wieringerwaard
met zijn hengst Jochem H. Overige rassen: Henk Bouwer uit
Alkmaar met zijn Fjordenpaard
Wonny A.B.
Gymkana
Tot 12 jaar: 1. Lakisha Menzel
(11) op Juulsa. 2. Bianca Kruijer (11) op Jopper. 3. Guilaine van
Vlijmen (11) op Bonnie. 12 jaar
en ouder: 1. Rosalie Mennes (12)
op Evantie. 2. Iris Voorhuis (12)
op Lindsay. 3. Lizzy Verheijdt (12)
op Amaru. Stoelendans: 1. Sara
Gijsendorpher op Gina. 2. Seva
Stork op Unique.
Pony/paarden keuring
Rubriek 1 pony’s t/m 1.20 meter:
1. Goldie voorgebracht door Richella Wijkhuizen, 2. Rocky voorgebracht door Suzanne Looyen,
3. Jippie voorgebracht door Dorien Walet en Koen. Rubriek 2
pony’s vanaf 1.21 t/m 1.40. 1. Single Woods Eloise voorgebracht
door Cortney, 2. Sunny voorgebracht door Danissa van Zandijk. 3. Christy voorgebracht door
Sharon v/d Smissen. Rubriek 3
D- en E-pony’s 1.41 t/m 1.57: 1.
Mely’s Ashley voorgebracht door
Jasmijn Hulswit, 2. Seven Mornings Romeo voorgebracht door
Aleida v/d Sluis, 3. Kyron voorgebracht door Celeste Koster. Rubriek 4 Paarden vanaf 1.58 en
hoger: 1. Seliena voorgebracht
door Annemarie Boogaart, 2.
Juun voorgebracht door Denise
Philippo, 3. Biondra Teti D voorgebracht door Martijn Schoorl.
Rubriek 5 Fjorden en Haflingers: 1. Nadien La Ferme voorgebracht door Melloney Schenk,
2. Yetro voorgebracht door Diana
Oostland, 3. Sarah voorgebracht
door Tirza de Boorder. Rubriek
6 Speciale rassen: 1. Idske voorgebracht door Bodien Spaanderman, 2. Britt voorgebracht door
Lotte v/d Hoff, 3. Apollo voorgebracht door Jennifer Schenk. Rubriek 7 Veteranen vanaf 22 jaar:
1. Daisy voorgebracht door Floerien, 2. Hartie voorgebracht door
Sandra v/d Werff, 3. Teun voorgebracht door Sophie. Dagkampioen: Goldy voorgebracht door Richella Wijkhuizen.
Sterkste van Santpoort
Mannen: 1. Max Timmers met 61
punten, 2. Freek van Beelen met
60 punten, 3. Remon Ravesteijn
met 56 punten. Vrouwen: 1. Marleen de Kroon met 76 punten, 2.
Graziella de Boer met 59 punten,
3. Anja Meijer met 56 punten.
7 van Santpoort

SKON bij DFDS Seaways
IJmuiden - De kinderen van de
Blauwe Hyena, de Blauwe Kabeljauw en de Blauwe Springhaas van SKON hadden donderdag 28 juli wel een heel bijzonder vakantie uitje. Zij mochten samen met de pedagogisch
medewerkers aan boord van de
DFDS Seaways.
Op de boardingsborden stond
‘Welkom aan boord SKON’, en
er stond een entertainment team
tot hun beschikking.
Na het inchecken gingen de kinderen de Princess Seaways op.
In het Engels werden we welkom
geheten door de entertainment
manager John.
Na het verhaal over Jack de piraat en een gezonde snack, gingen we in groepjes op schatspeurtocht. We mochten een hut
bekijken en alle kinderen mochten de brug bekijken en met de
kapitein op de foto.
Daarna was er een heuse disco
met dj John. Alle kinderen moesten roepen ‘one two three dj Mu-

sic’ en het dansen en verschillende spelletjes begon. Er was
zelfs een wedstrijd dans met een
prijsuitreiking.
Na afloop kregen alle kinderen en begeleiding een heerlijke
hamburger met frites en ijs aangeboden, en top er was zelfs rekening gehouden met diëten. Na
de lunch nog even spelen in de
kids corner en kregen alle kinderen een ballonnenzwaard. Toen
was het helaas weer uitchecken
want de boot moest weer leeg
voor vertrekkende passagiers.
Het was voor alle kinderen begeleiding en mensen van de Princess een topdag. Wat hadden ze
er op de DFDS boot een werk
van gemaakt, geweldig. Voor
hun was het de eerste keer en
ook zij hebben genoten. Allemaal geweldig bedankt namens
de kinderen en begeleiding.
In samenwerking met één van de
ouders die bij de DFDS Seaways
in IJmuiden werkt kwam dit bijzondere uitje tot stand.

FC Den Bosch is de eerste tegenstander die wij thuis treffen. Voor mij geen onbekende
ploeg omdat ik daar zelf werkzaam ben geweest. Deze week
hopen wij wat meer spelers binnen te hebben gehaald, en dan
met name via AZ. Op het moment van schrijven verwacht
ik nog steeds een aantal nieuwe jongens. Ik hoop dat ik, wanneer u dit leest, de beschikking
heb over een aantal van deze jongens. Vorige week hebben
we pech gehad met een aantal
blessuregevallen in de aanloop
naar onze eerste wedstrijd tegen
Go Ahead Eagles.
De eerste thuiswedstrijd is toch
altijd speciaal. Het roept een
speciaal gevoel op bij mij, ik
heb er dan oprecht heel veel zin
in. Voor veel jongens de eerste
echte wedstrijd die zij voor het
thuispubliek spelen in het Tata
Steel stadion. Als groep hebben
wij er zin in en willen wij vanavond, maar ook het gehele seizoen, de mensen vermaken en
natuurlijk goede resultaten behalen. Tegen Den Bosch zullen
wij alles moeten geven, zij zijn
natuurlijk niet de minste ploeg
om tegen te spelen. Ik zie ze als
een ploeg die bovenin zal meestrijden om de belangrijke plaatsen. Wij zullen ons als ploeg
goed moeten wapenen en optimaal van de zwaktes van de tegenstander moeten profiteren.
Ik wens u allen een fijne wedstrijd toe, en tot snel!
Jan Poortvliet, trainer Telstar

