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Vrijdag:
koopavond SUPEr
Groenrijk Velserbroek
aanbieding!
Rijksweg 287 • 023 5376190
Kijk op www.groenrijkvelserbroek.nl

Rabobank
benoemt nieuwe
ledenraadsleden.

Zoek je een
baan in de zorg??
Wij zijn op zoek naar:

Zie artikel elders in deze uitgave.

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen
(023) 5 100 300
www.flexicura.nl

Dance Valley intiemer
Velsen-Zuid - Terug naar de
basis. Dat was het motto van
Dance Valley 2012. Organisator UDC wilde het vooral ruiger. Maar wat de bezoekers
vooral bijbleef was de intimiteit en goede sfeer.
Geen bloemen uit de lucht, maar
industriële decors met danseressen die hun ijzeren harnas met
een snijbrander bewerken. Exponent van het nieuwe elan van
Dance Valley was de aanwezigheid van Wasteland, bekend van
de kinky dancefeesten in Zaandam. In deze tent werd aan het
begin van de avond een man opgehezen aan zes haken in zijn lichaam. Over ruig gesproken!
Dance Valley was dit jaar kleiner van opzet. Het aantal podia
was teruggebracht naar dertien.
Hadden tranceliefhebbers vorig jaar nog een eigen podium.
dit jaar moesten zijn het doen
met een tent - die overigens wel
werd gehost door wereldtopper
Ferry Corsten. In tegenstelling tot
andere jaren stond het hoofdpodium ín de vallei. Daardoor oogde het een stuk intiemer, wat de
sfeer ten goede kwam.
Aan de programmering was duidelijk te merken dat UDC een
jonger publiek wil bereiken. Met
populaire dj’s als Afrojack, Axwell, Shermanology, The Partysquad, Quintino en Sidney Samson werd dat doel glansrijk bereikt. Zelfs Gers Pardoel kwam
naar Velsen-Zuid om een kwartiertje te rappen. UDC-directeur
Brian Bout schatte in dat 5 tot

10 procent van de bezoekers gebruik had gemaakt van de special regeling voor 17-jarigen. Zij
mochten voor 25 euro naar binnen. Overige bezoekers betaalden 55 euro, ruim een tientje
minder dan vorig jaar. Toch was
Dance Valley niet uitverkocht.
Aan het begin van de avond waren er naar schatting 30.000 bezoekers op het terrein. Opvallend
waren de lange rijen bij de muntenkassa’s en de problemen met
pin-apparatuur, waardoor veel
bezoekers contant moesten betalen. Ook de fast lane, de speciale ingang voor bezoekers
die bereid waren een paar euro
meer te betalen in ruil voor snelle toegang, functioneerde niet
goed. De organisatie heeft daarvoor inmiddels excuses aangeboden. De regen - vaste bezoeker van Dance Valley - zorgde er
twee keer voor dat mensen rennend op zoek moesten naar een
plek om te schuilen. Maar van
grote invloed was dat niet, want

de zon en aangename temperatuur maakten veel goed. Daar
kon zelfs het ontbreken van het
traditionele slotvuurwerk niets
aan veranderen. (Friso Huizinga,
foto’s: Michel van Bergen)

Dode vrouw gevonden
IJmuiden - De dode vrouw die
zaterdag omstreeks 12.15 uur
door wandelaars werd gevonden in de bosjes langs het
fietspad aan de Heerenduinweg, is door een misdrijf om
het leven gekomen. Dat heeft
de politie maandag bekend
gemaakt.
Maandagmiddag werd onder leiding van de rechter-commissaris
gestart met een forensisch onderzoek in een woning aan de
Tuindersstraat (foto boven). Het
onderzoek is erop gericht om de
identiteit van de vrouw vast te
stellen. De politie vermoedt dat
de overleden vrouw hier woonde. Volgens buurtbewoners gaat
het om een jonge vrouw.
Wandelaars ontdekten zaterdagmiddag een in tapijt gewikkeld
stoffelijk overschot in de bosjes,
op enkele meters van het fietspad nabij de kruising Heerenduinweg/Spaarnestraat. Direct
na de vondst is de politie een
grootschalig onderzoek gestart
(foto onder) waarbij de directe
omgeving werd afgezet.
Woensdagochtend liet de politie

weten dat er geen nadere mededelingen kunnen worden gedaan omdat het onderzoek in
volle gang is. De moord heeft in

IJmuiden voor veel onrust gezorgd. (Friso Huizinga, foto’s: Michel van Bergen en Ko van Leeuwen)
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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
E DITI E 8: VE lsE r b roE k,
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
Ingezonden brieven:

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

let op:

Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal
niet beschikbaar wordt gesteld aan derden. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Twee ooievaars gespot
Velserbroek - De schapen en koeien in het weiland aan de Slaperdijk kregen vorige week gezelschap van twee prachtige ooievaars. Het gaat vermoedelijk om uitgezette vogels. Wilde ooievaars
zijn sinds de jaren tachtig uiterst zeldzaam. (foto: Henk Steenbergen)

Rabobank Velsen en Omstreken

Coöperatiefonds keert uit
Velsen - Het Coöperatiefonds
stimuleert
maatschappelijke
activiteiten in het werkgebied
van Rabobank Velsen en Omstreken. Op deze manier werkt
de Rabobank samen met u aan
een betere maatschappij. De
Commissie van Aanbeveling,
bestaande uit een afvaardiging
van de ledenraad, heeft de binnengekomen verzoeken van het
Coöperatiefonds van het tweede kwartaal 2012 beoordeeld.
De volgende verenigingen en
stichtingen kunnen een financiële bijdrage vanuit het Cooperatiefonds van Rabobank
Velsen en Omstreken tegemoet zien. Vrouwen Shantykoor Grace Darling ontvangt
een bijdrage voor de opname
en productie van een professionele CD ter ere van het 15-jarig bestaan in 2013. Stichting
de Delta Singers ontvangt een
bijdrage voor de aanschaf van
een tweede hands accordeon. Scouting Michiel Adriaenszn de Ruyter ontvangt een bijdrage voor de aanschaf van keralit bekledingsplaten voor de

nieuwe onderhoudsloods. Keralit is duurzaam onderhoudsarm
materiaal, dat goed in het landschap past. Speeltuinvereniging
Nieuw Leven ontvangt een bijdrage voor een nieuw speelklimtoestel voor kinderen van
8 t/m 13 jaar. ANBO Santpoort
ontvangt een bijdrage voor de
aanschaf van twee computers,
twee printers en een folder- en
roldeur kast. Stichting Telstar
Thuis in de Wijk ontvangt een
bijdrage voor de organisatie
van de Streetleague, een straatvoetbaltoernooi voor jongens
én meisjes van 12 tot 17 jaar. Dit
wordt gecombineerd met activiteiten die de leefbaarheid in de
wijken bevorderen en het geven
van voorlichting.
Heeft u een project dat in aanmerking komt voor het Coöperatiefonds? Download dan het
aanvraagformulier op www.rabobank.nl/velsen. De eerstvolgende vergadering van de
Commissie van Aanbeveling is
25 september. De aanvragen
moeten uiterlijk 10 september
binnen zijn bij de bank.

Stop berenuitbuiting
IJmuiden - Zaterdag 11 augustus staat op de Lange Nieuwstraat een kraam voor WSPA
(World Society for the Protection of Animals). De gehele opbrengst is voor uitbreiding van
het berenreservaat in Roemenië.
De WSPA wil op deze manier
een definitief einde maken aan
de uitbuiting van beren. Sommige leven al meer dan 20 jaar
in eenzame gevangenschap met
nauwelijks bewegingsruimte en
vaak ernstig verwaarloosd. Ze
dienen als toeristische attractie, onder andere bij restaurants,
langs de kant van de weg. Het

bestaande reservaat is met 60
beren vol, er wordt nu keihard
gewerkt aan de uitbreiding, zodat de laatste 25 beren kunnen
worden opgevangen.
Helpt u mee om dit berenparadijs te realiseren en de beer weer
beer te laten zijn?
Ook vindt u in de kraam allerlei informatie over het werk van
de WSPA en kunt u zich aanmelden als donateur. Tevens kunt u
spullen afgeven die dan voor het
goede doel worden verkocht. U
vindt de WSPA ook op de kofferbakmarkten achter de Hema en
op Plein 1945.

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: ma. t/m vrij. van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 15.00 tot 17.00 uur;
v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Gracht

Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.

Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, 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
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., 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 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Harddraverij Santpoort
spil van het Dorpsfeest
Donderdag 9 augustus
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis open van 13.00 tot
17.00 uur. Tentoonstelling 60
jaar verzamelen.
Gildewandeling ‘Haarlemse Hofjes’. Start 14.00 uur
vanaf Archeologisch Museum (Vleeshal), Grote Markt 18
Haarlem. Aanmelden noodzakelijk via 06-16410803 op
werkdagen tussen 09.0010.00 uur en 18.00-19.30 uur.
Of gildewandelingen@gmail.
com.

Vrijdag 10 augustus
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis open van 13.00 tot
17.00 uur. Tentoonstelling 60
jaar verzamelen.
Themawandeling ‘Van Bavo
tot Bavo. Aanvang 14.00 uur.
Reserveren via VVV, 09006161600 of reserveringen@
vvvhaarlem.nl.

Zaterdag 11 augustus
Snuffelmarkt aan de Lange Nieuwstraat. Van 09.00 tot
17.00 uur.
Dutch Valley op het festivalterrein van Spaarnwoude. Van
13.00 tot 23.00 uur. Zie ook
www.dutchvalleyfestival.nl.
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Strandbieb IJmuiden aan
Zee: Je eigen vlieger maken.
Voor kinderen vanaf 4 jaar.
Aanvang 13.30 uur.

Zondag 12 augustus
Draaiorgelmuseum Haarlem, Küppersweg 3: Van 12.00
tot 18.00 kan men een bijzonder kermisorgel bewonderen.
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis open van 13.00 tot
17.00 uur. Tentoonstelling 60
jaar verzamelen.

Nationaal Park podium
voor Poëziefestival (alle
leeftijden). Zie voor informatie: www.np-zuidkennemerland.nl of www.kleinerevolutieproducties.nl. Routebeschrijving: www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden.
Strandbieb IJmuiden aan
Zee: Samen spelen: Strandkunst en duinwandeling. Voor
volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur.
Zomeravondmuziek in de
Grote of St. Bavokerk in Haarlem. Stadsorganist Anton
Pauw. Aanvang 19.00 uur. Ingang Oude Groenmarkt. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage.

Dinsdag 14 augustus
Theaterworkshop ‘Toneel op
Stal’. Van 10.00 tot 15.30 uur
bij Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. Workshop is tot en met 16 augustus en bestemd voor kinderen
van 7 tot en met 9 jaar.
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis open van 13.00 tot
17.00 uur. Tentoonstelling 60
jaar verzamelen.

naar: M.A. Vosse, sponsor Haak
Zonnewering. Zero Option Lane
met Lindsey Pegram. Eigenaar:
Vrienden van Wim van Schaik,
sponsor Hekkenteam. Willie Luciano met Sven Schraal. Eigenaar: Stal de Wijkers, sponsor:
Van Waalwijk Van Doorn Makelaars.
Ook dit jaar wisten de talrijke bezoekers de totalisator te vinden.
Aan het eind van de dag bleef

Pieter Vermeulen Museum
Driehuis open van 13.00 tot
17.00 uur. Tentoonstelling 60
jaar verzamelen.
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Strandbieb IJmuiden aan
Zee: Old is cool vakantiepret.
Het boek ‘Meneer Beer op vakantie’ wordt voorgelezen en
daarna worden oud-Hollandse spelletjes gespeelt. Voor
kinderen vanaf 4 jaar. Aanvang 13.30 uur.

Donderdag 16 augustus
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis open van 13.00 tot
17.00 uur. Tentoonstelling 60
jaar verzamelen.

