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Rabo SaldoSparen:
automatisch sparen
wat je overhoudt.

Zie voor meer informatie
www.rabobank.nl/velsen

Slenteren langs Nederlandse artiesten

Gemoedelijke sfeer op
tweede Dutch Valley
Velsen-Zuid - Rocken bij de
Heideroosjes,
wegdromen
bij Nick & Simon en hakken
bij Party Animals. Net als vorig jaar waren de contrasten
op Dutch Valley levensgroot.
Dat is ook meteen het geheim
achter het succes: het aanbod
is zo groot en de programmering zo breed dat iedereen een
leuke dag heeft.
Dutch Valley presenteert zich als
‘het grootste festival van Nederlandse bodem’. Met het vastleggen van meer dan 100 artiesten uit eigen land werd die titel
meer dan waargemaakt, net als
vorig jaar trouwens. In 2011 waren Ilse DeLange, Kane en Caro
Amerold de grote publiekstrekkers, dit keer prijkten de namen
van Bløf, Direct en Nick & Simon
op het affiche. Behalve het hoofdpodium in de vallei waren er nóg
acht verschillende podia waar artiesten optraden. Zo stond Gers
Pardoel in de Hip Hop-tent, De
Kast op het Nederpop-podium
en Glennis Grace in de Hollandse Helden-tent. Opvallend was
de sterke programmering op het
rockpodium. Een gemiddeld festival zou dolblij zijn met namen
als Handsome Poets, Chef’Special, Heideroosjes, Mooi Wark
en Go Back To The Zoo. Voor de
Limburgse punkrockband Heideroosjes was Dutch Valley één

van de laatste haltes van de afscheidstoernee. De band stopt in
september met optreden. Alle hits
van Heideroosjes kwamen zaterdag voorbij, zoals ‘Goede tijden,
slechte tijden’, ‘Sjonnie en Anita’
en ‘Iedereen is gek (behalve jij).
Mede dankzij het prachtige weer
was de sfeer op het festivaltterrein de hele dag uitstekend. Op
veel plekken zaten bezoekers op
de grond. Niet alleen bij de klimwand en de rotsen, maar ook bij
het rockpodium. Logistiek zat
het festival goed in elkaar, zowel
op het terrein als backstage. Er
stonden vrijwel nergens rijen en
de problemen met de pin-apparatuur die Dance Valley parten
speelden, waren opgelost. Back-

stage werden de artiesten vervoerd met personenbusjes.
De tweede editie van Dutch Valley trok 35.000 bezoekers en was
daarmee vrijwel uitverkocht. De
kaartverkoop liep deels via Vakantieveilingen.nl. Bezoekers die
voor 15 juni een kaart hadden
gekocht, mochten gratis iemand
meenemen.
Buma/Stemra greep Dutch Valley
aan om het inleveren van setlijsten te promoten. De auteursrechtenorganisatie meldt dat de campagne een groot succes is. Naast
positieve reacties van de artiesten heeft het ook een stijging van
het aantal aangeleverde setlijsten opgeleverd. (Friso Huizinga,
foto’s: Michel van Bergen)
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Politie zoekt getuigen

Roxanna (20) niet in
eigen woning vermoord
IJmuiden - De politie is op
zoek naar personen die de
vermoorde Roxanna Themmen na dinsdag 31 juli nog
hebben gezien. De 20-jarige vrouw verliet die dag rond
20.00 uur haar woning aan
de Tuindersstraat in IJmuiden. Sindsdien is niets meer
van haar vernomen. Het stoffelijk overschot van Roxanna werd zaterdag 4 augustus
om 12.15 uur door wandelaars aangetroffen in de bosjes langs de Heerenduinweg.
Het onderzoek naar de moord
is in volle gang. De politie heeft
buurtonderzoeken gedaan in
de omgeving van de vindplaats
en in de straat waar de vrouw
woonde. De forensische recherche heeft de bosjes en het
naastgelegen fietspad uitgekamd.
Vorige week maandag verplaatste
het
sporenonderzoek zich naar de woning van
de vrouw in een voormalig bedrijfspand aan de Willemsbeekweg. De ingang van deze woning bevindt zich in de Tuindersstraat. Vrijdag werd bekend
dat Roxanna niet is vermoord
in haar woning en ook niet op
de vindplaats langs de Heeren-

duinweg. Het lichaam was gewikkeld in tapijt. Volgens de politie was Roxanna al minstens
24 uur dood op het moment dat
ze werd gevonden.
De IJmuider Courant meldt dat
de vriend van Roxanna, waarmee zij samen in de Tuinderstraat woonde, geen verdachte
is. Het is onduidelijk of de politie verdachten op het oog heeft.
Personen die informatie hebben
over Roxanna worden verzocht
zich te melden bij het Team
Grootschalige Opsporing van
Politie Kennemerland, telefoon
0900-8844, of via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 08007000.
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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