Inbraak in sportcentrum
Regio – De politie kreeg dinsdagmorgen omstreeks 08.50
uur een melding van een inbraak in een sportcentrum
aan het tennispad in Haarlem.
De inbrekers hadden een deur
opengebroken en het gebouw
doorzocht. De buit bestaat uit
diverse flessen sterke drank en
snoepgoed. Ook hebben de inbrekers vernielingen aangericht in het gebouw. Dit is de

derde inbraak in drie dagen.
De afdeling forensische opsporing heeft een sporenonderzoek ingesteld. De politie wil
graag in contact komen met
getuigen die informatie hebben
die kan leiden tot de aanhouding van verdachten. Mensen
die iets gezien hebben kunnen
contact opnemen met de politie van het team Spaarne-Oost,
telefoon 0900-8844.

Senioren: 1. Sullivan Smith uit
Beverwijk in 22:35, 2. Marcel Pool
uit Hoofddorp in 23:36, 3. Ronald Poel uit Heemskerk in 24.40.
Jeugd: 1. Joris Holleman uit Santpoort-Noord in 3:23, 2. Lucca van
Dijk uit Velserbroek in 3:26, 3.
Mariska Poel uit Heemskerk in
3:27.

Jubileumloterij
Straatvoetbal

Skatepop
Inline pro: 1. Pascal, 2. Jurre. Inline pro junior: 1. Ozan, 2. Dennis.
Skateboard rookie: 1. Kayahan, 2.
Alexej, 3. Ozan. Skateboard advanced: 1. Gerard, 2. Rachid, 3.
Mare. Grafitti mooiste bord: Team
2 Jesse & Nick. Grafitti aanmoedigingsprijs: Team 5 Max, Stef en
Tess.

Santpoort-Noord - Maandag
8 augustus heeft notaris Buijsman de volgende lotnummers
getrokken van de Straatvoetbal
Santpoort jubileumloterij: 0097,
0131, 0202, 0288, 0296, 0299,
0439, 0508, 0518, 0604, 0627,
0635, 0649, 0686, 0727, 0734,
0760, 0854, 0893, 0901, 0940,
0954, 1017, 1081, 1083, 1111,
1120, 1143, 1173, 1206, 1273,
1278, 1284, 1297, 1301, 1302,
1354, 1465, 1469, 1501, 1671,

1694, 1700, 1717, 1791, 1808,
1814, 1825, 1874, 1890, 1961,
1966, 1978, 2213, 2293, 2309,
2325, 2329, 2361, 242, 2445,2522,
2530, 2585, 2645, 2772, 2773,
2873, 2876, 2939, 2980, 2987,
3010, 3121, 3137, 3351, 3398,
3443, 3539, 3740, 3882, 4011,
4038, 4090, 4092 en 4181. Bent
u een van de gelukkige prijswinnaars? Dan kunt u na telefonische afspraak (06-22094830) uw
gewonnen prijs ophalen.

Dorpsfeest
Santpoort

Tijdens de harddraverij op donderdag kon je over de
hoofden lopen (foto: Reinder Weidijk)
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Het nieuwe sportieve spek
ta
publiek. Opvallend was he kel De Sterkste van Santpoort trok veel
t aantal vrouwen, dat na
tuurlijk voor de
titel ging (foto: Karin De
kkers)
Op de Agrarische
Dag: kinderen en
dieren, wat is er
mooier? (foto: Rob
Nieborg)

Denk je bij de Meierij tijdens de jaarmarkt met een
glaasje even te kunnen bijkomen van alle drukte,
word je ‘opgezadeld’ met dit komische duo. Dat
werd lachen en luidkeels meezingen. Geweldig!
(foto: Karin Dekkers)

Tijdens de Ronde van Santpoort versloeg Brian Burggraaf in de eindsprint Maurice de Bruijn en Mattie de Baat (foto: Michel van Bergen)
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Boek over verdwijning Cheryl Morriën

Meeslepend relaas over
mysterieuze vermissing
IJmuiden - Deze week verscheen bij uitgeverij Free
Musketeers het debuut van
Haarlemmer George de Vries
(1958):
‘Zoektocht
naar
Cheryl Morriën’, dat hij samen met journalist Bart Boele schreef.
Het is het meeslepende relaas
van de bevindingen van George de Vries over zijn zoektocht
naar de raadselachtige verdwijning van de toen zevenjarige
Cheryl Morriën uit IJmuiden in
1986. Waarschijnlijk Nederlands
meest geruchtmakende verdwijningzaak van de vorige eeuw. De
Vries, in het bezit van een sterk
rechtvaardigheidsgevoel, raakte betrokken bij deze zaak. Ruim
twintig jaar deed hij onderzoek
om dit mysterie op te lossen.
Hieruit bleek een totaal andere
visie op deze vermissing te zijn
ontstaan dan de slotsom waarop justitie en politie waren gekomen, met mogelijk een link naar
de vermissing van de Haarlemse Lisette Vroege, in juni 1992.
De Haarlemmer is er van overtuigd dat de politie een groot
aantal kansen heeft laten liggen
om deze zaak op te lossen. Talloze feiten en bewijzen deponeerde hij bij politie en justitie, maar
er werd niets mee gedaan: hij
liep constant tegen een muur op.
Bart Boele was al begonnen aan
het boek en schreef het deels in
romanvorm. George de Vries wilde echter een waarheidsgetrouw
boek, gebaseerd op de feiten die
hij in al die jaren verzamelde en
herschreef het daarom.
Cheryl Morriën ging op 5 augustus 1986 buiten spelen in Zeewijk, waar ze woonde en kwam
nooit meer thuis. Marjan de Kort,
toen ook woonachtig in Zeewijk
reed met haar auto achter een
groene Lada aan. Cheryl zat op
de achterbank, ze zwaaiden naar
elkaar. Op de Schiplaan en Pla-