Cornelis). U kunt deze dag ook terecht bij de kraam van het Cornelis
Vreeswijk Genootschap voor meer
informatie over de activiteiten
rondom deze IJmuidense troubadour. In het theatercafé kunt u terecht voor hapjes en drankjes. Nico Waasdorp zorgt bovendien voor
een oer-Hollandse haringkraam.
Kaarten à 9,50 euro zijn verkrijgbaar aan de kassa van het Witte
Theater of via www.wittetheater.nl.

de omzet steken op maar liefst
95.805 euro. Iets minder dan de
topomzet van vorig jaar, toen de
Harddraverij Vereniging 75 jaar
bestond.
Maar nog steeds de op één na
hoogste omzet ooit en fors hoger dan de omzet in 2010. Het
bestuur van de Harddraverij Vereniging blikt dan ook zeer tevreden terug op deze 253ste Kortebaan Draverij.

Beste singer/
songwriter naar
Havenfestival

Woensdag 15 augustus

Vreeswijkdag in WT
IJmuiden - Zondag 9 september organiseert het Witte Theater
in samenwerking met het Cornelis
Vreeswijk Genootschap de Vreeswijkdag. Op deze dag, die van
14.00 tot circa 21.00 uur zal duren,
wordt de biografische muziekfilm
‘Cornelis’ vertoond en zijn er diverse optredens van onder andere theatergezelschap Plug In, Jurjen Oostenveld, Karin Kalme en
Tonny Vreeswijk (jongste zusje van

Santpoort-Noord - De Kortebaan Draverij in Santpoort was
weer een goed bezocht en gezellig evenement.
26 Paarden kwamen aan de
start. De belangstelling om aan
de start te mogen verschijnen
was echter zo groot, dat er zelfs
zes paarden uitgeloot waren.
In een vlot tempo werden de
koersen afgelegd, zodat om
18.00 uur de grote finale kon beginnen. De twee finalisten (Attilla en Zalvador Spendic) hadden een zinderende kamprit nodig om uit te maken wie met de
Manus Masteling Trofee naar
huis mocht gaan. Uiteindelijk
werd de uitslag als volgt: 1. Attila
met Ruud Pools. Eigenaar F.P.M.
Bakker, sponsor: Timmerbedrijf
Ben Wempe. 2. Zalvador Spendic met Caroline Aalbers. Eigenaar: Vrienden van Wijk aan Zee,
sponsor Swier IJmuiden. 3. Black
Beauty Venus met Aad Pools.
Eigenaar: P.P. Aleman, sponsor: Derkx & Davidson. 4. Zam
Avon met Wim van Buytene. Eigenaar: Wim van Buytene, sponsor Korstanje sr. 5, 6 en 7. Zaza
Heikant met Sven Schraal. Eige-

Katwijk wint Zilveren
Trawler Toernooi
IJmuiden - Afgelopen zaterdag
vond bij het 100-jarige Stormvogels in IJmuiden het jaarlijkse
Zilveren Trawler Toernooi plaats.
Top-amateurclubs uit verschillende vissersplaatsen streden om de
fraaie zilveren trawler, waarvan de
winnaar een ingelijste foto mee
naar huis mocht nemen. Mede
dankzij een uitstekende samenwerking met de afdeling sportzaken van de Gemeente Velsen, de
sponsors van het toernooi, Chris
B. van der Zwan, Rederij Cornelis Vrolijk en Zeehaven IJmuiden
en de vele vrijwilligers werd het
zaterdag een fantastisch dag. Dit
gold voor de sporters, maar ook
voor het vele toegestroomde publiek uit de Gemeente Velsen,

Scheveningen, Katwijk en Maassluis. Onder prachtige zonnige weersomstandigheden kon er
naast het gezellig bijpraten over
het heden en verleden van vooral de visserij, onder het genot van
een broodje haring of gebakken
visje naar prachtig voetbal worden gekeken.
Uiteindelijk won Topklasser Katwijk verdiend met fraai voetbal
het Toernooi na twee winstpartijen op Excelsior Maassluis dat
2e werd en gastheer Stormvogels dat als 4e eindigde. De andere Topklasser Scheveningen werd
de nummer 3 van het geslaagde
toernooi. Na afloop van het toernooi was het nog lang gezellig op
sportpark Zeewijk.

IJmuiden - Douwe Posthuma,
bekend bij het televisiekijkend
publiek als Douwe Bob, is een
singer/songwriter met passie. De
jonge Amsterdammer gooit in
het programma ‘De beste singer/
songwriter van Nederland’, dat
gepresenteerd wordt door Giel
Beelen, hoge ogen met zijn zeer
aansprekende composities.
Het Havenfestival IJmuiden haalt
Douwe Bob naar de sfeervolle
Spiegeltent op zaterdag 25 augustus, de perfecte ambiance
voor de sfeervolle liedjes van de
rasperformer. Douwe Bob neemt
op zijn beurt weer een aantal van
zijn talentvolle singer/songwriter vrienden mee naar het festival.
De maandag na het festival vindt
de finale plaats van het programma en Douwe Bob is grote kanshebber om er met de titel vandoor
te gaan. Het Havenfestival biedt
op zaterdag 25 en zondag 26 nog
veel meer opvallende en talentvolle optredens. Niet alleen van
professionele kunstenaars, ook u
kunt meedingen naar een plekje
op het podium. Cees Koldijk, programmeur van de Spiegeltent, is
op zoek naar muzikanten die het
beste of leukste lied van IJmuiden
ten gehore willen brengen. Tevens
kunt u zich aanmelden als u een
mooie lied met een snik weet en
kunt uitdragen voor het thema:
IJmuiden’s got the blues. Zie ook
www.havenfestivalijmuiden.nl.

Paardenkeuring
Rubriek 1 - pony’s t/m 1.20:
1. Gieltje voorgebracht door
Raymond Mannaert. 2. Cwiencie voorgebracht door Bianca
Koerts. 3. Sjonnie voorgebracht
door Suzanne Looijen.
Rubriek 2 - pony’s 1.21 tot
1.40: 1. Eloise voorgebracht
door Courtney Spanjaard en
Melissa Stroet. 2. Rocky voorgebracht door Milou van Denderen. 3. Boy voorgebracht door
Martijn Schoorl. Schoonste geheel is Milou van Denderen met
Rocky.
Rubriek 3 - D- en E-pony’s,
stokmaat 1.41 tot 1.57: 1. Rasta voorgebracht door Genevieve Koks. 2. Krimh’s Star voorgebracht door Maaike Vink. 3. Goyinka voorgebracht door Marinka
Morsch. Schoonste geheel is Lisa Kneppers met Touch.
Rubriek 4 - Paarden 1.58 en
hoger: 1. Orion voorgebracht
door Kim Gravemaker. 2. Buch
voorgebracht door Mandy en
Lisa Balm. 3. Curious Madam
voorgebracht door Hananne
Does. Schoonste geheel is Rilana van Veen met Timon.
Rubriek 5 - Fjorden en Haflingers: 1. Sarah voorgebracht
door Tirza de Boorder. 2. Agnes
voorgebracht door Denise en
Yasmin. 3. Nadien la Ferme voorgebracht door Melloney Schenk.
Schoonste geheel is Kristy Timmers met Carlo.

Rubriek 7 - Veteranen (ouder
dan 21 jaar): 1. Rooda voorgebracht door Tessa v.d. Vlis. 2.
Frits voorgebracht door Ryanne v.d. Bos en Frederique Thijssen. 3. Philip voorgebracht door
Georgette Giesberts.
Schoonste geheel is Mette Jongkind en Laura Dekker met Boris
Dagkampioen is Eloise voorgebracht door Courtney Spanjaard
en Melissa.

Sterkste van Santpoort
Dames: 1. Marleen de Kroon. 2.
Graziela de Boer. 3. Suzanne Hagen.
Heren: 1. Freek van Beelen. 2.
Joerie Wernik. 3. Johan Pauw

Gymkana
Tot 12 jaar: 1. Jaira Menzel op
Juulsa. 2. Kelly Duiker op Evantie. 3. Fiorella Kikens op Musa
12 jaar en ouder: 1. Sabrina
van der Plas op Ravig. 2. Jennifer Schenk op Apollo. 3. Marieke
Luppens op Kamil

Stoelendans
1. Lakisha Menzel op Juulsa.
2. Marieke Luppens op Kamil.
3. Anika Mesman op Rico

Kwalleballen

1. Bearforce.
2. Berenbadpak.
Rubriek 6 - Speciale rassen: 3. Lepelaar Legends
1. Princiep voorgebracht door
Lara en Fenna Midjek. 2. Power Wielerronde
N Pine voorgebracht door Sophie Fibbe. 3. Jannie voorgebracht 1. Brian Burggraaf, Hoofddorp.
door Dela. Schoonste geheel is 2. Kevin Wilmsen, IJmuiden.
Bianca Jansen met B B Sheqell. 3. Frits van Lieshout, Spaarndam.

1. Max van Sloten met 94 vis- Marleen de Kroon. Premie van
sen. 2. Dennis Zuiderduin met 76 70 euro voor eerste doorkomst:
vissen. 3. Bas v d Vooren met 21 Steve Bakker.
Heren: 1. John Wempe uit vissen.
Spaarndam in 1.40 minuten. 2.
Prominentenrace: 1. Jan EelPaul Dijkzeul uit Santpoort in Leeftijd 6 t/m 10 jaar
sing (85 jaar). 2. Koen Visser (74
1.50 minuten. 3. Jan Kroon uit 1. Donny van de Kuil met 28 vis- jaar). 3. Frans van Sprang (72
Spaarndam in 2.04.50 minuten
sen. 2. Cas Kamphuis met 14 vis- jaar)
sen. 3. Tess Kamphuis met 9 visBuikschuiven
Dames
sen
1. Karin van de Heuvel in 3.14
Jeugd tot en met 14 jaar (73
minuten. 2. Daniëlle Nelis in 3.33 Zeven van Santpoort
deelnemers): 1. Kai Kuitwaard
minuten. 3. Monika Kossen in
Jeugdloop
met 33,70 meter. 2. Femke van
3.39 minuten
Snelste jongen: Lucca van Dijk Gijlswijk met 30 meter. 3. Danny
Bijzondere geldpremies van Eu- uit Velserbroek. Snelste Sant- Does met 32,60 meter.
ronics Korstanje van 2 maal 50 poortse jongen: Jan Oudendijk.
euro gingen naar Daniëlle Nelis Snelste meisje: Evelyn Gieles uit 15 jaar en ouder (44 deelneen hekkensluiter Ramon Wiele- Haarlem. Snelste Santpoortse mers): 1. Joris Bergman, met
twee maal een volledige afstand.
man. Prijzen werden onder an- meisje: Pam Sengers.
2. Dennis Wijker, met 46.10 medere beschikbaar gesteld door
Volwassenen
ter. 3. Rens Hagen met 43,18 meSmit en Alles en Steboma.
Snelste man: Stan Niesten uit ter.
Viswedstrijd
Beverwijk. Snelste Santpoorter:
Simon Nijland. Snelste vrouw en (foto’s: Merit Hoeksema, Leo TillLeeftijd 11 t/m 15 jaar
tevens de snelste Santpoortse: mans en Cher Uijtendaal)

Tractorrace
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76

De Harddraverij Vereniging
Santpoort & Omstreken kijkt
terug op een geslaagde editie
van het Dorpsfeest Santpoort.
Publiek, deelnemers, vrijwilligers
en sponsoren oprecht dank
voor jullie komst en inzet.

Dorpsfeest Santpoort 2012 is mede mogelijk gemaakt door:
Aannemingsbedrijf Diender

DHP Cultura

Hoveniersbedrijf B.A.R.T.