Tweede Kamerlid Malik
Azmani bezoekt Velsen
Velsen - Vorige week bracht
Tweede Kamerlid voor de VVD,
de heer Malik Azmani, op uitnodiging van wethouder Arjen Verkaik, een werkbezoek aan
de gemeente Velsen. Aanleiding
voor deze uitnodiging was enerzijds om informatie uit te wisselen over de wijze waarop Velsen
samen met de andere IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest en de sociale
werkvoorziening De Meergroep
vormgeven aan één aanpak van
werk. Anderzijds wilde Azmani
graag op de hoogte worden gesteld over de ervaringen die de
gemeente Velsen heeft opgedaan met de zogenaamde ‘pilot
loondispensatie’.
Voor deze pilot loondispensatie
zijn, door het ministerie van SZW,
32 gemeenten geselecteerd
waaronder de gemeente Velsen.
Door mee te doen aan deze pilot lopen deze gemeenten voorop bij een vernieuwing van de
sociale zekerheid. Het biedt deze
gemeenten een unieke kans om
een groep mensen aan een baan
te helpen, die nu aan de kant
staan omdat ze niet in staat zijn
het wettelijke minimumloon te
verdienen. Het meest in het oog
springende onderdeel van deze
‘Tijdelijke wet pilot loondispensatie’ is dat werkgevers toestemming krijgen om minder dan het
wettelijke minimumloon te betalen als een werknemer door zijn
of haar arbeidsbeperking minder productief is. Naast het loon
ontvangt de werknemer dan een
aanvullende uitkering van de gemeente.
De achterliggende gedachte bij
dit wetsvoorstel is gelegen in
het feit dat het de arbeidsparticipatie van personen met een ar-

beidsbeperking moet bevorderen en om het voor een aantal
werkgevers tijdelijk mogelijk en
aantrekkelijker te maken om deze werknemers in dienst te nemen. Uitgangspunt hierbij is dat
de werknemer een beschikking
ontvangt waarin zijn ‘loonwaarde’ is bepaald en waarin tevens
staat aangegeven hoeveel aanvullende uitkering de gemeente
verschaft, tot maximaal het minimumloon. Voor de gemeenten is
het interessant omdat ze alleen
een aanvullende uitkering hoeven te betalen en dat kan voor
een aanzienlijke besparing van
de uitkeringslasten zorgen.
Bij de afsluiting van het werkbezoek lichtten Verkaik en zijn partijgenoot Azmani toe, dat de situatie in Velsen rond de groep
mensen die voor loondispensatie
in aanmerking zouden komen,
helaas niet bijzonder rooskleurig is. Van deze groep van 53 kon
maar één aan een echte baan
worden geholpen. En een tweede had pure pech want het bedrijf waar hij werkte ging failliet.
,,Maar ongeveer dertig van deze
mensen met een arbeidshandicap zitten inmiddels in een ander
traject, bijvoorbeeld bij De Meergroep’’, aldus Verkaik. Zowel Azmani als Verkaik waren het er
over eens dat de loonwaardebepaling een ingewikkelde zaak is.
,,Die loonwaardebepaling moet
eenvoudiger worden, want dan
trek je werkgevers makkelijker
over de streep. En bovendien
zou de bijdrage van de overheid,
die nu na één jaar stopt, langer
door moeten lopen’’, zo besluit
Verkaik. Malik Azmani vertrok na
dit werkbezoek derhalve met het
nodige huiswerk richting Den
Haag. (Joop Waijenberg)

Klaverjassen Stormvogels
IJmuiden - Het is bijna zover,
vrijdag 31 augustus start het
nieuwe klaverjasseizoen staat
weer bij IJVV Stormvogels aan
de Zuiderkruisstraat 72.
Wie is in staat om Jan Mantje dit seizoen te verslaan! Dat
is voor u de grootste uitdaging.
De organisatie hoopt op een

grote opkomst en zij doen er alles aan om het de spelers naar
de zin te maken.
Het klaverjassen begint om
20.00 uur. Zie ook www.stormvogels.nl. Voor meer inforamtie: H. J. Retz, telefoon 0634040940 of
hj.retz@quicknet.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: 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: Kring Apotheek
Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
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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Expositie Bert Maurits in
Inloophuis Kennemerland

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

Vrijdag 17 augustus
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis open van 13.00 tot 17.00
uur. Tentoonstelling 60 jaar verzamelen.