netenweg reed Marjan achter
de Lada, bij de rotonde sloeg zij
rechtsaf en de Lada ging rechtdoor de Lange Nieuwstraat op.
Dat is het laatste, wat er van
Cheryl gezien is. Diezelfde middag ging Haarlemmer George
de Vries hardlopen in de Kennemerduinen. Van tevoren deed hij
wat rek- en strekoefeningen tegen de bumper van een groene
Lada, die daar geparkeerd stond.
Tijdens zijn trimrondje zag hij op
een duinpad twee mannen uit
de bosjes komen, die nogal van
hem schrokken. Later verschenen er in de media compositietekeningen van de vermoedelijke daders en George zei direct
tegen zijn vrouw: ,,Die mannen
heb ik gezien in de Kennemerduinen.’’ Hij deed er toen niets
mee, door omstandigheden.
Maar het liet hem niet los en
in 1990 nam hij contact op met
de politie, waarna hij zijn verhaal vertelde. Er werd zelfs geen
verklaring van opgenomen. Hij
kwam de mannen meerdere malen tegen in Haarlem en startte
een eigen onderzoek, waarmee
hij steeds meer feiten boven water wist te krijgen. Ook kwam hij

meerdere getuigen op het spoor
welke qua tijdslijn en waarneming overeenkwamen. Keer op
keer ving hij bot bij politie en
justitie. In 2006 kreeg hij te horen, dat de zaak afgesloten werd.
Getuige Marjan de Kort herkende de man niet, die uiteindelijk
door de politie als dader aangewezen werd. Bovendien had
zij toen twee mannen gezien en
niet eentje, Justitie stelde dat de
zaak verjaard was. Later hoorde George van een deskundige, dat een ontvoeringszaak een
voortdurend delict is en dat het
zwaarste delict, behorend bij een
ontvoering, maatgevend is voor
de verjaringstermijn. Daarop besloot hij al zijn bevindingen te
boek te stellen. Dit resulteerde in
een zeer opmerkelijk relaas. George: ,,Cheryl krijgen we er niet
mee terug, maar het is voor mij
onverteerbaar dat de vermoedelijke daders nog steeds vrij rond
lopen. Die moeten van de straat.’’
Het boek ‘Zoektocht naar Cheryl
Morriën’ van George de Vries en
Bart Boele is verkrijgbaar in de
boekenzaak of te bestellen bij
uitgeverij Free Musketeers via de
website. (Carla Zwart)

Motorrijder (23) slaat op de vlucht
Velsen-Zuid - Politiemensen
zagen vorige week donderdag,
omstreeks 05.45 uur, een motor rijden op de Zijkanaalweg C
ter hoogte van de Buitenhuizerbrug. De motor viel op doordat
deze geen licht aan had. Toen
de agenten de bestuurder hierop wilden aanspreken bleek deze ook geen helm te dragen. De
motorrijder reageerde in eerste instantie door af te remmen,
maar ging er ondanks herhaaldelijk aanroepen vandoor. De
achtervolging werd ingezet en
de motorrijder reed via de Amsterdamseweg (N202), waarbij

hij meerdere keren wisselde van
het fietspad en de rijbaan dwars
door de berm. Inmiddels stonden meerdere politieauto’s in de
directe omgeving om de man te
laten stoppen. Op het fietspad
stond een agent die de motorrijder opnieuw een stopteken gaf.
De man reed richting de agent en
stuurde net langs hem heen. Hij
wilde door de berm de Parkweg
in Velsen-Zuid op rijden, maar
dit lukte niet en hij botste op het
laatste stukje van de vangrail en
kwam ten val. De 23-jarige Haarlemmer werd aangehouden. Omdat de man klaagde over pijn aan

zijn schouder en arm werd een
ambulance gebeld, na controle
in het ziekenhuis werd geen letsel geconstateerd. De Haarlemmer is vervolgens overgebracht
naar een politiebureau en ingesloten. Bij het fouilleren van de
man werd een zak met wiet gevonden, dit is in beslag genomen.
Daarnaast roken de agenten een
alcohollucht. Na ademanalyse
werd een alcoholpromillage van
0,99 gemeten, bijna twee keer de
wettelijk maximaal toegestane
waarde. De politieman waar de
verdachte rakelings langs schoot
doet aangifte.

Dagbehandeling in Velserduin

Therapie en begeleiding
terwijl je thuis woont
Velsen - Als je extra zorg nodig
hebt, kan dagbehandeling een
goede ondersteuning zijn. Dagbehandeling is een combinatie
van therapie en ontspanning. De
behandeling vindt plaats in het
verpleeghuis, twee of drie dagen van de week, terwijl de client thuis blijft wonen. Mensen
met geheugenproblemen kunnen in verpleeghuis Velserduin
in IJmuiden voor dagbehandeling terecht. De dagbehandeling voor mensen met lichamelijke problemen is in verpleeghuis
Velserduin in Driehuis.
‘Dagbehandeling is meer dan
alleen het bieden van opvang’,
vertelt Esther van der Wielen bij
Velserduin. ‘Tijdens de dagbehandeling krijgen mensen die
nog gewoon thuis wonen therapie en begeleiding in het verpleeghuis. Elke cliënt heeft zijn
persoonlijke behandelplan. Samen met onze fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten werken zij aan hun individuele doelen. Ze oefenen hun
spraak, leren om met hulpmiddelen te lopen, of leren bijvoorbeeld opnieuw zelfstandig te
eten. Bij de behandeling kunnen
we ook onze psycholoog, maatschappelijk werker of verpleeghuisarts inschakelen. Veel cliënten vinden dagbehandeling een
ideale oplossing. Zij krijgen in
een prettige sfeer professionele
therapie en begeleiding terwijl
ze in hun vertrouwde omgeving
blijven wonen.’
Naast de individuele therapie en
de therapeutische activiteiten
zoals de bewegingsgroep of de
geheugentraining is er ook voldoende tijd voor gezelligheid tijdens de dagbehandeling. De clienten eten samen, ze doen spelletjes, zijn creatief bezig en maken uitstapjes. Esther: ‘De dagbehandeling duurt van half tien
’s ochtends tot half vier ’s middags. Er is dus voldoende tijd
voor leuke activiteiten en ontspanning.’
Vaak weten mensen niet dat ze
bij een verpleeghuis voor dagbehandeling terecht kunnen’,