Phi Energy

The Concept Company Grafische

en Spaanderman

DS Ruitersport

Hoveniersbedrijf Harry

Poelier van Ofwegen

Vormgeving

Action Planet

Duineveld Transport

van Schooten

Primeurshop Bol

Timmerbedrijf Ben Wempe

Anthony Wiegand Loodgieters-

Duveco

Kapsalon Seegers

Prins Staalhandel BV

Tjeerd Meinema Coiffures

en Installatiebedrijf

Eetlokaal ‘t Palet

Kermis Exploitanten Santpoort

Rabobank Velsen & Omstreken

Tobo Reclame

Assurantiekantoor Nieuwland

EHBO

Konstruktiebedrijf Hercules bv

Rijwielhuys Santpoort

Uit den Vreemde Import Export

& Aarts

Epplejeck Horse & Rider

Kopie-Druk Santpoort

RKVV Velsen

Van Kaam Bouw

Auto Maarschalk Velserbroek en

Superstore

Koppes Snacks

Ruitersport Levade

Van Roijen Dierenspecials

Hillegom

Euronics Korstanje

Korf Catering

Rijvereniging Xanthus

Van Waalwijk Van Doorn

Autodemontagebedrijf Rutte

Eurosound

Kuntz Beheer

Santpoortse Verleiding

Makelaars

Bartje boven

Fijnvishandel Santpoort aan Zee

Landgoed Duin en Kruidberg

Scholz Groep

Villa Westend

B & E IJzerhandel

Foto Michel

Lengerique lingerie & badmode

Schoonhoff Hout

Visbeen Transport

Booy Optiek

Fred Brans Vee- en

Lunchroom Laantje

Schoorl-van der Veldt Transport

Volta 1800

Bosch Sport Velsen

Transportbedrijf

Macada Innovision

Shoarma Grillroom Ramsis

Voorting Sportprijzen

Bouwbedrijf Jan Konijn

G & B Bijl Accountants &

Merial

Smit en Alles

Voss Koken Tafelgerei en

Braaij Transport

Belastingadviseurs

M&D Events

Landbouwmechanisatie

Cadeau’s

Brasserie de Wildeman

Garage Jak

Mosterdzaadje

Snackbar Peter

VT B.V. Duurzame Energie

Brincker Restaurant

Gebroeders Scholten BV

M. Uytendaal Loonwerk

Spaanderman Diervoeders

Wasserij/Stomerij Slenders

Derkx & Davidson BV

Gerard Nijssen Bouwbedrijf

Nijssen Beheer Santpoort BV

Sportcentrum Santpoort

Welkoop Santpoort

De Ballon Intertoys

GroenRijk Velserbroek

Omnyacc GoesDeen accountants

Sportconnection

Wieleman Vastgoed Advies &

De IJswinkel

Haak Zonwering

en belastingadviseurs

Steboma BV

Management

De Kiewit Buijsman Wientjes

Hekkenteam

Opzet

Stichting Verenigde Horeca

Wijnhuis ten Bilt

Notarissen

Het Ezelen Comité

P. Hussaarts BV

Santpoort

Willem Rolvink Glaszetter

De Meierij - de Bokkesteeg

Hofgeest / Jutter

Peter Nijssen Hooi- en

Swier Sportprijzen

W.O.V. Santpoort-Noord

Dijkzeul Melkveehouderij

Hoorcare Santpoort-Noord

Strohandel

Taxiservice Van Der Valk

Yogastudio Santpoort

Zet alvast in de agenda: Dorpsfeest Santpoort 2013 wordt gehouden van 27 juli t/m 3 augustus 2013.
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Havenfestival IJmuiden

DagCruise naar
Amalia Windmolenpark

Gevecht in de modder

IJmuiden - Altijd al willen varen op de luxe cruiseferry van
DFDS Seaways, maar is het er
nooit van gekomen? Dan is hier
uw kans. Op zaterdag 25 augustus vertrekt de Princess Seaways
uit de haven van IJmuiden voor
een unieke tocht naar het Eneco
Prinses Amalia Windmolenpark.
Passagiers kunnen tijdens de
DagCruise alle publieke locaties
op het schip bekijken en zelfs
een blik in de hutten werpen.
Naast een uitgebreide lunch
wordt er op de cruiseferry ook
voor live muziek en entertainment gezorgd.
,,Het Havenfestival IJmuiden is
een mooie gelegenheid om mensen het ‘luxe cruiseferry gevoel’
te laten ervaren”, licht Teun Wim
Leene van DFDS Seaways toe.

,,Uiteraard gaan we uit van een
zonnetje die deze ervaring helemaal compleet maakt.”
,,Wat veel mensen niet weten, is
dat het imposante Windmolenpark voor de kust van IJmuiden
een van het grootste windmolenparken van Nederland is en jaarlijks 125.000 huishoudens van
elektriciteit voorziet”, vertelt George Bakker van het Eneco Prinses Amalia Windmolenpark. Tijdens de tocht naar het windmolenpark zal Bakker de cruisepassagiers alle ins en outs over het
windmolenpark vertellen.
De DagCruise van DFDS Seaways naar het Prinses Amalia
windmolenpark vindt plaats op
25 augustus van 10.00 tot 14.00
uur. Aanmelden kan via www.
dfds.nl/dagcruise.

Santpoort-Noord - Het Kwalleballen is zonder twijfel één van de meest spectaculaire onderdelen van
Dorpsfeest Santpoort. Winnaar van het gevecht in de modder werd het team Bearforce. Zij wonnen in
de finale met 6-2 van Berenbadpak. (foto: Rob Nieborg)

Chihuahua
doodgebeten

GroenRijk Velserbroek

Prijsuitreiking Mooiste
vijver van de regio
Velserbroek - Vrijdag 10 augustus om 19:30 uur worden bij
GroenRijk Velserbroek de prijzen uitgereikt aan de winnaars
van de verkiezing Mooiste vijver van de regio.
Het verkoopteam van de vijverafdeling heeft uit de ingezonden foto’s vier vijvers geselecteerd. Na een bezoek aan de
vijvers zijn er drie winnaars bepaald. Welke vijver goud, zilver
of brons heeft gewonnen blijft
nog even geheim tot vrijdagavond.
De drie genomineerde winnaars zijn; familie Schipper uit
Santpoort, familie Basstra uit
IJmuiden en familie Van Aarle
uit Heemskerk. De cadeaubonnen van 150, 100 en 50 euro
liggen klaar! Wie de allermooi-

ste vijver heeft leest u volgende
week. Wel is al bekend wie de
aanmoedigingsprijs heeft gewonnen. De enthousiaste vijverliefhebber Edwin Bernard
uit Driehuis (foto) werd door
tennismaat Gert van der Gaag
genomineerd. Gert stuurde een
foto van de vijver van Edwin
naar GroenRijk Velserbroek.
De trotste blik en ervaren pose beloven heel wat goeds.
Nog even doorzetten Edwin!
Met een beetje hulp van de vijverspecialisten van GroenRijk
verover je volgend jaar een podiumplek!
Voor Edwin ligt een bon klaar
die recht geeft op een heerlijke lunch voor twee personen
in het restaurant van GroenRijk
Velserbroek!

Velsen-Noord - Een hondengeleider van politie heeft zaterdag een onderzoek ingesteld na
een bijtincident in de Bornstraat,
waarbij een Chihuahua is overleden. De Chihuahua was onaangelijnd en liep over straat, toen
het hondje werd aangevallen
door een pitbull, die eveneens
niet was aangelijnd. Vermoedelijk zag de pitbull de Chihuahua
als prooi. De eigenaresse van de
Chihuahua probeerde haar hond
te bevrijden, maar slaagde hier
niet in en zij liep vervolgens ook
een bijtwond op. De vriend van
de eigenaresse van de pitbull
wist de Chihuahua te bevrijden,
maar toen bleek het hondje al
overleden. De ter plaatse gekomen hondengeleider heeft hierop een onderzoek ingesteld en
met de eigenaren van beide honden gesproken en goede afspraken gemaakt. Een en ander is
vastgelegd in het politiesysteem.

Motorrijder
onderuit
Velserbroek - Een 25-jarige
motorrijder uit Alphen a/d Rijn is
vorige week dinsdagmiddag op
de Velserbroekse dreef gewond
geraakt toen hij onderuit ging.
De motorrijder heeft vermoedelijk de rotonde met een te hoge snelheid genomen waarna
hij de macht over de motor verloor en ten val kwam. De man is
met mogelijk een gebroken sleutelbeen naar een ziekenhuis vervoerd.

Nieuwe buitenbanken
voor Bouledrome PUK
Regio - Sinds 2010 heeft PUK
een prachtig Boulodrome met
16 binnenbanen en 32 buitenbanen in Haarlem-noord in het Van
der Aartsportpark. In het nieuwe Boulodrome zijn ze druk bezig met de inrichting om het gezelliger te maken, maar daar komen grote investeringen bij kijken. Zo zouden de oudere leden graag banken langs de buitenbanen hebben om tijdens en
na de wedstrijden even te kunnen zitten. Ook het sociale aspect, het zitten napraten over de
wedstrijden, is een sterke bindende factor bij de leden en bezoekers. Tot nu toe kon dat enkel door met stoelen heen en
weer te sjouwen en daar wilden
ze een oplossing voor. Daarom
nam de PR-functionaris begin
2012 het initiatief om het Coöperatiefonds van Rabobank Velsen
en Omstreken aan te schrijven.
In het voorjaar van 2012 werd de
aanvraag gehonoreerd en konden ze offertes gaan opvragen
voor 10 buitenbanken. Omdat zij
ook een steentje willen bijdra-

gen aan duurzaamheid, hebben
ze uiteindelijk Nedaplast geselecteerd, omdat zij robuust buitenmeubilair fabriceren uit gerecyclede kunststof, zeer nuttig
hergebruik dus!
Onlangs was het zover, de banken werden geleverd en zijn direct en dankbaar in gebruik genomen.
Door de bijdrage vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Velsen en Omstreken en met medesponsoring van Nedaplast, zijn
zij nu de gelukkige gebruikers
van tien prachtige buitenbanken. Deze worden intensief gebruikt door de leden, gastspelers
en bezoekers.
Wilt u zelf ook de banken uitproberen of nader kennismaken met Jeu de Boules als recreatie- of als wedstrijdsport?
Kom dan eens langs bij PUK in
Haarlem-Noord om de gezelligheid en ambiance van het Jeu de
Boules te ervaren in combinatie
met de spanning van het wedstrijdelement. Zie ook www.pukhaarlem.nl.
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Afvallen doen ze niet alleen!