Zaterdag 18 augustus
Rommelmarkt op het Kennemerplein (t/o de Vomar) in IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Haven Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Strandbieb IJmuiden aan Zee:
Boekensteun maken. Voor kinderen vanaf 5 jaar. Aanvang 13.30
uur.

Zondag 19 augustus
Kofferbakmarkt op het Velserduinplein (achter de Hema) in
IJmuiden. Van 08.00 tot 16.00 uur.
Drieluik Telstart-VSV-Stormvogels in het Tata Steel Stadion.
Zie voor aanvangstijden www.
stormvogels.nl.
Braderie op de Kennemerboulevard in IJmuiden. Van 11.00 tot
18.00 uur.
Zee- en Haven Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Strandbieb IJmuiden aan Zee:
Pimmp je strandkleding. Voor
volwassenen en kinderen vanaf 7
jaar. Aanvang 13.30 uur.
Optreden Cock Zwanenburg
bij IJmuiden aan Zee, Kennemerboulevard Ijmuiden. Aanvang
14.00 uur. Toegang gratis.
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: Lezing ‘Op pad met Pieter’, door Frits Vermeulen. Aanvang 14.00 uur.
Muziekoptreden
jazzgitarist
Joop Zoeteman en combo superjazz in kerkje De Stompe Toren
in Spaarnwoude. Aanvang 14.00
uur. Toegang gratis.
Zomeravondmuziek in de Grote of St. Bavokerk, ingang Oude
Groenmarkt in Haarlem. Aanvang
19.00 uur. Toegang vrij, vrijwillige

bijdrage.

Dinsdag 21 augustus
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis open van 13.00 tot 17.00
uur. Tentoonstelling 60 jaar verzamelen.
Gilde Haarlem i.s.m. Grote of
St. Bavo Kerk, Wandeling rond
de Grote Markt met aansluitend
een beklimming van de kerk.
Start wandeling 13.30 uur ingang kerk. Kosten 10,- incl. koffie of thee. Reserveren tussen
09.00-10.00 en 18.00-19.30 uur
via 06-1410803 of gildewandelingen@gmail.com.

stract/expressionisme als streeten popart.
Bert: ,,Mijn onderwerpen liggen
mij na aan het hart en zijn vaak
een directe weergave en reactie
op mijn dagelijkse leven. Mijn eigen verhaal is niets bijzonders
maar juist daarom is mijn kunst
voor iedereen te bevatten. Direct,
persoonlijk en vol emotie.”
De afgelopen twee jaren waren
in het vrije werk - naast de nieuwe serie abstracte schilderijen
- portretten, naakten en landschappen de meest terugkomende onderwerpen.
Momenteel werkt hij aan een serie abstracte schilderijen en portretten op oude PTT postzakken.
Afbeeldingen uit zijn eigen archief of foto’s uit de krant of bladen kunnen hiervoor een inspiratiebron zijn.
Zie ook www.bertmaurits.nl of
www.inloophuiskennemerland.
nl.

Woensdag 22 augustus
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:
Experimenteer met kracht met
proefjes als een echte professor.
Voor kinderen vanaf 5 jaar. Aanvang 13.30 uur. Poweryoga voor
volwassenen. Aanvang 13.30 uur.
Neem je eigen matje of handdoek mee.
Themawandeling: Leven de
Key. Aanvang 14.00 uur. Start
bij VVV-informatiekantoor, Verwulft 11 (t/o V&D). Reserveren
via 0900-6161600 of reserveringen@vvvhaarlem.nl. Kosten 7,50
p.p. incl. voucher voor kop koffie/
thee/cappuccino.

Donderdag 23 augustus
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis open van 13.00 tot 17.00
uur. Tentoonstelling 60 jaar verzamelen.
Stadsgids bij het Gilde, Louise Koster, maakt een wandeling
langs een aantal locaties in het
centrum van Haarlem en vertelt
over de rol die zij in het Haarlemse muziekleven spelen. Start
14.00 uur, Archeologisch Museum (Vleeshal), Grote Markt
18. Reserveren tussen 09.0010.00 en 18.00-19.30 uur via 061410803 of gildewandelingen@
gmail.com.