vertelt Esther. ‘Dat is jammer,
want dagbehandeling kan een
goede ondersteuning zijn voor
mensen die moeten revalideren na een knie- of een heupoperatie. Of voor Parkinson-,
MS- of reumapatiënten, bijvoorbeeld. Dagbehandeling kan ook
een uitkomst zijn na een herseninfarct . In dit soort gevallen is
de dagbehandeling ook een verlichting voor de partner. Die kan
de zorg dan met ons delen. Vaak
betekent dat, dat mensen langer
zelfstandig kunnen blijven wonen.’
Nelly Vermeer: ‘Na zijn herseninfarct had mijn man veel zorg
en aandacht nodig. Ik kon hem
eigenlijk niet meer alleen laten.
Dat was zwaar. Ik had geen moment voor mezelf. Als ik naar de
kapper ging, moest ik hulp van
iemand anders regelen, mijn
kaartclubje had ik al opgezegd.
Nu wordt Henk drie dagen in de
week thuis opgehaald voor de
dagbehandeling bij Velserduin
in Driehuis.. Hij vindt het er prettig en ik ben erg opgelucht dat
ik weer mijn eigen dingen kan
doen. Op deze manier kan ik de
zorg voor Henk nog een hele tijd
volhouden. Als de dagbehandeling er niet was geweest, denk ik
dat hij niet meer thuis had kunnen wonen.’
Zie ook www.zorgbalans.nl of
bel met Dagbehandeling Somatiek Driehuis, telefoon 0255565548.

Aanhoudingen
Driehuis - In de nacht van vorige week woensdag op donderdagnacht heeft er een alcoholcontrole plaatsgevonden aan de
Waterloolaan. Tijdens de controle werden tien weggebruikers gecontroleerd. Twee van
hen bleken met teveel alcohol
op achter het stuur te zijn gekropen. Het gaat om een 20-jarige man uit Velserbroek en een
23-jarige Haarlemmer. Tegen het
tweetal is proces-verbaal opgemaakt.
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Dutch Valley: muziekfestival voor iedereen

Aangehouden
met honkbalknuppels
Santpoort-Noord - Vorige week
donderdagavond rond 19.45 uur
kwam er een melding binnen bij
de meldkamer dat er jongens
waren gezien op de Hoofdstraat
met honkbalknuppels. Zij zouden onderweg zijn naar de Santpoortse Feestweek. Politiemensen zochten de betreffende personen op de locatie op. Zij hadden geen honkbalknuppels in
hun bezit, maar deze werden na
een korte zoektocht wel aangetroffen. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan met betrekking tot deze honkbalknuppels. Twee mannen uit IJmuiden
van 19 en 20 jaar zijn aangehouden voor verhoor. Het bleef donderdagavond lang onrustig in
het dorp. Er waren diverse opstootjes waarbij in totaal acht
personen werden aangehouden.

Alcoholcontrole
Santpoort-Noord - Politiemensen hebben vorige week donderdagavond en in de nacht
naar vrijdag een alcoholcontrole
gehouden op de Hoofdstraat in
Santpoort-Noord. Tussen 20.00
en 01.00 uur werden er rond de
450 weggebruikers gecontroleerd. Hiervan bleken drie automobilisten meer te hebben gedronken dan toegestaan. Van
één bestuurder, een 30-jarige
Zandvoorter, werd het rijbewijs
ingevorderd omdat hij meer dan
drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Ook
een fietser werd aangehouden
omdat hij teveel gedronken had.
Politiemensen zagen de fietser
al eerder slingeren, waarna hij
werd gesommeerd om zijn weg
lopend te vervolgen. Toen de
fietser korte tijd later wederom
gevaarlijk slingerend op zijn fiets
werd gezien, is hij aangehouden.

Motorrijder
gewond
Santpoort-Noord - Vorige week
woensdagochtend om 08.15 uur
kwam een 58-jarige Amsterdamse motorrijder ten val nadat hij
moest uitwijken voor een auto
die van rijbaan wisselde. Een en
ander gebeurde op de A208 komend vanuit de richting Haarlem
en gaand richting de Velsertunnel, ter hoogte van SantpoortNoord. Door de manouevre
moest de motorrijder uitwijken
en viel. Later werd in het ziekenhuis geconstateerd dat de man
zijn hand had gebroken. Van de
automobilist zijn geen gegevens
bekend. Bent u de automobilist
of bent u getuige geweest van
de situatie en heeft u meer informatie over de auto, neemt u dan
contact op met de politie Velsen,
via 0900-8844.