Volg de strijd tegen de kilo’s

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u het relaas van
een tiental dappere mensen volgen die de strijd
tegen de kilo's aandurven met het speciale Obeseprogramma bij Ben Rietdijk Sport. Veel mensen

De kop is eraf, we zijn nu een maand bezig en de eerste resultaten
worden al zichtbaar en nog belangrijker, merkbaar! Nu gaan we de
periode in waarin de trainingen intensiever zullen worden en de lat
hoger word gelegd om de deelnemers hun doelen te laten bereiken.
Voor de deelnemers een zware periode, maar aan mij de taak hen
hier doorheen te slepen. Als personal trainer heb ik slechts één opdracht, het doel moet bereikt worden! Door verschillende trainingen
toe te passen blijft de uitdaging aanwezig en worden de deelnemers
steeds weer geprikkeld. Om te zorgen dat ook de aandacht van de
deelnemers niet verslapt zodra men de sportschool uitloopt houd
ik regelmatig contact met hen. Zo stuur ik bijna iedere dag een sms
of mail-bericht waarin ik hen tips en advies geef om hen door deze
periode heen te slepen.
Wil jij meer weten over personal training of heb jij zelf een stok achter
de deur nodig? Kijk dan op: www.sharonyvanderwiel.nl.
Sharony

Zadelmakerstraat 44, 1991 JE Velserbroek
Tel. 023-5384002
www.benrietdijksport.nl
sjoerd@benrietdijksport.nl

dagen hoort u van twee mensen binnen
het programma hoe het ze vergaat.
Uw weekblad de Jutter en de Hofgeest
stelt graag in samenwerking met Ben
Rietdijjk Sport de ruimte beschikbaar
om deze verhalen met de lezers te delen.

weten hoe moeilijk het is om af te
vallen. Maar dat het mogelijk is en hoe,
is via deze pagina in onze krant van
dichtbij mee te maken. Elke veertien

Fred Wubbenhorst:
“Hoe is het gegaan de
eerste zes weken?
Na een zeer zwaar begin van onze obese
training, waarin we er
toch echt van overtuigt
waren dat de coaches
elk licht masochistische
trekjes hebben, begint
het lichaam nu een
beetje te wennen aan
de veranderingen die
het sporten en de nieuwe manier van eten met zich meebrengen.
Waar ik de eerste drie weken na elke training enorme
spierpijn had, is het nu zo dat het lichaam de trainingen beter aan kan. Ook is het voedingspatroon heel
belangrijk om te zorgen dat we afvallen. Zo moeten
wij regelmatig eten, dit betekent dat we beginnen
met een ontbijt van bijvoorbeeld cruesli en yoghurt,
na ca. twee uur wat fruit tussendoor en als lunch
bijvoorbeeld een boerenommelet met groenten. Ongeveer twee uur na de lunch weer een tussendoortje bijvoorbeeld fruit of yoghurt. Afhankelijk of we
‘s avonds sporten eten we wel of geen koolhydraat
rijke maaltijd. Na het sporten moeten we altijd wat
kwark of yoghurt eten, dit is eiwitrijk en dat hebben
we weer nodig voor het herstel van de spieren. Gedurende de gehele dag drinken we ca twee liter water.
Dit vele malen eten per dag lijkt een opgave, maar
na enkele weken is dit er ook volledig ingesleten en
dit alles zonder dat de rest van ons gezin er last van
heeft. Dus geen ingewikkelde diëten, maar simpelweg
enkele kleine aanpassingen in de leefgewoonten.
Wat ook heel positief werkt zijn de zeer gevarieerde
trainingen van Sharony en Jeffrey. Elke week andere
oefeningen en ook hun enthousiasme werkt zeer
positief op onze “obesegroep”
We merken allemaal dat we langzaam maar zeker
steeds fitter worden en dat we steeds zwaardere
trainingen aankunnen ... met andere woorden, volhouden wordt steeds makkelijker. Tot over twee weken!

Michelle van der Hak:
“Wat heb ik een leuke
reacties gekregen, nu
is er geen weg meer
terug!
Het voedingspatroon
was en is voor mij erg
lastig om aan te houden. Ik sta op en moet
gelijk ontbijten, best
raar als je normaal pas
om 12 uur aan je ontbijt
gaat! Om mij hiermee
te helpen hebben Kim Russ (diëtiste) en Sharony mij
alles uitgelegd. Het vertellen, iedereen weet het, maar
het doen… dat is een ander verhaal, maar ik ben sterk
en laat de Marsen en Snickers op mijn werk voortaan
lekker liggen.
Wat ik nooit had verwacht is uitgekomen! Ik vind sporten leuk! De groepstrainingen werken super motiverend bij mij, zeker als Sharony me weer schreeuwend
laat aftellen in een volle zaal of als Jeffrey weer een
leuke move-it training voor ons heeft.
Met al mijn vragen kan ik bij Sjoerd terecht en uiteraard vind ik ook veel steun in de groep. We worden
heel hecht en delen veel met elkaar. Zo gaan we samen voor onze doelen.
Mijn missie voor de komende weken, stoppen met
roken. Een zware opdracht, maar met steun van de
groep, trainers en jullie moet dit mogelijk zijn!”
Startgewicht: 135.5 kilo
Streefgewicht: 110.5 kilo

Startgewicht: 130.8 kilo
Streefgewicht: 100.8 kilo

Corwallstraat 12c,
IJmuiden
Tel: 0255-525058

Halkade 56, IJmuiden

De viswinkel bij
u aan de deur

3 kilo
verse Schol

E10,-

Bestellen kan via de website of telefonisch 06-289 358 10

www.deviskoerier.nl

Het adres voor:
- poetsen van uw auto, motor, caravan
- uitdeuken zonder spuiten en spotrepair

Gratis haal en breng service
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Burgernet:
jij doet toch
ook mee?
Regio - In Kennemerland is Burgernet ruim een jaar actief. Inmiddels hebben bijna 20.000 mensen
zich aangemeld als deelnemer.
Ook de afgelopen weken vonden
diverse Burgernetacties plaats. Dit
gebeurde onder andere naar aanleiding van een overval op een pizzeria in Beverwijk. Maar ook na de
mishandeling van twee mannen
tijdens het uitgaan in Haarlem, en
bij een woninginbraak in Bennebroek is Burgernet ingezet. In juni
is een campagne gestart om nog
meer mensen te bewegen zich als
deelnemer van Burgernet aan te
melden. Actiekaarten zijn begin
juni in huis-aan-huis bladen verspreid in 10 gemeenten, en daarin
is ook geadverteerd. De campagne loopt tot 1 september. Degene
die de meeste nieuwe deelnemers
werft, maakt kans op een iPhone.
Meld je nu aan als deelnemer aan
Burgernet en doe mee met de iPhone-actie. Zie ook www.mijnburgernet.nl.

Snuffelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 11 augustus wordt op de Lange Nieuwstraat, van 09.00 tot 17.00 uur, weer
een gezellige snuffelmarkt gehouden. Dit is de laatste van het seizoen. Wie zijn overtollige spullen
aan de man wil brengen kan contact opnemen met telefoonnummer 0255-518380 of 0255-533233.
Tevens wordt op zondag 19 augustus weer een kofferbakmarkt
op het Velserduinplein (achter de
Hema) georganiseerd.

Cultuur 2013
Velsen - Drie grote culturele organisaties,
Stadsschouwburg
Velsen, Kunstencentrum Velsesn
en het Witte Theater krijgen subsidie van de gemeente Velsen.
Dat gaat volgens de zogenaamde BCF-systematiek (Beleidsgestuurde Contract Financiering).
Per 1 januari 2013 zal de verzelfstandigde Bibliotheek Velsen ook
op deze basis subsidie ontvangen
van de gemeente. Per organisatie
wordt een opdracht Cultuur geformuleerd waarin de door de gemeente gewenste resultaten voor
2013 staan geformuleerd. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt over de uitvoering.

Voorwoord Marcel Keizer

SC Telstar-Helmond Sport

IJmuiden aan Zee
gepromoot met acties
Velsen-Zuid - Bezoekers van Dance Valley werden door het promoteam van IJmuiden aan Zee aangespoord om mee te doen aan QR-code-actie waarmee mooie prijzen te winnen waren. Er was voor ook een
visproeverij met vers gerookte zalm en makreel van vishandel N. Waasdorp. Het team is zaterdag ook aanwezig op Dutch Valley. De proeverij begint om 15.00 uur. De promotiestand van IJmuiden aan Zee staat
rechts bij de ingang, op het lage veld. (foto: Michel van Bergen)

Rilan & The Bombardiers
op Santpoort Jazz
Santpoort-Noord - Santpoort
Jazz krijgt dit jaar een bijzondere uitsmijter. Op zondagavond 9
september vormen Rilan & the
Bombardiers met hun spetterende soulmuziek de afsluiting van
het driedaagse gratis toegankelijke festival. Met de zomerhit ‘Happy Jack’ en optredens op
radio, TV en grote festivals is de
Haarlemse zanger Rilan Ramhane met zijn omvangrijke band in
korte tijd uitgegroeid tot een bekende en populaire act. De tweede editie van Santpoort Jazz vindt
plaats op 7, 8 en 9 september
op het Broekbergerplein bij café Bartje. Ten opzichte van vorig jaar is de vrijdagavond extra
om de groei van vijf naar negen
acts mogelijk te maken. Naast
drie bigbands en uiteenlopende
jazzformaties, is er zoals op elke
jazzfestival ook ruimte voor blues
en soul. Zaterdagavond 8 september kent ook een bijzondere afsluiting met het project ‘Alle
Dertien Soul’, waaraan een groot
aantal regiomuzikanten deel-

neemt. Meer informatie en het
volledige programma volgen binnenkort. (foto: Jurriaan Hoefsmit)

Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 21 88
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We staan aan het begin van een
nieuw seizoen en zullen Helmond
Sport treffen. In juli begonnen wij
met een groep met veel nieuwe
spelers aan de voorbereiding. De
eerste weken hebben we gebruikt
om aan elkaar te wennen en om
fit te worden. We hebben goed en
scherp kunnen trainen en hebben
de oefenwedstrijden gebruikt om
bepaalde afspraken te maken. In
de voorbereiding kijk je als trainer voornamelijk naar het spel en
de uitvoering en niet zozeer naar
de resultaten. We hebben een selectie waarin iedereen zijn kansen
gaat krijgen .Veel spelers zijn aan
elkaar gewaagd. De spelers die
nu gaan starten hebben hun basisplaats verdiend maar de wissels zullen op een gezonde manier de concurrentie aangaan.
Dit gaat uiteraard het hele seizoen door en zo houden de spelers elkaar scherp. Het einde van
de voorbereiding is in zicht en we
hebben zin om aan de competitie
te beginnen. Neemt niet weg dat
we met ons team ook tijdens de
competitie moeten groeien.
Helmond Sport is van oudsher
een lastige tegenstander die afgelopen seizoen zelfs even virtueel gepromoveerd zijn geweest.
Het vertrek van Hans de Koning
hebben zij prima weten op te lossen door het aantrekken van Eric

Meijers. Een aantal spelers heeft
de club verlaten, desondanks
heeft Helmond Sport kwalitatief
een goede selectie door de nieuwe aanwinsten binnen de vereniging. In de voorbereiding hebben ze een aantal goede resultaten weten te behalen, een sterke
tegenstander waartegen we weer
voor eigen kansen moeten gaan.
Ik wil u bij deze een fantastisch
seizoen toewensen. Wij, spelers,
technische staf, directie en alle
medewerkers binnen Telstar, zullen er alles aan doen om het seizoen succesvol te maken. Ik hoop
dat wij op uw onvoorwaardelijke
steun mogen rekenen.
Marcel Keizer