Rondrit met stoomtrein
IJmuiden - Zondag 26 augustus
organiseert Corus Stoom IJmuiden weer een rondrit over het
terrein van de staalfabriek. Onderweg wordt gestopt om foto’s
te maken. De stoomtrein vertrekt
om 10.45 uur vanaf station Velserbosch. De rit duurt ongeveer

Santpoort-Noord - Vrijdag 24
augustus wordt in het Inloophuis Kennemerland aan de Wülverderlaan 51 op feestelijke wijze de expositie van Bert Maurits
geopend. Belangstellenden zijn
van harte welkom 11.30 uur. De
expositie zal te zien zijn tot medio oktober.
Tevens kan men dan kennis maken met het Inloophuis, voor (ex)
kankerpatiënten en hun naasten,
en op de hoogte worden gesteld
van de nodige activiteiten.
De Haarlemse kunstenaar Bert
Maurits (1960) koos na 13 ambachten toch voor zijn grote liefde: de schilderkunst. Door deze
late roeping rondde hij pas op
latere leeftijd zijn studie aan de
Haagse KABK (Koninklijke Academie voor Beelden Kunsten) af.
Hij put uit het reservoir van bestaande schilderstijlen om tot
een mix te komen die raakvlakken heeft met zowel het ab-

anderhalf uur. De kaartverkoop
begint om 09.30 uur bij het loket.
Online kaarten reserveren kan
via www.csy.nl. Deze dienen op
de dag van vertrek voor 10.00 uur
te worden afgehaald. Volwassenen betalen 5 euro, kinderen tot
12 jaar mogen voor 3 euro mee.

Circus Sijm presenteert
Haarlems zomercircus
Regio - De tent is knus, de kostuums verzorgd en de acts verrassend. Ter gelegenheid van de eerste editie van het Haarlems Zomercircus serveert directeur Alex
Sijm dit jaar een maaltijd van
spanning, humor en magie overgoten met een saus van vaart en
‘aanraakbaarheid’. Het gezelschap
beheerst de kunst om vertrouwde circusacts steeds weer in een
nieuw jasje te steken.
Circus Sijm presenteert van
woensdag 15 augustus tot en
met zaterdag 18 augustus dagelijks twee shows om 15.00 uur en
19.00 uur. Op zondag 19 augustus is de slotvoorstelling om 13.30
uur. Het sfeervolle circus wordt
opgebouwd op het parkeerterrein
naast Winkelcentrum Schalkwijk
in Haarlem.
Op dinsdag 21 augustus (aanvang:
15.00 uur en 19.00 uur) en woensdag 22 augustus (aanvang: 13.30
uur) geeft circus Sijm tevens nog
voorstellingen aan de Vrijheidsdreef te Heemstede.
Dit seizoen presenteert Circus
Sijm de productie ‘De toekomst
van de historie’. Een gewaagde
stap, want het publiek is verwend.
Televisie en internet bieden een

overdaad aan amusement. De betrekkelijk kleine tent waarin Sijm
zijn show presenteert, lijkt daarmee een bescheiden alternatief,
maar dit circus ontleent zijn kracht
juist aan die kleinschaligheid. In
een sfeervolle aankleding – met
pluche en een zee van lampjes geeft deze groep zijn gasten een
warm onthaal.
De productie 2012 is een programma met artiesten uit alle hoeken van Europa. Jasper Bolechowski komt dit jaar in de piste met
een ontroerend kleine dierenact
en tevens haalt hij verbazingwekkende capriolen uit met diabolo’s.
De Hongaarse Diana Salyik betovert door te jongleren met handen en voeten. Tomasz Prokopczuk brengt een act in de nok van
de tent waar iedere sportschooljuf
jaloers op zou zijn.
De circuskassa is op voorstellingsdagen open van 11.00 uur tot en
met 12.00 uur en 30 minuten vóór
aanvang. Wie kaarten koopt in de
voorverkoop (tussen 11.00 uur en
12.00 uur) ontvangt 2,50 euro korting en betaalt slechts 9 euro per
persoon ongeacht kind of volwassene (0 en 1 jaar gratis). Zie ook
www.circussijm.nl.