Hollands zonnetje op
terras De Konijnenberg
Regio - Of het weer nu wel of
niet mee doet, op het terras of in
de serre van Pannenkoekenhuis
De Konijnenberg in Heemstede
is het altijd goed toeven. De perfecte plek om tijdens een fietsof wandeltocht even een lekker
kopje koffie te drinken of een ijsje te komen eten.
In deze zomermaanden kunt u op
het loungeterras natuurlijk ook
een fles koude prosecco of rosé bestellen met een kaasplankje. Kinderen kunnen een pannenkoek met cadeautje kiezen
en even gaan kijken naar huismascotte ‘Karel Konijn’. Wist u
dat er vanuit De Konijnenberg allemaal leuke kinderspeurtochten vertrekken door het naastgelegen Groenendaalse bos? Kijk
op www.dekonijnenberg.nl onder ‘kids’ voor alle informatie en

activiteiten die er zijn. Het restaurant serveert naast de lekkerste pannenkoeken ook vast op
de kaart een supersaté van de
haas met frieten, een carpaccio
vers van het mes, een salade met
geitenkaas en spekjes en lekkere wraps. Het gerecht van de
maand is in augustus een ‘Mousaka-schotel’. De ‘wrap’ van de
maand is de ‘Gyros wrap’ met sla,
tomaat, gyrosvlees en tzatziki.
Kijk op www.dekonijnenberg.
nl voor alle informatie over dit
Heemsteedse restaurant, dit
hoeft niet voor de openingsdagen, want De Konijnenberg is namelijk zeven dagen per week geopend voor lunch en diner. Restaurant De Konijnenberg, Herenweg 33 in Heemstede, telefoonnummer 023-5848096. Zie ook
www.dekonijnenberg.nl

Velsen-Zuid - Of je nou houdt
van Nederlandstalig, pop, rock,
dance of hip hop, op Dutch Valley komt iedereen aan zijn trekken. Het aantal optredens is zo
indrukwekkend groot dat het
rennen wordt om al je favorieten aan het werk te kunnen zien.
Dutch Valley wordt op zaterdag
13 augustus gehouden op het
terrein van Dance Valley.
Het is nooit eerder voorgekomen
dat er zoveel Nederlandse artietsen op één festival stonden. Caro Emerald, Kane, Ilse Delange,
VanVelzen, Racoon, Jan Smit (foto), 3J’s, Direct, Heideroosjes, Peter Pan Speedrock, Wolter Kroes,
The Opposites, The Partysquad,
De Jeugd van Tegenwoordig,
De Kast, Het Goede Doel, Van
Dik Hout, Frank Boeijen, Jeroen
van der Boom en Rob de Nijs,
ze zijn er zaterdag allemaal bij
in Velsen-Zuid. In totaal treden
er meer dan 120 bands, dj’s en
artiesten op, verdeeld over elf

verschillende podia. Dutch Valley duurt van 13.00 tot 23.00 uur
en biedt plaats aan 30.000 bezoekers. Het volledige programma is te vinden op www.dutch
valleyfestival.nl. Tickets kosten
55 euro (exclusief servicekosten)
en zijn verkrijgbaar via de website van Dutch Valley, RTL Tickets,
de Nationale Theaterkassa en bij
de Primera.

Nieuw: Santpoort Jazz
Santpoort-Noord
Het
Dorpsfeest Santpoort is net
achter de rug, toch is Café Bartje alweer bezig met het
volgende evenement.
Op 3 en 4 september organiseert het bekende dorpscafé
voor zijn deur op het Broekbergenplein de eerste editie van
Santpoort Jazz.
Eigenaar Wouter van der Zwet
Slotenmaker vindt het belangrijk dat het sfeervolle plein zoveel mogelijk wordt gebruikt
waarvoor het een aantal jaren geleden is ingericht. Daarom komt hij naast de kerstmarkt, de kerstsamenzang, het
Santhappen en het Dorpsfeest
met deze nieuwe activiteit. Als
het aanslaat, heeft Santpoort
voortaan zijn eigen jaarlijkse
Jazzfestival.
Voor de eerste editie zijn zes

acts geboekt. Op zaterdagmiddag 3 september start het
om 16.00 uur met de Bigband
van de muziekschool Velsen.
Om 17.00 uur is er een optreden van het bijzondere straatorkest Toos! uit Haarlem. Daarna is het om 19.00 uur tijd voor
de stevige blues van No Slack.
Het laatste optreden op zaterdagavond is rond 20.30 uur.
Dan betreedt de bekende boogiepianist Dirk Jan Vennik het
podium.
Het programma op zondag 4
september begint om 16.00 uur
spetterend met de omvangrijke
Ray’s Initiative Bigband uit Castricum. Slagwerker en saxofonist Kees van Lent uit IJmuiden
sluit om 18.30 uur vervolgens
de eerste editie van Santpoort
Jazz af met een swingend optreden van zijn kwartet.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag, 13 augustus is er van 9.00 tot 16.00 uur
weer een gezellige rommelmarkt
op het Kennemerplein, tegenover de Vomar. Er zijn weer vele
kramen die vol liggen met van alles en nog wat. Wie nog op zoek

is naar voordelige koopjes, zoals boeken, huisraad, speelgoed
of leuke cadeautjes kan hier terecht. Wie ook overtollige spullen wil verkopen, kan een kraam
huren. Meer weten? Bel 0255533233 of 06-10475023.

BK Projecten sloopt 132
woningen in IJmuiden
IJmuiden - BK Projecten uit Velserbroek sloopt in opdracht van
het Woningbedrijf Velsen 132
woningen in IJmuiden. Het over
drie locaties verdeelde werk
wordt door het ingenieurs- en
adviesbureau in fasen uitgevoerd en zal naar verwachting in
de loop van 2012 gereed zijn.
Bij de locatie Marktplein/Lange
Nieuwstraat in IJmuiden worden
72 woningen, een winkel en een
kantoorruimte gesloopt. Voorafgaand daaraan zorgde BK Projecten voor het afsluiten van kabels en leidingen. Aansluitend
worden er op locaties aan de
Planetenweg en het Pleiadenplantsoen elk ook nog eens 30
woningen gesloopt.
BK Projecten kreeg van Woningbedrijf Velsen de totaalopdracht
voor het werk en is ook verantwoordelijk voor het verwijderen
van asbest, de totaalsloop en
het verwijderen van de funderingen. Het bij de werkzaamheden vrijkomende puin gaat naar