Whisky & Rum aan Zee
gaat voor een record
IJmuiden - De echte liefhebbers
hebben het al maanden in hun
agenda staan: de zevende editie
van Whisky & Rum aan Zee. Tijdens het succesvolle festival op
zaterdag 13 oktober kunnen de
bezoekers kennismaken met de
mooiste whisky’s, rum en bourbons. De organisatie verwacht
ruim 1000 bezoekers.
Het festival in Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach wordt voor
het eerst gecombineerd met de
uitreiking van The Dutch Rum
Awards. Met deze jaarlijks terugkerende verkiezing wil de organisatie het product rum beter onder aandacht brengen van
consument én detailhandel. De
jury bestaat uit vijf vakspecialisten en twee rumliefhebbers die
na aanmelding via Facebook zijn
geselecteerd. De prijzen worden
in drie categorieën uitgereikt:
Beste White Rum, Best Golden
Rum en Best Premium Rum. De
uitreiking wordt verzorgd door
een prominente gast waarvan
de naam nog even geheim wordt
gehouden. De jury velt haar oordeel tijdens een blindproeverij in
september.
De bovenste etage van Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach
wordt tijdens Whisky & Rum aan
Zee omgetoverd tot een schatkamer waar 600 Schotse, Ier-

se en Japanse whisky’s en whiskylikeuren, Caribische rum en
Amerikaanse bourbons geproefd
kunnen worden. Maar er is meer.
Zo meert het zeilende vrachtschip Tres Hombres, volgeladen
met rum en Fairtrade-producten
teruggekeerd uit de Cariben, af
in de jachthaven Seaport Marina. De 32 meter lange schoenerbrik is tijdens het festival te bezichtigen.
De entreeprijs van Whisky &
Rum aan Zee bedraagt 28,50 euro per persoon. Kaarten zijn te
koop via de website. Het festival is verdeeld in sessies van vier
uur. Sessie 1 duurt van 13.30 tot
17.30 uur en sessie 2 van 19.00
tot 23.00 uur. Omdat de prijzen
nogal uiteenlopen wordt voor
een aantal duurdere of zeldzame
single malt whisky’s en rumsoorten een kleine vergoeding gevraagd. Hiervoor kunnen betaalmunten worden aangeschaft.
Naast de importeurs zijn er ook
leveranciers van kaas, sushi en
andere lekkernijen aanwezig in
Holiday Inn IJmuiden Seaport
Beach.
Diverse horecazaken in de omgeving hebben speciale whiskyen rumdiners samengesteld. Zie
ook www.whiskyenrumaanzee.nl
of bezoek de fanpage op Facebook.
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Dance Valley
goed verlopen
Velsen-Zuid – Dance Valley is
goed verlopen. Er deden zich
geen noemenswaardige incidenten voor en de sfeer op en rondom het evenemententerrein was
de hele dag uitstekend. De politie heeft twintigtal aanhoudingen verricht voor het bezit van
drugs, zoals xtc, ghb en hennep. Alle verdachten deden afstand van de drugs. Tegen hen is
proces-verbaal opgemaakt en zij
hebben fikse boetes gekregen.
Ook werden twee personen aangehouden met valse toegangsbewijzen. Tegen hen werd eveneens proces-verbaal opgemaakt.
De verkeerstroom naar het festival verliep goed, mede dankzij het gebruik van de bezoekers
van de aanwezige pendelbussen.
Ook de uitstroom verliep goed.
Een aantal auto’s had de hulp
nodig van een sleepbedrijf, omdat hun auto vastzat in de modder. De politie heeft via het twitteraccount @politieKEN de bezoekers op de hoogte gehouden
over de bereikbaarheid en veiligheid. Bij Dutch Valley zal dit wederom gebeuren.

Coördinatoren
Drempel geven
stokje over
IJmuiden - De coördinatoren
van huiskamerproject De Drempel in IJmuiden gaan stoppen.
Hennie en Gré van der Zwan geven het stokje na acht jaar over
aan Arie en Connie Berghuis.
Dat gebeurt op vrijdag 10 augustus. Hennie en Gré willen iedereen bedanken voor de steun
en waardering die zij in de afgelopen jaren hebben gekregen.
De Drempel bevindt zich op de
hoek van de Merwedestraat ende Waalstraat in IJmuiden.

Telstar vrijdag van start
Velsen-Zuid - Voetballes van
je favoriete Witte Leeuw of Witte Leeuwen. Dat kregen tientallen kinderen afgelopen zondag
tijdens de jaarlijkse open dag
van Telstar. Naast een miniclinic
onder leiding van de spelers en
speelsters werden beide selecties voorgesteld aan het publiek
en waren er twee oefenwedstrijden. De vrouwen van Telstar na-

Festival bijna uitverkocht

Zanger Gordon niet
welkom op Dutch Valley
Velsen-Zuid - Zaterdag vindt
de tweede editie plaats van
Dutch Valley. Net als vorig jaar
komen tientallen Nederlandse artiesten naar de Velsen Valley voor een optreden op één
van de acht podia. Meest in
het oog springende namen zijn
Bløf, Nick & Simon, Gerard Joling, René Froger, Frans Bauer,
Glennis Grace en Go Back To
The Zoo.
Vorige week maakte de organisator bekend dat LA The Voices
uit de programmering wordt geschrapt. Aanleiding is een bericht van frontman Gordon op
Facebook waarin hij meldt dat
er te weinig promotie is gemaakt en dat hij ‘helemaal klaar
is’ met Dutch Valley. Volgens
Gordon zouden er niet meer dan
1.500 kaarten zijn verkocht. In
een persbericht laat Dutch Valley echter weten dat de teller op
30.000 staat. ,,Wij denken met
het maximale aantal van 35.000
liefhebbers van het Nederlandse product zaterdag het bord
uitverkocht bij de ingang op

te kunnen hangen. Waar heeft
Gordon het over?’’
In het verleden haalde Gordon
regelmatig zijn eigen Toppers
onderuit. De beslissing om Gordon te weren van het festival
treft ook de overige leden van
LA the Voices. ,,Het is sneu voor
die andere jongens. Wij zullen
hun gage gewoon uitbetalen.
We vinden het zuur voor de fans
van La the Voices, maar de actie
van Gordon getuigt van weinig
respect voor onze bezoekers.
Daarom is hij niet langer welkom is op het festivalterrein. Wij
zijn klaar met Gordon.’’
Tickets voor Dutch Valley kosten 49 euro en zijn onder meer
verkrijgbaar via www.dutchvalleyfestival.nl. Kinderen tot en
met 12 jaar mogen voor 15 euro
naar binnen. Bezoekers die voor
15 juni kaarten hebben aangeschaft, mogen gratis een tweede persoon meenemen. De actie op Vakantieveilingen.nl is inmiddels afgelopen. Dutch Valley duurt van 13.00 tot 23.00 uur.
(foto: Michel van Bergen)

Alcoholcontrole
Santpoort-Noord - De verkeerspolitie heeft vorige week
vrijdagavond en -nacht twee
alcoholcontroles
gehouden
rondom Dorpsfeest Santpoort.
De eerste controlelocatie was
op de Hoofdstraat in SantpoortNoord. De verkeerspolitie nam
hier 476 blaastesten af bij automobilisten, motorrijders, bromen snorfietsers en haalde hier
7 drankrijders uit het verkeer. De tweede controle vond
plaats op de Hagelingerweg,
waar 427 weggebruikers moesten blazen. Hier werden nog
een 6 drankrijders uit het verkeer gehaald. Opvallend was
dat er wederom een flink aantal brom- en snorfietsers werd
aangehouden met een slok op.
Op 4 augustus werd weer een
alcoholcontrole gehouden op
de Hoofdstraat in Santpoort.
Hierbij werd geen enkele bestuurder onder invloed van alcohol aangehouden!

men het op tegen Liese SK en de
mannen speelden tegen AFC Tubeke. Die laatste wedstrijd werd
opgesierd met eens schitterende omhaal van Arsenal-huurling
Rhys Murphy. De Witte Leeuwen
spelen vrijdag hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen. In het
eigen Tata Steel Stadion is Helmond Sport de tegenstander.
Het duel begint om 20.00 uur.

Fotoshoot Esther Vergeer
bij LTC De Heerenduinen
IJmuiden - Vijfvoudig Paralympisch kampioen Esther Vergeer was afgelopen vrijdag
te gast bij LTC De Heerenduinen. De rolstoeltennisster was
in IJmuiden voor een fotoshoot voor haar sponsor Ernst
& Young. Vergeer bereidt zich
voor op de Paralympische Spelen in Londen. Op 1 september
speelt ze haar eerste wedstrijd.
,,Toen wij op zoek waren naar
een fotogenieke baan in de
buurt van Amsterdam, waar
Esther traint, kwamen we al
snel uit De Heerenduinen’’, vertelt haar manager Ilse Schmid,
die zelf bij de IJmuidense club
heeft gespeeld. ,,Esther en haar
sponsor vonden het allebei
een mooie baan. De fotoshoot
heeft onder geweldige weersomstandigheden plaatsgevonden en het resultaat is dan ook
prachtig.’’ LTC De Heerenduinen vond het een grote eer om

een wereldtopper op de baan
te hebben. Met behulp van
Heerduinen-lid Patrick Vegter
is de fotoshoot in goede banen
geleid.
Esther Vergeer is één van de
meest succesvolle Nederlandse sporters in de geschiedenis.
Met rolstoeltennis won Vergeer
vijf keer goud op de Paralympische Spelen. Ze staat sinds
1998 eerste op de wereldranglijst.
Vergeer vervult diverse ambassadeurschappen en stimuleert
met de Esther Vergeer Foundation de sportdeelname door
jeugdige gehandicapten. Ook
is Vergeer lid van de Atletencommissie van NOC*NSF en
directeur van het ABN Amro
World Wheelchair Tennis Toernooi in Rotterdam. Verder zet
ze zich in voor het delen van
haar ervaringen, kennis en motivatie met het bedrijfsleven.

Oud-Telstarspelers
tegen Lucky Ajax
Man belandt in sloot
Velsen-Zuid - Een man is maandagmiddag in een sloot terecht
gekomen. Het slachtoffer was bezig in een weiland langs de Parkweg nabij de brandweerkazerne toen collega’s hem rond drie
uur voorover in het water zagen
liggen. Zij hebben hem direct uit

het water getrokken in afwachting van de hulpdiensten. De man
kon uiteindelijk zelfstandig naar
de ambulance lopen waarna hij
is overgebracht naar het ziekenhuis. Waardoor de man ten water is geraakt is vooralsnog onbekend. (foto: Michel van Bergen)

Velsen - Voorafgaand aan
de wedstrijd Telstar-Helmond
Sport op vrijdag 10 augustus zal een elftal van oud-Telstarspelers het opnemen tegen
Lucky Ajax.
De wedstrijd begint om 17.30
uur en wordt aangeboden
door Chris B. van der Zwan. Hij
kocht de wedstrijd in het kader van het goede doel Spieren
voor Spieren.

De wedstrijd is te bezoeken
voor alle seizoenkaarthouders en iedereen die een kaart
koopt voor Telstar-Helmond
Sport.
Het is niet mogelijk alleen een
kaart voor de wedstrijd oudTelstar-Lucky Ajax te kopen.
Kaarten zijn te koop op kantooruren op het secretariaat
van de betaald voetbalclub. Zie
ook www.sctelstar.nl
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Teller vermiste
kinderen rond
recreatiewater
tikt door

‘Misdaad aan het Meer’
IJmuiden - Maandag 10 en dinsdag 11 september is in het Witte Theater de voorstelling ‘Misdaad aan het Meer’ te zien, gebracht door Toneelvereniging Act.
De aanvang is om 20.30 uur. De
entree bedraagt 10 euro.
‘Misdaad aan het Meer’ is geschreven door George Batson en
vertaald door J.C. Wolteringh. Het
stuk speelt zich af tegen het decor van de jaren ’60 in het huis
van de family Clayton, gelegen op
een rots, hoog boven een meer.
Ellen, gekluisterd aan een rolstoel na een auto-ongeluk waarbij haar vader om het leven kwam,
wordt omringd met de beste zorgen; door haar stiefmoeder Karen, maar ook (en vooral) door de
trouwe huishoudster Jenny. Verder is er nog dokter Lane die dagelijks zijn bezoekje brengt.
Toch gaat Ellen niet vooruit in haar
genezing. Tot op zekere dag dokter Lane voor een congres naar
Montreal moet. Hij voorziet in zijn

opvolging door de komst van zuster Pepper en de jonge dokter Corey Phillips. Ellen raakt bevriend
met zuster Pepper, wat huishoudster Jenny helemaal niet bevalt.
Bovendien wordt ze verliefd op de
jonge dokter Phillips, zeer tegen
de zin van haar stiefmoeder. Zo
ontstaan er spanningen tussen de
bewoners van het huis. Wanneer
er dan op zekere dag op zuster
Pepper geschoten wordt, in het
meer beneden een lijk aanspoelt
en bovendien een geheimzinnige figuur door en rond het huis
sluipt, vertrouwt niemand elkaar
meer en uiteindelijk volgt een huiveringwekkende ontknoping... De
regie is in handen van Hanneke
Schippers. De rollen zijn als volgt
verdeeld: Dokter Lane Daan Lameijer; Ellen Clayton Imara Reuling; Karen Clayton Leonie van der
Vlies; Jenny (huishoudster) Nelly Bloemzaad; Zuster Pepper Rebecca Bruggenkamp; Dokter Corey Phillips Thijs Lameijer.