Scooterrijder
gewond
Velsen-Zuid - Zaterdagavond is
een scooterrijder gewond geraakt
op de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid. Rijdende in de richting
van Velsen heeft hij een bocht in
het fietspad gemist ter hoogte van
verkeerscentrale de Wijde Blik. Hij
heeft nog geremd, maar eenmaal
in het gras gleed hij door en kwam
op de oprit van de verkeerscentrale tot stilstand. Verkeersregelaars
en motoragenten die in de buurt
waren in verband met Dutch Valley waren snel ter plaatse, even later gevolgd door twee ambulances. Het slachtoffer is met mogelijk
inwendig letsel vervoerd naar het
ziekenhuis. (foto: Ko van Leeuwen)

Lezing over
de tango in
Bibliotheek
Haarlem
Regio - Op dinsdag 4 september, van 20.00 tot 21.30 uur vindt
in Bibliotheek Centrum aan de
Gasthuisstraat 32 in Haarlem een
lezing plaats over de tango door
Juan Carlos Tajes. De toegangsprijs voor deze avond bedraagt
10 euro, niet-leden betalen 12,50
euro. Reserveren is mogelijk via
023–5115100. Juan Carlos Tajes,
een van de meest gevierde tangozangers van Europa en Buenos
Aires op dit moment, geeft een lezing over de geschiedenis van de
tango en de betekenis van steden
in tangoteksten. Tajes ontwikkelde zich als een veelzijdig kunstenaar, maar zijn diepste passie
blijft de tango, waarmee hij als
zanger tot in Japan te horen was
met het orkest van Malando. Als
opgroeiende jongen werd hij geraakt door de melancholie van de
teksten, die over leven en dood
gaan, maar vooral over de liefde
en het smartelijk verlangen. De
lezing wordt gehouden in het kader van het derde Zango Festival,
dat plaats vindt van 5 tot 9 september in de Spiegeltent op de
Grote Markt in Haarlem. Dit festival is bedoeld om de Argentijnse tango toegankelijk te maken
voor een breed publiek. Zie ook
www.bibliotheekhaarlem.nl en op
www.zango.nl.
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Vereniging Santpoorts
Belang houdt open dag

Rommelmarkt
Kennemerplein
IJmuiden - Op zaterdag 18 augustus wordt van 9.00 tot 16.00
uur weer een gezellige rommelmarkt gehouden, de zesde van
dit jaar. Met veel kramen, die vol
liggen met van alles en nog wat.
Wie ook zijn overtollige spullen
wil verkopen kan een kraam huren. Voor meer informatie of reserveringen voor een kraam kan
men contact opnemen met telefoonnummer 0255-533233 of 0610475023. De volgende markt is
op 1 september.

Braderie op
Kennemerboulevard
IJmuiden - Zondag 19 augustus wordt op de Kennemerboulevard wederom een braderie
georganiseerd met heel veel verschillende kramen. Men vindt
daar onder andere een kraam
met souveniers, kleding enzovoort. Voor de kleine bezoekertjes van de braderie is er een mini kermis met onder andere een
draaimolen. Bezoekers kunnen
voor een hapje en een drankje
terecht bij de ondernemers aan
de Kennemerboulevard. De braderie wordt gehouden van 11.00
tot 18.00 uur.

Kofferbakmarkt
IJmuiden - Zondag 19 augustus
wordt van 08.00 tot 16.00 uur een
gezellige kofferbakmarkt gehouden op het Velserduinplein (achter de Hema). Net als vorige
maand zal het weer vol staan met
auto’s en heel veel spullen die de
mensen aan de man willen brengen. Tijdens deze dag zal er ook
een terrasje staan waar de mensen even bij kunnen komen van
het geslenter. Wie ook wilt deelenemen aan deze kofferbakmarkt dan kan dat. Reserveren hoeft niet. Gewoon aansluiten in de rij (volg de aanwijzingen). Rond 08.00 uur mag men
het terrein op en kan de verkoop beginnen. Meer informatie: telefoon 0255-518380 of 0642456182.

Verkeersongeval
Velsertunnel
Velsen-Zuid - Vorige week
vrijdag omstreeks 08.40 uur
raakte een bestuurder van een
busje met aanhanger de macht
over het stuur kwijt in de Velsertunnel. Nadat het busje de
tunnel raakte brak de aanhanger los. Zowel het voertuig als
de aanhanger kwamen los van
elkaar op hun kop terecht op
de rijbaan. De twee inzittenden
van het busje raakten niet gewond. De politie onderzoekt de
aanrijding.