een breekinstallatie in Haarlem
en wordt daarna hergebruikt
in de wegenbouw. Het hout en
staal dat bij de sloop vrijkomt
krijgt een nieuwe bestemming.
Dankzij een strak regime van de
sloopwerkzaamheden wordt de
reductie van afvalstromen bevorderd.
Ter voorkoming van stofoverlast in de directe omgeving van
de drie slooplocaties gebruikt
BK Projecten een speciale stofbestrijdingsunit. Met behulp van
een pomp wordt water van bovenuit de sloopkraan verneveld
naar beneden gespoten.
BK Projecten vormt een onderdeel van de BK Groep. De
BK Groep is een allround ingenieurs- en adviesbureau. De
dienstverlening omvat zaken als
vergunningen,
grondlogistiek,
milieuprojecten, asbestinventarisaties en begeleiding bij asbestverwijdering, civiele techniek,
sloop, bodemonderzoek en -sanering en geluid.
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Parkeren Dutch Valley
Deze maand vinden er in het
recreatieschap Spaarnwoude
twee muziekfestivals plaats.
Afgelopen zaterdag 6 augustus
2011 was het de buurt aan het
Dance Valley Festival. Zaterdag
13 augustus wordt het Dutch
Valley Festival georganiseerd.
Dit is een festival met artiesten
van Nederlandse bodem.

Ondanks de weersomstandigheden was Dance Valley Festival 2011 geslaagd
(foto: Friso Huizinga)

Gemeente telefonisch
bereikbaar via 14 0255
De gemeente Velsen heeft een
nieuw verkort algemeen telefoonnummer: 14 0255. Dit nummer is gemakkelijk te onthouden. Het is een 6-cijferig telefoonnummer: 14 + het netnummer van de gemeente. Dus 14
0255 zonder extra nul of netnummer ervoor. Iedereen kan
het 6-cijferige telefoonnummer
14 0255 nu al bellen in plaats
van het oude telefoonnummer
0255-567200.
Waarom 14 0255?
14 0255 (14+ het netnummer 0255)
is gemakkelijk te onthouden. Het
is de bedoeling dat alle gemeenten
in Nederland straks eenzelfde telefoonnummer hebben: In Amsterdam is dat bijvoorbeeld via 14 020,
in Den Haag via 14 070 en in Velsen
dus nu via 14 0255. Dit is een stap
naar een betere dienstverlening
van de gemeente.
Hoe bel ik 14 0255?
Het is een 6-cijferig telefoonnummer zonder extra nul of netnummer
ervoor. Dit geldt ook wanneer u mobiel belt.
Waarvoor kan ik 14 0255
bellen?
Voor al uw vragen aan de gemeente Velsen kunt u bellen met 14 0255.
Als u een paspoort nodig heeft, een
vergunning of een uitkering wilt

aanvragen, iets wilt melden aan de
gemeente of een medewerker wilt
spreken.
Op welke tijden is 14 0255
bereikbaar?
Het nieuwe telefoonnummer 14
0255 is 5 dagen per week bereikbaar, van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Ik bel met 14 0255. Wie krijg ik
dan aan de telefoon?
Als u belt met 14 0255, dan krijgt
u een medewerker van het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente Velsen aan de lijn. Zij beantwoorden in principe alle vragen
en registreren uw melding, zodat u
niet meer hoeft te worden doorverbonden. Maar als het nodig is, dan
verbindt het KCC u gewoon door
met de juiste persoon.
Welke telefoonnummers
vervangt 14 0255?
Het 14 0255 nummer vervangt in
principe alle telefoonnummers van
de gemeente Velsen. Er is één telefoonnummer dat niet door 14 0255
vervangen wordt: die van Zwembad De Heerenduinen. Dit nummer
blijft 0255- 531888.
Meer informatie
Kijk op www.velsen.nl voor meer
informatie over het nieuwe verkorte algemeen telefoonnummer: 14
0255.

De weersomstandigheden zijn de
afgelopen dagen niet optimaal geweest. Dit heeft er toe geleid dat na
het Dance Valley Festival van afgelopen zaterdag een aantal parkeervelden in recreatiegebied Spaarnwoude niet meer bruikbaar is. De

gemeente Velsen heeft daarom samen met de organisator en hulpdiensten gezocht naar een alternatieve parkeerlocatie. Deze locatie
is gevonden op het terrein aan de
Oostlaan in Velserbroek.
De aanvoerroute is via het recreatiegebied Spaarnwoude en na
afloop van het festival zal het
verkeer via de Grote Buitendijk
en De Kamp Velserbroek verlaten.
Het verkeer wordt in goede banen
geleid door Traffic Support Events.
Dit bedrijf heeft veel ervaring met
de inzet van verkeersregelaars bij
evenementen.

Amerikaanse vogelkers
verwijderd uit duingebied
Maandag 15 augustus 2011 wordt
in opdracht van Natuurmonumenten gestart met het op grote schaal weghalen van de Amerikaanse vogelkers in Duin en
Kruidberg. Natuurmonumenten
laat deze boomsoort verwijderen omdat hij alles overwoekert
in grote delen van het gebied. Er
komt voor terug een bloemrijk
duingrasland met duinviooltjes,
kleine pimpernel en duinhagedissen.
Vanaf augustus tot en met november 2011 zullen motorzagen te horen zijn. Het hele duingebied van
Herenduinen, Midden-Herenduin
en Duin en Kruidberg, wordt in opdracht van Natuurmonumenten verwijderd van alle dikke zaaddragende Amerikaanse vogelkersen. De ja-

ren daarna zullen de kleinere exemplaren aangepakt worden. In 2012
zullen er ook kleine stukken geplagd worden. Hierbij wordt de bovenlaag met daarin veel zaden weggeschraapt. Vanuit de nieuwe ‘schone’ situatie krijgen duinplanten een
nieuwe kans. Eind 2015 moet alle
Amerikaanse vogelkers verwijderd
zijn. Daarna is het een kwestie van
bijhouden door nieuwe zaailingen
niet groot te laten worden.
Meer informatie is te vinden op
www.natuurmonumneten.nl/duinherstel. In september en oktober
zullen excursies georganiseerd worden, waarbij u met de boswachter
van Natuurmonumenten gaat kijken
bij de werkzaamheden en u ook een
beeld krijgt van het gewenste eindresultaat.
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, 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 14 0255.
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. 14 0255.
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 14 0255,
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 14 0255
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).