Welzijn Nieuwe Stijl
Velsen – Nederland gaat
een nieuwe fase in met Welzijn Nieuwe Stijl, dat de basis vormt voor het lokale welzijnswerk, het vrijwilligerswerk
en de wijkgerichte dienstverlening. Centrale gedachte is
participatie: meedoen vanuit
een actief burgerschap, de eigen kracht en verantwoordelijkheid. Wie dat niet zelfstandig kan, krijgt hulp van andere burgers of organisaties en
overheid.
Welzijn Nieuwe Stijl gaat
vraaggericht werken, maar realiseert ook doelen die worden
aangegeven door de overheid.
Zo komt het tot een mix van
de visie van de gemeente, de
vraag van burgers en de kwaliteiten van de maatschappelijke organisaties.
In Velsen richt men zich op een
sterk wijkgerichte dienstverlening. De rol van de vrijwilligers
is van belang, niet alleen door
hun inzet, maar ook omdat zij
de oren en ogen van de buurt
zijn.
Omdat gemeenten verantwoordelijk worden voor een
deel van de AWBZ, krijgen gemeenten ook te maken met
de verantwoordelijkheid voor
kwetsbare burgers, die waar
mogelijk zelfstandig zullen wonen, met ondersteuning en begeleiding. Meedoen en integreren van deze doelgroep is
een belangrijk speerpunt van
Welzijn Nieuwe Stijl.
Ook zelfstandig wonende ouderen kunnen voor activiteiten terecht bij Welzijn Nieuwe Stijl. De buurtaccomodaties zullen intensiever en efficiënter worden gebruikt. Vrijetijdscursussen in het buurthuis
zullen kostendekkend zijn.
Professionele organisaties zullen zich richten op de onder-

steuning en begeleiding van
vrijwilligers, leefbaarheid in de
wijk, verbinding van kwetsbare
en niet-kwetsbare burgers en
maatschappelijk ondernemerschap met publieke en private organisaties.
De accomodaties van Stichting
Welzijn Velsen worden of zijn:
Velsen-Noord: De Mel (oplevering 2014 of 2015, tot die tijd
in Watervliet en De Schulpen);
Velserbroek: De Hofstede en
De Mel (alle activiteiten van
De Veste gaan naar De Hofstede); Santpoort-Noord: Het Terras (oplevering in 2013/2014,
tot die tijd onder regie van
Dorpshuis Het Terras in het
Stationsgebouw); Driehuis: De
Driehoek (nu nog zelfstandig,
maar mogelijk is ook integratie met nieuw Terras); IJmuiden-West: De Brulboei; IJmuiden Zeewijk: De Dwarsligger (mix met activiteiten wijksteunpunt Zeewijk); IJmuiden
Zuid en Noord: De Spil (mix
met activiteiten Delta) en De
Drempel. De raad heeft verzocht om een onderzoek naar
voortzetting van wijksteunpunt
Zeewijk, dit onderzoek is nog
gaande. In Santpoort-Zuid zal
Stichting Santpoorts Belang in
het Brederodehuys haar eigen
activiteiten regelen.
Verder zullen organisaties
als OIG/IHD, Rode Kruis, De
Zonnebloem en religieuze organisaties een bijdrage aan
het Nieuwe Welzijn leveren.
Na ijking van de zogenaamde kleine subsidies zal worden
bepaald of zij hiervoor subsidie
van de gemeente krijgen. Per
jaar kost het nieuwe welzijn
de gemeente ruim drie miljoen
euro. Men verwacht door Welzijn Nieuwe Stijl een grotere
betrokkenheid bij de leefomgeving. (Karin Dekkers)

‘Cross-overstories’
IJmuiden - Het was vrijdag 13 juli gezellig druk in de bibliotheek
waar een tweetal schoolklassen
aanwezig waren voor een boekpresentatie. Voor de ‘brugpiepers’
uit groep acht van De Vuurtoren
Oost en de bovenbouwers uit de
derde klas van het Vellesan College begon deze middag met een
gezamenlijke lunch. Daarna gingen leerlingen, ouders en belangstellenden naar het theater in de
bibliotheek waar de presentatie
ging plaatsvinden.
Larissa Streppel, senior medewerker educatie van de bibliotheek,
lichtte deze presentatie verder toe:
,,Beide schoolklassen hebben een
bundel verhalen geschreven en
uitgewisseld, waarbij zij elkaars
verhalen hebben geïllustreerd. Dat
worden zogenaamde ‘cross-overstories’ genoemd. Alle leerlingen
hebben les gehad van zowel een
schrijfdocent als een tekendocent
waardoor het professioneel ogende eindresultaat zelfs een bijzon-

dere aanwinst vormt op de uitleencollectie van de bibliotheek.
Dit project is tot stand gekomen
dankzij een bijdrage van de gemeente Velsen in het kader van
de combinatiefunctieregeling. Deze regeling maakt het mogelijk
om een medewerker van bibliotheek Velsen zich nog meer op onderwijsgebied te laten begeven,
waardoor de samenwerkingsmogelijkheden tussen het primair en
voortgezet onderwijs optimaal benut kunnen worden.
De door de leerlingen gemaakte
tekeningen werden op een groot
scherm getoond wat echter de nodige onrust en gegiechel onder de
leerlingen teweeg bracht, waarna
Larisse de presentatie maar even
stopzette. Daarna kregen een drietal leerlingen van beide scholen de
gelegenheid om een stukje voor te
lezen van het verhaal dat ze zelf
hadden geschreven waarna aansluitend de presentatie van het
boek plaatsvond.

Zomervoetballen gaf
weer heel veel plezier

Santpoort-Noord - Het Zomervoetbal was deze weken weer
een groot succes met in totaal bijna 700 deelnemers. Er waren zelfs
kinderen uit Mexico en uit Engeland die hier op vakantie waren en
lekker kwamen meevoetballen. Afgelopen zaterdag was de laatste
keer in deze zomer.
Voetbalvereniging
Terrasvogels
heeft de laatste tien weken iedere zaterdag Zomervoetbal voor de
jeugd georganiseerd. Elke zaterdag voetbalden zo’n 70 kinderen

op het veld aan de Bickerlaan in
Santpoort-Noord.Bij Zomervoetbal
kunnen kinderen gewoon gezellig met elkaar voetballen. Gediplomeerde trainers van Terrasvogels
begeleidden de training en de onderlinge wedstrijden. Zomervoetbal is één van de activiteiten van
Terrasvogels om kinderen en jongeren te stimuleren om meer aan
sport te doen. Een andere activiteit is het trainen van schoolvoetbalteams voor diverse scholen.
Ook bij jongeren van 12 tot 15
jaar slaat het zomervoetbal steeds
meer aan: de afgelopen weken
zijn daarom voor deze groep aparte trainingen gegeven. Het jeugdvoetbal bij Terrasvogels breidt ook
het komende voetbalseizoen weer
uit. ,,Vanaf 1 september hebben
wij er weer nieuwe jeugdteams bij.
Ouders waarderen de deskundige
trainers en de persoonlijke benadering van voetballers”, vertelt een
bestuurslid. ,,Onze trainers kennen alle spelers en kijken hoe zij
de kwaliteiten van ieder kind verder kunnen ontwikkelen. Dat kan
omdat wij altijd met kleine groepen kinderen en jongeren werken.”
Zie ook www.svterrasvogels.nl.

IJmuiden - Reddingsbrigade Nederland heeft afgelopen
week 795 keer hulp verleend
op stranden en rond recreatiewater. In 82 gevallen ging het
om vermiste kinderen, waarmee het jaartotaal op 815 is
gekomen. Met nog vier weken te gaan komt het jaarrecord van 961 vermiste kinderen
in 2009, in zicht. Er werd verder 75 keer hulp verleend aan
baders en zwemmers, 50 keer
aan opvarenden en er werd
588 keer eerste hulp verleend.
In zes gevallen was sprake van
een redding uit een levensbedreigende situatie.
,,De teller tikt helaas flink door’’,
reageert directeur Raymond
van Mourik van Reddingsbrigade Nederland op het hoge aantal vermiste kinderen.
,,En we willen op dit punt liever geen records breken.’’ Afgelopen week was het een stuk
minder mooi weer dan de recordweek ervoor toen 477 kinderen in zeven dagen vermist
raakten, maar op de mooie
dagen gaat het toch meteen
weer mis. Van Mourik is blij
dat alle kinderen in de gebieden waar de Reddingsbrigade
toezicht houdt tot nu toe ongedeerd konden worden herenigd met de ouders. ,,Dat willen we graag zo houden, maar
de eerste verantwoordelijkheid
ligt toch bij de ouders of begeleiders. Het beste is om er gewoon mee te spelen. Het risico
op kwijt raken is dan vrijwel nihil, de kinderen zijn blij en wij
ook’’, aldus Van Mourik. Omdat het altijd kan voorkomen
dat een kind toch in een oogwenk uit zicht verdwijnt, adviseert de Reddingsbrigade iedereen om hun kinderen een
06-polsbandje om te doen, die
zij samen met Interpolis gratis
uitdelen op de reddingsposten.
Daarop kan je de naam van
het kind en je mobiele nummer zetten, zodat een kind snel
weer herenigd kan worden als
het is gevonden. Er kan ook
meteen advies gegeven worden waar je het beste met de
kinderen kan baden of zwemmen en wat je moet doen als je
toch je kind kwijt raakt.
Reddingsbrigade
Nederland
signaleert een trend dat ouders
steeds vaker zijn afgeleid door
mobiele gadgets als smartphones en tablets.
Ook lijken steeds minder ouders zich bewust van de risico’s rond het water en wordt
het vanzelfsprekend gevonden
dat de Reddingsbrigade op tijd
te hulp schiet.
Volgens Van Mourik is dat ook
wel de bedoeling, maar hoe
minder kinderen er kwijt raken,
hoe groter de kans dat dat ook
lukt.

pagina 16

9 augustus 2012

Bouw Islamitisch
Centrum omstreden

Businessplan
Witte Theater
slaat niet aan
IJmuiden – Het nieuwe businessplan van het Witte Theater
heeft het college van B&W niet
kunnen overtuigen dat zij toch
nog subsidie verdienen. Het Witte Theater krijgt vanaf 1 augustus 2013 geen subsidie meer van
de gemeente Velsen. Dat maakte
het college dinsdag bekend tijdens de wekelijkse persconferentie. Het Witte Theater presenteerde in juni nog een innovatief businessplan, waarin mooie
ontwikkelingen en samenwerking met Bibliotheek Velsen zouden zorgen voor meer inkomsten. Toch bleef het Witte Theater een gemeentelijke subsidie
van 135.000 euro vragen. Momenteel krijgen zij een jaarlijkse
subsidie van 176.210 euro. Het
college heeft laten weten dat zij
vasthouden aan het eerder genomen besluit dat het Witte Theater geen subsidie meer krijgt.
Momenteel is het Witte Theater
nog aan het onderzoeken of zij
door samenwerkingen met andere culturele organisaties misschien kan voortbestaan. Zij krijgen nog een half jaar de tijd om
dit verder te onderzoeken. Daarna zal de gemeente bekijken op
welke wijze het pand Kanaalstraat 257 kostendekkend kan
worden geëxploiteerd of moet
worden afgestoten.