Olympische spelen
in Huis ter Hagen
Driehuis - Vorige week woensdag, de dag dat in Londen de
landenwedstrijd tafeltennis werd
gespeeld, kwam ook in woon- en
zorgcentrum Huis ter Hagen deze
Olympische sport tot leven.
Jeroen Kuijt en Mark Mulder, allebei fanatieke tafeltennissers,
hebben sinds kort van deze hobby hun werk gemaakt. Ze kwamen een demonstratie geven en
lieten de kneepjes van de sport
zien. Ze speelden met de gebruikelijke batjes, maar ook met een
slipper, een koekenpan en een
ballon.
Jeroen liet zien hoe je met verschillende batjes kon spelen,
waarbij Mark, naarmate de batjes kleiner werden steeds rustiger moest gaan slaan.
Elf verschillende maten kwamen
aan bod tot en met een batje van
nog geen drie centimeter, waarbij het pingpongballetje nog groter was.

Na deze fantastische demonstratie en een pauze, was het de beurt
aan de bewoners om het zelf te
proberen. Er werd geoefend met
het balletje hoog houden en verschillende bewoners waagden
het om een potje te spelen tegen
de grootmeesters. Er werd gespeeld op grote en kleine tafels,
die de heren zelf hadden mee gebracht. En… we kwamen er achter: Er zit talent in Huis ter Hagen.
De bewoners hebben een geweldige middag gehad en enkelen
wilden al een tafeltennisclub oprichten.
Zij stonden versteld van de kunsten van de sporters, maar ook
van de reactie van de enthousiaste deelnemers en toeschouwers.
Zij willen graag de bewoners in
beweging houden en zeggen regelmatig ‘rust roest’, maar deze
middag zeker niet. Een aanrader
voor ieder zorgcentrum voor een
geslaagde sportieve middag.

Santpoort-Zuid - Zaterdag 25
augustus van 14.00 tot 16.00 uur
presenteert Santpoorts Belang
het programma voor het seizoen
2012-2013 in de Poorterszaal
van ’t Brederode Huys aan de
Bloemendaalsestraatweg 201.
Een aantal docenten zal aanwezig zijn om u te informeren over
de door hen te geven cursussen.
Naast de vele bekende cursussen zoals op het gebied van bewegen, computer, bridge, kunst
en cultuur, muziek en talen, bieden wij dit jaar een aantal nieuwe cursussen aan zoals bijvoorbeeld Het ABC van de speelfilm;
de docent laat u tijdens deze
cursus zien wat de bedoelingen
van filmers zijn, de wijze waarop ze die vormgeven en de technieken die ze daarbij gebruiken.
Ook dit jaar kunt u onder leiding
van de heer Matsumoto Japans
keramiek, vogels van papier-maché en boekjes van zelfgeschept
papier maken. Dit jaar start er
ook weer een beginnerscursus
bridge en speciaal op de woensdagmiddag de cursus Goochelen voor beginners. Ook dit jaar
weer nieuwe cursussen over het
Humanisme en over de Wereldgodsdiensten. Natuurlijk heb-

ben ze ook weer een wandeling
in Haarlem op het programma
staan en zal Lia Vriend weer een
cursus landschappelijke ontwikkeling in Noord- Holland verzorgen, dit maal met thema van IJ
tot Noordzeekanaal.
Naast de cursus Italiaanse conversatie start ook weer een beginnerscursus Italiaans, maar
misschien gaat uw voorkeur uit
naar een cursus Russisch, ook
dat kan. Voor de fijnproevers
hebben is er een workshops Chinese, Spaanse en Italiaanse keuken. En wat dacht u van een cursus Bubbelproeverij of Wijnorientatie, waarbij natuurlijk ook
uitgebreid geproefd moet worden. Verder staan er een twaalftal interessante lezingen op het
programma. Op muzikaal gebied
schenken ze dit jaar aandacht
aan de componist Schübert en
zal André Kaart zijn licht laten
schijnen over de stad Rome als
ontmoetingsplaats van componisten. En natuurlijk kunt u weer
komen zingen in het koor.
Op
www.santpoortsbelang.nl
kunt u het hele programma vinden. Via deze site kunt u zich ook
aanmelden als deelnemer aan
een of meerdere cursussen.