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

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: 14 0255
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

Telefoon 14 0255
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
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Verstrekkingen uit de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens
In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA),(de officiële benaming voor de
Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de
gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen
om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om
gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd
partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen.
Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt
aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere
maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen,
voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke
taken. Deze instellingen, die automatisch alle
relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen
aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op
de uit de basisadministratie verkregen informatie.
Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt,
wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
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maken bekend dat zij in de periode van 1 augustus
tot en met 5 augustus 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.
w11.000514

w11.000526

w11.000525

w11.000524
De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor
publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen,
omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele
gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de
over u beschikbare gegevens in de basisadministratie
aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen
kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken.
Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde
verplichte derden (zoals een curator of advocaat die
een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de
stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor
in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorg
draagt voor de bijhouding van de ledenadministratie
van die kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet
commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om
aan de voornoemde instellingen geen gegevens over
u uit de basisadministratie te verstrekken. Nadat
de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u
daarvan een bevestiging.

w11.000523

w11.000521

w11.000519

w11.000518

w11.000517

w11.000516
Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar
over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie,
dan kunt u daarvan (schriftelijk met een kopie van uw
legitimatie) een overzicht opvragen bij de gemeente.
Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan
(kosteloos) thuisgestuurd.
Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in de GBA, dan
kunt u (schriftelijk met een kopie van uw legitimatie)
of persoonlijk aan de balie een afschrift van uw
persoonslijst opvragen.
De kosten hiervoor zijn € 6,00.
Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens juist en actueel
zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met
de afdeling burgerzaken van de gemeente:
www.velsen.nl , digitaal loket of tel: 14 0255 bereikbaar
van 09.00 tot 16.30 uur.

w11.000530

w11.000529

w11.000528

w11.000527

w11.000531

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

w11.000534

Molenstraat 13 Santpoort-Noord
(gemeentelijk monument)
revisie van de reeds verleende
vergunning (BP-251-2007)
(01/08/2011)
Velserdijk 64 Velsen-Zuid
het kappen van een conifeer
(02/08/2011)
Kanaalstraat 65 IJmuiden
het wijzigen van de voorgevel
(02/08/2011)
Waterviolier 12 Velserbroek
het plaatsen van een erfafscheiding
(02/08/2011)
Engels Gras, Kamgras, Haverland,
Helmkruid en Zwanebloembocht
Velserbroek, Velserdijk Velsen-Zuid
het kappen van 30 bomen op diverse
locaties (02/08/2011)
Broekbergenlaan 24 SantpoortNoord
het vergroten van de 2e verdieping
van een woning (02/08/2011)
Willemsbeekweg 78 G IJmuiden
het vergroten van de kinderopvang
naar maximaal 15 kinderen
(02/08/2011)
Stelling 54 Velsen-Zuid
het plaatsen van een opslagruimte
(02/08/2011)
Frogerstraat 6a en 6a rd IJmuiden
(gemeentelijk monument)
het renoveren van een gemeentelijk
monument (02/08/2011)
Sportlaan 7 0024 Santpoort-Zuid
het oprichten van een tuinhuisje
(02/08/2011)
De Savornin Lohmanlaan 6 VelsenZuid
het kappen van een boom
(03/08/2011)
Eendrachtsstraat 30 Velsen-Noord
het saneren van asbesthoudende
onderdelen uit de electraruimte
(03/08/2011)
De Zeiler 64 Velserbroek
uitbreiding woonhuis aan voorzijde
met een berging (03/08/2011)
Kromme Mijdrechtstraat 51
IJmuiden
het kappen van een boom
(03/08/2011)
Olieweg ong. Velsen-Noord
het oprichten van een vrieshuis
(04/08/2011)
Zandhaver 34 IJmuiden
het oprichten van een berging/garage
(05/08/2011)

w11.000533

w11.000532

Rijksweg 116 Velsen-Zuid
(rijksmonument)
aanvraag gebruiksvergunning voor
landgoed Waterland (05/08/2011)
Louise de Colignylaan 64 SantpoortZuid
het kappen van een eik (05/08/2011)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

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. De ontwerpomgevingsvergunning
ligt gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering: van 12 augustus tot
23 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.
De activiteiten betreffen:
w11.000326

Duin en Kruidbergerweg 6 Driehuis
het in oude staat herstellen van het
Columbarium V

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):
Verleende omgevingsvergunningen

w11.000263

w11.000293

w11.000352

w11.000370

Eendrachtsstraat 191 Velsen-Noord
het plaatsen van tijdelijke
kantoorunits (02/08/2011)
Westlaan 41 Velserbroek
het oprichten van een opslagruimte
tbv zeilschool (02/08/2011)
Sluiseiland ong. IJmuiden
het oprichten van afmeerpalen en
een loopbrug (05/08/2011)
Kennemerlaan 15 IJmuiden
het vergroten van een bovenwoning
(04/08/2011)
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w11.000395

w11.000409

w11.000411

w11.000421
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Westbroekerweg 22 Velserbroek
veranderen en vergroten van de
voorgevel van een woning
(02/08/2011)
Kerkerinklaan 62 Santpoort-Noord
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw
(05/08/2011)
Clarionlaan 12 Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw (04/08/2011)
Siriusstraat 13 IJmuiden

w11.000427

w11.000432

het veranderen en vergroten van een
woning met een erker (02/08/2011)
Herenlaan 1 IJmuiden
het verwijderen van een asbesthoudend dak van een tuinhuisje
(08/08/2011)
Ladderbeekstraat ong. Velsen-Noord
het kappen van 3 bomen (01/08/2011)

van een evenement:
i11.004337

i11.001164

i10.008609

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren

Trawlerkade en Vissershaven
IJmuiden
Havenfestival op 27 en 28 augustus
2011 (04/08/2011)
gemeente Velsen
Pierloop Velsen op 10 september
2011, (04/08/2011)
jachthaven Seaport Marina
Hiswa te water van 6 tot en met
11 september 2011 (09/08/2011)