Alles is mogelijk bij
Kapsalon Hairlabel
IJmuiden - Kapsalon Hairlabel zit inmiddels alweer bijna 3
jaar aan het Zeewijkplein. En het
gaat goed. Er heerst een gezellige sfeer en alles is mogelijk.
Sinds vorige week is het team
uitgebreid met Dagmar. Dagmar
is al 17 jaar kapster en verstaat
haar vak goed. Haarverlenging,
één of meerdere kleuren, headlines, highlights, knippen en stylen, het kan allemaal bij Hairlabel
aan het Zeewijkplein. Bij Hairla-

Naar Floriade met
Vrienden Samen op Stap
Velsen-Noord - De naam van
het ‘reisbureau’ van de Vrienden
van Velsen-Noord heet: Vrienden
Samen op Stap. Onder die naam
worden de uitstapjes met de bus
van Velsen Noord georganiseerd.
Bent u al vriend en wilt u mee naar
de Floriade? Dan kunt u instappen
met de Vrienden Samen op Stap
op dinsdag 13 september vertrekt
de Vriendenbus om 9.00 uur richting Venlo; opstapplaats Schulpen, Wijkerstraatweg, VelsenNoord. Er is een koffiestop en om

Van der Fits
naar Vitesse’22
Castricum - Patrick van der Fits
is aangetrokken als trainer van de
seniorenselectie van Vitesse’22.
De 43-jarige oefenmeester uit
Santpoort-Noord en heeft de afgelopen seizoenen eersteklasser
Stormvogels onder zijn hoede gehad. Als speler heeft hij onder andere een verleden bij DSS, Velsen,
EDO, VVSB en Noordwijk. Na zijn
actieve voetballoopbaan heeft hij
zich in het trainersvak bekwaamd
en is in het bezit van TC1. Voordat Patrick van der Fits bij Stormvogels actief was is hij als trainer
werkzaam geweest bij EDO, Velsen, Martinus en Haarlem. Hij is
met twee assistenten verantwoordelijk voor de drie selectieteams.

bel wordt gewerkt met Redken,
Alpha Parf en Parucci. Door het
volgen van cursussen blijven de
meiden goed op de hoogte van
alle (nieuwe) trends. Of je nu een
metamorfose of een subtiele verandering wilt, Bianca, Jeannette, Danielle, Dagmar en Maaike
(helaas op vakantie tijdens het
maken van de foto) staan graag
voor u klaar! Hairlabel is gevestigd aan het Zeewijkplein 31, telefoon 0255-525510.

18.00 uur vertrekt de bus naar Van
der Valk aan de A15 in Tiel voor
een lekkere hap eten. Kortom een
hele leuke en interessante dag!
Kosten zijn 27,50 euro als je vriend
bent van SVVVN. Aanmelden bij
mevrouw Hanssen, telefoon 0251833833 of 06-37220000. Ben je
nog geen vriend of vriendin, meld
je aan en ondersteun de activiteiten om de leefbaarheid in Velsen-Noord te versterken. Zie ook
www.svvvn.nl of facebook vriendenvanvelsennoord.

RKVV Velsen viert feest
Driehuis - Op 1 september van dit
jaar zal het heuglijke feit worden
gevierd dat de voetbalvereniging
dit jaar negentig jaar bestaat.
Op 14 augustus 1922 werd namelijk een voetbalclub opgericht die
destijds de clubnaam HBS meekreeg wat stond voor Houdt Braaf
Stand. Deze naam was bedacht
door de oprichters van de club, de
heren Jac. P. Nijssen, P. P. Smit, J.
Twisk, Joh. P. Nijssen en S. J. Wittebrood. De bond vond dit echter
niet zo’n goed idee en kwam met
het alternatief Santpoort vanwege
het feit dat de club eerst aan de
Wüstelaan zijn plaats vond en later
aan de Kwekerslaan in Santpoort.
Op 9 juli 1945 is de verenigingsnaam RKVV Velsen ontstaan, na
een fusie met de katholieke vereniging OIV uit IJmuiden en dat
was ook het moment waarop de
clubkleuren geel en blauw wer-

den geïntroduceerd. Vanaf september 1968 is RKVV gevestigd op
sportcomplex Velsen aan de Wolff
en Dekenlaan in Driehuis waar
op 1 september het 90-jarig bestaan wordt gevierd. Het programma start die dag om 08.00 uur en
duurt tot 21.00 uur. Het programma begint met ontbijt voor alle mini’s, F-en E pupillen, D- en C junioren, waarna zij zijn uitgenodigd
voor VoetbalCity. Daarna is het de
beurt aan alle leden en oud-leden
vanaf de B-junioren tot de senioren om een mooi toernooi af te
werken.
De dag zal worden afgesloten met
een hapje en een drankje met
daarbij muziek van Impact waarbij
de jubileumcommissie hoopt dat
deze feestelijke dag met zoveel
mogelijk (oude) bekenden van de
club zal worden gevierd. Zie ook
www.rkvv-velsen.nl.

IJmuiden - De gemeente Velsen
heeft, na publicatie, de vergunning aan het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) op 3 juli toegezegd. De gemeente heeft op
grond van verschillende argumenten gemeend het bestemmingsplan, locatie Celsiusstraat
23, ten gunste van maatschappelijke doeleinden te moeten
wijzigen.
Binnen de gestelde termijn hebben de bewoners en ondernemers van de Planetenweg, Celsiusstraat en Reaumurstraat gezamenlijk, ernstig, bezwaar aangetekend tegen het verlenen ervan. In het afgelopen jaar is voor
de Celsiusstraat 25 zwart een
vergunning gevraagd om een
winkel te mogen beginnen. Op
grond van het bestemmingsplan
is dat geweigerd. De kledingzaak
is nu gevestigd in het pand nummer 27. Dat het bestemmingsplan nu wel kan worden veranderd wordt als rechtsongelijkheid ervaren.

Bij het verlenen van de vergunning aan het I.C.C. is volgens
omwonenden volledig voorbij gegaan aan de ingediende
zienswijzen. Sterker nog, op verschillende punten worden de zaken verzwegen dan wel verkeerd
voorgesteld. De belanghebbenden stellen dat, los van welke
geloofsrichting dan ook, een gebedsruimte en cultureel centrum
binnen de buurt een extra druk
op de leefomgeving van de huidige bewoners en bedrijven legt.
Voorts geeft de gemeente aan
dat zij zou handelen in het belang van de aanvrager. Zo zou de
doelgroep van het I.C.C. liggen
in deze buurt en zou er van parkeerdruk geen sprake zijn. Gelijktijdig wordt duidelijk dat de
Gemeente andere, perfectie locaties, zonder meer afwijst. De
belanghebbenden hebben een
dringend beroep gedaan op de
lokale politieke partijen om na
te gaan of er geen verkeerde beslissingen genomen worden.

Velsen gaat voor
kwaliteit van wonen
Velsen – In de Kadernotitie
Woonvisie 2025 onthult de gemeente Velsen flink wat ambities. Veel daarvan zijn gericht op
een betere kwaliteit woningen,
die beantwoorden aan de actuele vraag, door herstructurering
en nieuwbouw van de kernvoorraad. In de kadernotitie zijn een
aantal plannen uit Visie op Velsen 2025 geconcretiseerd. Zo
moet de woningvoorraad zich
richten op doelgroepen, zoals
jonge gezinnen en ex-pats oftewel kenniswerkers. Velsen
moet een aantrekkelijke woonomgeving zijn in de metropoolregio Amsterdam. De pijlen worden gericht op verstedelijking
van IJmuiden, met hoogwaardige voorzieningen en een grotere verscheidenheid aan woningtypes.
Om dat te bereiken moet er wel
nog heel wat gebeuren. In de
eerste plaats aan de woningvoorraad zelf. Dat gaat door samenwerking met wooncorporaties en binnen de regio, waar het
huur- en koopwoningen betreft.
In het RAP (Regionaal Actie Programma) wordt door gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland samengewerkt om
de door de overheid opgelegde
bouwopdracht, totaal 7300 woningen tot 2020, zo goed mogelijk te kunnen uitwerken. Door
te bouwen voor jonge gezinnen
hoopt men te kunnen bewerkstelligen dat er weer beweging
in de woningmarkt komt. Ook
wordt gewerkt aan maatregelen
om het zogenaamde ‘scheef wonen’ te verminderen.
In de huidige crisistijd is het
moeilijker om bouwprojecten te

realiseren. Daarom wordt gewerkt aan nog meer samenwerking tussen corporaties en gemeenten. Het is echter meer dan
waarschijnlijk dat door de crisis
de realisatie van projecten trager zal gaan dan aanvankelijk in
de Visie op Velsen 2025 was verwacht.
Ook duurzaamheid is een belangrijke peiler in de kadernotitie. Een grote ambitie is alle woningen van de woningcorporaties in 2020 tenminste te kunnen voorzien van een energielabel B. Ook het isoleren van bestaande koopwoningen moet
worden voortgezet. Het streven
is een CO2 reductie van 30 procent in de particuliere woningvoorraad in 2020.
Zorg is ook een onderdeel van
de Woonvisie 2025. Mensen die
zorg nodig hebben moeten de
kans krijgen om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren
in (aangepaste) woningen of in
een beschermde woonomgeving. De behoefte aan woningen
voor ouderen en minder validen
kan deels worden beantwoord
door maatregelen, zoals liften in
bestaande appartementengebouwen te plaatsen. Voor deze
doelgroep denkt men aan classificatie van woningen, zodat
toewijzing gemakkelijker wordt.
Woningen voor deze doelgroep
noemt men nultredenwoningen.
Binnen de RAP-regio wil men
3.700 nultredenwoningen toevoegen aan de woningvoorraad
door nieuwbouw of aanpassingen.Hoe al deze ambities moeten worden gerealiseerd is de
volgende fase van de Woonvisie
2025. (Karin Dekkers)
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Zaterdag tweede editie
van Dutch Valley Festival
Op zaterdag 11 augustus wordt
voor de tweede keer het Dutch
Valley Festival georganiseerd een festival met Nederlandse artiesten. Dit festival wordt gehouden in Velsen Valley in Spaarnwoude.

De Amsterdamseweg wordt niet
afgesloten; woningen en woonboten in Spaarnwoude blijven bereikbaar. Op bepaalde entreepunten in
Spaarnwoude wordt automobilisten om legitimatie gevraagd.
Het verkeer wordt in goede banen
geleid door Traffic Support Events.
De gemeente zet toezichthouders in
om de parkeerdruk zoveel mogelijk
te beperken.

Voor de fietsen wordt een grote stalling ingericht. Gebruik daarvan is
verplicht. Fietsen buiten de stalling
worden verwijderd.
Op vrijdag 10 augustus tot maximaal 18.00 uur zal een geluidstest
plaatsvinden. Gedurende deze uren
is het mogelijk dat muziek te horen
is. Dit soort evenementen kan altijd
tot enige overlast voor inwoners leiden. De gemeente vraagt daar begrip voor.
Op www.dutchvalleyfestival.nl en
www.spaarnwoude.nl kunt u alle berichtgeving nalezen. Voor aanvullende vragen is het telefoonnummer 020-4936060 beschikbaar of
het mailadres info@udc.nl.

Kamerlid bezoekt Velsen
Op uitnodiging van wethouder Sociale Zaken Arjen Verkaik
bracht het Tweede Kamerlid voor
de VVD de heer Malik Azmani op
dinsdag 7 augustus een werkbezoek aan de gemeente Velsen.

De heer Azmani werd geïnformeerd
over de ervaring met de pilot loondispensatie en de aanpak van het
werk van de IJmond-gemeenten
en de sociale werkvoorziening De
Meergroep.
Velsen heeft zich eind 2010 aangemeld voor deelname aan de lande-

lijke pilot loondispensatie. Loondispensatie houdt in dat de werkgever is vrijgesteld van het betalen van het minimum-loon als iemand in dienst wordt genomen
die door een arbeidsbeperking
minder prestatie kan leveren. Deze werknemer ontvangt loon naar
arbeidsprestatie aangevuld met
een uitkering.
Op de foto is Tweede Kamerlid Malik
Azmani in gesprek met de horecamedewerkers van De Meergroep die
werkzaam zijn bij SC Telstar in Velsen-Zuid. (foto: gemeente Velsen)

Fietsoversteek
Wenckebachstraat
Laatste loodjes
Kromhoutstraat
Op maandag 13 augustus start
de aannemer met het afronden
van het fietspad langs de Kromhoutstraat. Op dit moment moeten fietsers die naar het strand
willen nog gebruik maken van
de omleiding over de Strandweg. Voor de vakantie is de
Kromhoutstraat voor het gemotoriseerd verkeer geopend.