Pannavoetbal met Telstarspelers op Havenfestival
IJmuiden - Jongens én meisjes tot en met zestien jaar kunnen tijdens het komende Havenfestival op 25 en 26 augustus de
strijd aanbinden met spelers en
speelsters van Telstar. Bij de tent
van het Woningbedrijf Velsen staat
een pannakooi opgesteld, waarin
zij mogen proberen om de plaatselijke topvoetballers te ‘poorten’.
Wie lukt het om de bal door de benen van een witte leeuw of leeuwin te spelen?
Het Pannavoetbal is een initiatief van de stichting Telstar Thuis
in de Wijk, die daarmee de Telstar
Streetleague wil promoten. Deze
Streetleague is een bijzonder voetbaltoernooi voor jongens en meisjes van 12 tot en met 16 jaar. Naast
het spelen van de wedstrijdjes onder begeleiding van Telstarspelers,
kunnen de jongeren ook punten
verdienen met het leveren van een
bijdrage aan de buurt. Hoe origineler en effectiever deze bijdragen, hoe meer punten er zijn te
verdienen.
De voorrondes zijn op drie plekken

in de gemeente: op 19 september
op het Cruijf Court in IJmuiden,
op 26 september op het kunstgrasveldje aan de Wieringeraak
in Velserbroek en op 3 oktober op
het Stratingplantsoen in VelsenNoord. Zes teams gaan naar de finaleronde op 19 oktober in het Tata Steel Stadion.
De finaleronde is voorafgaand aan
de wedstrijd van SC Telstar tegen
FC Eindhoven. Alle deelnemers
aan de Streetleague zijn hiervoor
uitgenodigd en krijgen bovendien
een periodekaart voor vier thuiswedstijden van Telstar. Alle finalisten krijgen een trainingspak en
voetbaltenue en de winnaars een
seizoenskaart. Bovendien krijgt
het winnende team de Ruud Geels
wisselbokaal. Voor meer informatie en inschrijving (gratis), zie
www.telstarthuisindewijk.nl, facebook.com/TelstarStreetleague en
twitter @TelstarSL. Of spreek de
buurtsportmedewerkers aan in je
wijk. Door te ‘liken’ op Facebook
of te volgen op Twitter maak je
kans op een gesigneerde bal!

Zanger zoekt bramen
IJmuiden - Cock Zwanenburg is niet alleen goed in zingen van Nederlands repertoire, maar hij kan ook heel goed bramen zoeken. (foto: Piet Gerrits)

Mijn vrouw en ik lopen regelmatig een rondje door IJmuiden
en lopen dan vaak terug over de
Lange Nieuwstraat, zowel aan
de noordkant als aan de zuidkant. Het valt ons altijd op dat
de trottoirs daar zo slecht zijn
terwijl daar het meeste oudere
mensen wonen en lopen, vaak
met een rollator. We lopen ook
wel eens over de Minister van

Houtenlaan aan de oostkant,
waar de oudste huizen staan en
waar haast nooit iemand loopt
en daar ligt ‘n mooi nieuw trottoir. Wat is het beleid van de gemeente? Of zou daar misschien
een raadslid wonen? Ik vind dat
de gemeente niet goed met haar
oudere wandelaars omgaat.
J. Handgraaf, IJmuiden
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Getuigen
gezocht

Buitenplaatsen
open voor publiek
Regio - Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus opent een aantal buitenplaatsen in Haarlem
en omstreken hun deuren voor
publiek. De unieke fietsroute Tussen bos & vaart verbindt
maar liefst 21 buitenplaatsen.
De route is te downloaden via
www.binneninbuitenplaatsen.
nl. 2012 is het Jaar van de Historische Buitenplaats. Oneindig
Noord-Holland sluit daarop aan
en organiseert tijdens de zomermaanden activiteiten onder
de noemer Binnen in Buitenplaatsen. Met verrassende verhalen, bijzondere evenementen
en wandel- en fietsroutes door
de hele provincie biedt Oneindig Noord-Holland u een kijkje
in ons rijke verleden.
Ontdek al fietsend de weelderige buitenplaatsen van Haarlem, Heemstede en Aardenhout. Stap even van de fiets bij
het huidige provinciehuis, Paviljoen Welgelegen, voor een
rondleiding door de historische
vertrekken van deze prachtige buitenplaats die ooit in bezit
was van Koning Lodewijk Napoleon. De rondleidingen zijn op
beide dagen elk half uur tussen
12.30 en 17.00 uur. Wanneer u
de fietsroute vervolgt komt u bij
Huis te Manpad. De tuin van deze buitenplaats is beide dagen
geopend tussen 12.00 en 17.00
uur. U wordt opgevangen door
medewerkers die u alles kunnen
vertellen over de hier aanwezige, langste slangenmuur van
West-Europa. Ook een stop bij
Leyduin is meer dan de moeite