Heemskerkse Golfschool

Maak kennis met golf

Sporten bij ‘Ook voor Jou’
Regio - Stichting ‘Ook Voor
Jou’ vindt het erg belangrijk
dat er aan de kinderen tijdens
de (naschoolse) opvang veel
bewegingsactiviteiten aangeboden worden. Voor kinderen is sport en beweging
een uitlaatklep en het is gewoon erg gezond. Ook kunnen veel kinderen die van de
opvang gebruik maken niet
terecht op de reguliere sportclubs, vanwege hun beperking. Op deze manier kunnen
zij toch sporten. Daarnaast is
sport een zeer geschikt middel om (sociale) vaardigheden aan te leren.
Een aantal jaar geleden heeft de
Stichting op de zaterdagen een
tijd lang gesport bij Sportschool
De Meer in Beverwijk onder leiding van een fysiotherapeut.
Dit was een groot succes. Helaas was het voor de fysiotherapeut, die dit op vrijwillige basis
deed, niet meer te combineren.
Sinds het stoppen hiervan is de
stichting gaan zoeken naar een

alternatief. Dit bleek nog niet zo
makkelijk. Heel blij zijn ze dan
ook dat ze zijn benaderd door
Nancy Eeltink. Nancy is personal trainer en verzorgt onder andere groepslessen. Zij gaat elke
woensdagmiddag, met ingang
vanaf 29 juni, met de kinderen
sport en bewegingsactiviteiten ondernemen. Deze activiteiten zullen veelal buiten plaatsvinden, maar zullen bij slechtere weersomstandigheden in een
gymzaal in Wijk aan Zee of in
het gebouw van Stichting ‘Ook
Voor Jou’ gegeven worden. Zie
ook www.nancyeeltink-personaltraining.nl.
Stichting ‘Ook Voor Jou’ wil kinderen met een beperking de
mogelijkheid bieden om hier
aan deel te nemen op de woensdagmiddag. Aan het sporten
zijn geen extra kosten verbonden dus betaalt men alleen een
dagdeel opvang via PGB.
De sportactiviteiten zullen binnen de reguliere woensdagmiddagopvang van Stichting
‘Ook Voor Jou’ vallen. Dit be-

treft een vaste tijd van 13.00
tot 16.30 uur. Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang op woensdagmiddag
kunnen ook deelnemen, mits
zij tot 16.30 uur kunnen blijven.
Om 13.00 uur zullen de kinderen met elkaar een broodje eten
en dit even laten zakken. Vanaf 14.00 uur gaan ze met Nancy sporten.
Hoe lang er wordt gesport zal
per keer bepaald worden, want
dit hangt erg af van de activiteit. Na afloop drinken ze nog
wat met elkaar, kunnen de kinderen zich omkleden en zullen
ze om 16.30 uur weer terug zijn
bij het pand van stichting ‘Ook
Voor Jou’ aan de Diezestraat 18
in Beverwijk.
De activiteit is er voor de kinderen die nu al op de woensdagmiddag komen, maar zeker ook
voor kinderen die nog niet op
woensdagmiddag komen, maar
hier graag aan mee zouden willen doen.
Zie ook www.ookvoorjou.com of
bel 0251-208238.

Heemskerk - Golflessen volgen
en spelen tegelijk? Dat kan op de
Heemskerkse Golfclub. Binnenkort start de Heemskerkse Golfschool weer een aantal golfcursussen onder begeleiding van de
ervaren PGA professionals. Als u
eens wilt ervaren of golf ook een
sport voor u is, dan kunt u zich
inschrijven voor de cursus ‘Kennismaken met golf.’
Heeft u al eens een balletje geslagen en wilt u uw golfvaardigheidsbewijs halen, dan biedt de
golfschool de GVB cursus aan.
Door de deskundige begeleiding
van de PGA professionals is het
GVB slagingspercentage van de
cursisten erg hoog. Het examen
wordt afgenomen op de baan
van de Heemskerkse Golfclub.
Daarnaast kan men ook bij de
Heemskerkse Golfschool terecht
voor een opfriscursus, teneinde
weer eens uw handicap te spelen, of liever nog te verbeteren.
Kom langs bij de Heemskerkse

Golfclub of neem een kijkje op
de website: www.heemskerksegolfschool.nl. Daar is informatie en tarieven te vinden van de
Heemskerkse Golfschool en kunt
u zich inschrijven voor een cursus.
Als u uw les in de praktijk wilt
brengen, dan kan dat op de PAR
3-Hoek. Een 9 holes baan, met
een lengte van ruim 1.100 meter.
Hier kunt u zonder GVB spelen.
Op de PAR 3-Hoek van de golfclub kunt u in vrijwel alle gevallen binnen het uur spelen, dus
weken van te voren reserveren is niet nodig! Een bijkomend
voordeel is dat u bij de golfclub gratis kunt parkeren, en na
uw rondje golf heerlijk kunt genieten van een hapje en drankje in het gezellige restaurant of
op het prachtige terras met uitzicht over de 18 holes championship course. De Heemskerkse
Golfclub is te vinden direct aan
de afslag A9.

Over de kop geslagen
Regio – De politie kreeg in de
nacht van dinsdag op woensdag
omstreeks 01.10 uur een melding
van een auto op zijn kop op de
Zijweg in Overveen. De agenten troffen de auto wel aan maar

geen inzittenden. De politiemensen hebben de bestuurder opgespoord en hem in zijn woning
in Haarlem aangehouden. De
42-jarige verdachte had een gebroken sleutelbeen opgelopen.