Ook wordt begonnen met de asbestsanering onder de huidige rij-

weg tussen de Bronsstraat en de
Deutzstraat. Deze sanering zal in
de eerste week van september gereed zijn. Daarna wordt de parallelweg tussen de Deutzstraat en de
Kaplanstraat aangelegd. Tijdens
de aanleg van deze parallelweg
wordt het verkeer van en naar het
industrieterrein omgeleid. Bedrijven aan de Kromhoutstraat worden nog nader geïnformeerd over
het verloop van de werkzaamheden.

In de vakantieperiode wordt
een veiliger fietsoversteek aangelegd over de Wenckebachstraat in Velsen-Noord. De aanleg kan leiden tot enige verkeershinder.

Enige tijd geleden is de Westelijke Randweg Beverwijk (N197)
aangelegd. Daardoor is het aantal oversteekplaatsen voor fietsers van Velsen naar Beverwijk afgenomen en is de oversteekplaats
over de Wenckebachstraat net ten
westen van de spoorwegovergang
drukker geworden. Veel mensen
vinden de oversteek onveilig.
De toegenomen drukte heeft tot

gevolg dat fietsers grote risico’s
nemen, met enige aanrijdingen tot
gevolg.
De gemeente legt in de vakantieperiode een veiliger oversteek aan
met verkeerslichten. Dat kan tussen 13 en 31 augustus tot enige
verkeershinder leiden. De nieuwe oversteek komt iets meer naar
het westen te liggen, dus niet op de
huidige plek.
Het is de bedoeling dat dit werk
klaar is als de kinderen weer naar
school gaan. Daarna wordt de oude oversteek verwijderd en worden voetpaden en groen aangelegd.
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Evenementen in Velsen
10-12 augustus Circus Sijm
11 augustus
Dutch Valley
11 augustus
Snuffelmarkt

Velsen-Noord
Velsen Valley
Lange Nieuwstraat,
IJmuiden

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

Rondje stelling op de fiets
Op 1 september 2012 wordt de
fietstocht “Rondje Stelling” georganiseerd. Deze 170 kilometer
lange route loopt zoveel mogelijk
langs de recreatief aantrekkelijke
fietsverbindingen van de Stelling
van Amsterdam

De tocht valt samen met de Stellingmaand. In de maand september zijn
alle forten geopend en vinden er tal
van culturele activiteiten plaats rond
de Stelling. De tocht wordt georganiseerd door de Uithoornse Wieler
Trainings Club (UWTC). Inschrijven voor deze tocht kan via www.inschrijven.nl. en de kosten voor deze
tocht bedragen bij voorinschrijving 6
euro. Bij de start wordt een kaart en

een historisch overzicht van de Stelling van Amsterdam uitgereikt. Meer
informatie op www.rondjestelling.nl
De Stelling van Amsterdam is één
van de meest bijzondere plekken in
Nederland. Het gebied is zowel een
nationaal landschap als één van de
negen Werelderfgoederen in Nederland. Dit betekent dat het monument
uniek in de wereld is en dezelfde status heeft als de Chinese Muur en de
Piramides van Gizeh.
De werelderfgoedlijst wordt samengesteld door de VN-organisatie UNESCO, waardoor het behoud
van Werelderfgoederen van mondiaal belang is.

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

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

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur.
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

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

Aanvragen / besluiten
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 28
juli 2012 tot en met 3 augustus
2012 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: 0255567424.

w12.000359 Marie Jungiusstraat
17 Velserbroek, plaatsen dakkapel
(achtergevel)(30/07/2012),
w12.000362 Molenveltlaan 4 Santpoort-Noord, verhogen nok, plaatsen dakkapel, trappenhuis en erker
(01/08/2012), w12.000361 Huis te
Wissenlaan 37 Santpoort-Noord,
het plaatsen van een terrasoverkapping (01/08/2012), w12.000360
Stelling 50 velsen-Zuid, het plaat-

sen van een berging en schutting
(01/08/2012), w12.000365 Meervlietstraat ong., Lizenstr ong.,
Kaetie ong., Meershoef ong., De
Ticht ong. Velsen-Zuid het kappen van 12 bomen (03/08/2012),
w12.000364 Burg. Rambonetlaan
ong. IJmuiden (t.o. nr. 23), het kappen van een boom (03/08/2012),
w12.000363 Sieraadstraat ong.
IJmuiden (t.o. nr. 8), het kappen van
een boom (03/08/2012)

van 10 augustus 2012 gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage bij de werkeenheid Vergunningen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzagelegging een ieder
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of kenbaar maken bij de
werkeenheid Vergunningen, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning – uitgebreide voorbereidingsprocedure

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

Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn voor ondergenoemde
activiteit(en) een omgevingsvergunning te verlenen:

W12.000108 Velserduinweg 338
9000 te IJmuiden, het plaatsen van
een tijdelijke viskiosk “Vis van Katje”.
Dit ontwerpbesluit ligt met ingang

Verlenging beslistermijn

w12.000280 Waterloolaan 5 te
Driehuis, het oprichten van een gymzaal (13/06/2012) Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
w12.000186
Middenduinerweg

85 Santpoort-Zuid, het renoveren
van een veldschuur (02/08/2012),
w12.000262 Jan Pieterszoon
Coenstraat 129 IJmuiden, uitbreiding 2e verdieping woning
(01/08/2012), w12.000281 Dudokplein 1 te IJmuiden, herinrichting publiekshal (06/08/2012),
w12.000283 Cruiseboulevard ong.
IJmuiden, het plaatsen van een infobord (06/08/2012), w12.000286
Bloemendaalsestraatweg
11
Santpoort- Zuid, het plaatsen
van een aanbouw (06/08/2012),
w12.000311 Floraronde 225 Velserbroek, het kappen van een ceder
(01/08/2012)
Standplaats

Het college van Burgemeesters en
Wethouders heeft een vergunning
verleend op grond van art 5:18
APV voor het innemen van een
seizoensstandplaats:

i12.007356, oliebollenkraam op
dinsdag tot zondag van 15 november
tot en met 31 december 2012 op het
plein Broekbergerlaan-Hagelingerweg te Santpoort (31/07/2012)
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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.

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

Fraai augustusweer
Heel mooi weer in het vooruitzicht. Vooral in het weekend.
Veel zon ook in de IJmond, tot
wel 12 uur per dag.
Een solide hogedrukgebied,
eigenlijk een goed ontwikkelde mobiele hogedrukwig komt
vanaf donderdag pal boven
Nederland te liggen. We zien
de huisbarometer oplopen tot
omstreeks 1027 millibar.
Dit hogedrukgebied bivakkeert tot en met zondag nog
nagenoeg bij Nederland
en bezorgt ons een uitstekend weekend, inclusief puik
strandweer. Wel waait er zaterdag nog een ‘frisse’ noordooster.
De buien vanaf zee die we
aan het begin van de week
volop hadden, zijn nu voorlopig uit de lucht. Zo’n door
voornamelijk buien bepaald
weerbeeld is trouwens typisch
voor de Hondsdagen. Die duren volgens de kalenderklimatologie van 19 juli tot en
met 18 augustus en worden
dus gekenmerkt door regelmatig regen - en onweersbui-

en bij niet al te povere temperaturen.
Prima weer dus aan het einde
van deze week met veel zon
in het westen van Noord-Holland. Eindelijk eens een paar
droge dagen op rij en een
temperatuur die geleidelijk
richting de 23-24 graden uitkomt in de loop van het weekend. Later op zondag of rond
maandag kan er weer een bui
langszij komen en koelt het
wat af.
Vrijdag en zaterdagnacht koelt
het overigens ook flink af: op
de koudste stekken aan de
rand van de steden en dorpen
tot 8-9 graden.
Het vervolg van augustus lijkt
niet bepaald slecht te zullen
gaan verlopen en een terugkeer van het uitermate wisselvallige en te koele weer lijkt er
dan ook niet of nauwelijks in
te zullen zitten.
Meer via de weerprimeurlijn 0900-1234554.
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

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.
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: 0255-567200 bereikbaar
van 09:00 tot 16:00.

Veiligheid in de
buurt en straat
topprioriteit
Velsen - Op zaterdag 28 juli zijn
ruim honderd Velsenaren gevraagd
naar de belangrijkste aandachtspunten in en voor de gemeente
Velsen. Onomstotelijk is veiligheid
in de buurt en op straat de topprioriteit van de Velsenaar in de categorie algemene onderwerpen geworden. Op de tweede plaats staat
jeugd en onderwijs. Als derde eindigde sociale zaken, armoede bestrijding. Verder ook veel aandacht
voor welzijn en volksgezondheid,
woonbeleid en verkeer, vervoer en
milieu. Opvallend weinig aandacht
voor het onderwerp algemeen bestuur van de gemeente. Werken,
ondernemen, economie scoorden
daar net iets boven. In de meer
specifieke en actuele onderwerpen bleek het opknappen van het
winkelcentrum van IJmuiden het
makkelijk te winnen ten opzichte van de tweede plaats, namelijk
een nieuw winkelcentrum in IJmuiden. Op de derde plaats eindigde royaal Witte Theater met Stadsschouwburg. Ook het outletcentrum Spaarnwoude scoorde aardig,
alsmede referendum HOV. Maar
deze laatste kreeg duidelijk geen
positie in de top 3. Op de website van Velsen Lokaal kunt u nog de
hele maand augustus de enquête
invullen. Half september zullen de
uitslagen met alle percentages na
bespreking binnen fractie en bestuur worden gepubliceerd. Velsen
Lokaal zal dan ook haar eigen visie
geven in relatie tot het huidige partij- programma en al vooruitlopen
op het programma 2014-2018. Zie
ook www.velsenlokaal.nl

Drukte op kleedjesmarkt
Santpoort-Noord - Ondanks een
flinke regenbui was het een drukte
van belang tijdens de Santpoortse
kleedjesmarkt. Vrolijke gezichten
en niet alleen om al het moois wat
er uitgestald lag, maar ook omdat
de aller kleinste hun juffie zagen.
Het SKON was aanwezig met een
kraam waar de kinderen naar hartelust konden grabbelen, en nog
wel gratis ook, het magische woord
wat veel ouders over de streep trok

om een kijkje te komen nemen. De
Blauwe Vleermuis, De Blauwe Panda en De Blauwe Bosmuis lieten
zien hoe vreselijk leuk het is om
naar de crèche te gaan. Overigens
op alle drie de locaties zijn nog
plekken vrij voor kinderopvang. In
september wordt er bij De Blauwe
Bosmuis een kraambeurs gehouden waar deze drie kinderdagverblijven weer acte de présence geven. (foto: Reinder Weidijk)

Brazilianen te gast
bij Stormvogels
IJmuiden - Vrijdag 10 augustus om 11.00 uur speelt Stormvogels A-1 een oefenwedstrijd tegen een niet alledaagse tegenstander. Clube Atlético do Paraná
uit Brazilië is hun opponent. Een
topploeg uit Zuid Amerika op visite bij Stormvogels! Deze opleidingsschool uit Coritiba (Paraná)

speelt onder andere een internationaal toernooi bij ODIN ’59 in
Heemskerk en is bereid gevonden
voorafgaand aan het toernooi een
‘friendly match’ te komen spelen
bij Stormvogels. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om naar deze wedstrijd te komen kijken. De
toegang is gratis.