waard. Op beide dagen kunt u
daar de openluchtexpositie van
beelden van kunstenaar S.Koren
bezichtigen. Op zaterdag 18 augustus tussen 12.30 en 16.30
uur is ook de net gerestaureerde moestuin van Leyduin geopend, alwaar medewerkers
voor u klaar staan om uitleg te
geven over het biologisch-dynamisch kweken van groente
en fruit en de geschiedenis van
de tuin.
De fietsroute Tussen bos en
vaart is een route uit een serie
van vijf fietsroutes en één wandelroute langs Noord-Hollandse buitenplaatsen. Het laatste
weekend met openstellingen
en extra activiteiten dat Cultuurcompagnie Noord-Holland
in samenwerking met Oneindig
Noord-Holland organiseert is op
1 en 2 september langs de route van Amsterdam. Op 25 en 26
augustus zijn Cultuurcompagnie Noord-Holland en Oneindig
Noord-Holland met activiteiten
in het kader van Binnen in Buitenplaatsen te vinden op de Uitmarkt in Amsterdam.
Alle routes en informatie over
de activiteiten tijdens de openstellingweekenden zijn te vinden op www.binneninbuitenplaatsen.nl. De routes en openstellingsweekenden behorend
bij de campagne Binnen in Buitenplaatsen worden gerealiseerd door Cultuurcompagnie Noord-Holland in opdracht
van Oneindig Noord-Holland,
een initiatief van de provincie
Noord-Holland.

Boekpresentatie
Haarlemse schrijver
Regio - Donderdag 23 augustus presenteert de Haarlemse schrijver, dichter, verhalenverteller Nico van den Raad
zijn verhalenbundel Dichter bij
de verte. De presentatie vind
plaats bij Boekhandel De Vries
van 19.30 tot 20.30. Het eerste exemplaar zal worden overhandigd door Hilde Haan, zelfstandig architectuur-publicist
en sprokenschrijfster. Maya

Plas (verhalenvertelster van De
Blauwe Kom en echtgenote)
zal een verhaal uit de bundel
vertellen en Nico zal een verhaal voorlezen en bundels signeren.
De presentatie zal worden omlijst door Rudi Thomassen uit
Leuven op zijn flamencogitaar. Voor meer informatie: deblauwekom@planet.nl of 023
-5575020.

Velsen-Noord - In de nacht van
zondag op maandag kreeg de
politie een melding dat er was ingebroken bij twee auto’s aan de
Emplacementsweg. Van één van
de auto’s was de ruit vernield,
van de andere was het slot geforceerd. Bij beide auto’s werd
de radio meegenomen. De inbraken hebben vermoedelijk ergens
tussen 20.30 en 00.34 uur plaatsgevonden. De politie doet onderzoek en is benieuwd of er mensen zijn die mogelijk iets gezien
of gehoord hebben van de inbraken. Ook informatie over rondhangende personen in de straat
kan belangrijk zijn. Informatie
kan worden doorgegeven aan de
politie in Velsen via 0900-8844.

Jongetje
gewond na
aanrijding
Velsen-Noord - Bij het Stratingplantsoen raakte vorige week
woensdagmiddag rond 16.00 uur
een jongetje gewond toen hij werd
aangereden door een snorfietser.
Het 6-jarige jongetje rende tussen
geparkeerd staande auto’s de weg
op, de 18-jarige snorfietser uit Velsen-Noord kon het jongetje onmogelijk ontwijken en schepte het
knulletje. Het jongetje liep lichte
verwondingen op en is ter controle door ambulancepersoneel naar
een ziekenhuis vervoerd.

Onderhoud Duinwijk
IJmuiden - Woningcorporatie AWV Eigen Haard werkt momenteel aan de voorbereiding
van een groot onderhoudsproject aan 118 woningen in Duinwijk. Het gaat om eengezinswoningen aan de Dolfijnstraat, Eenhoornstraat, Poolsterstraat, Saturnusstraat en Watermanstraat
in IJmuiden.
De plannen zijn voorgelegd aan
de bewoners en meer dan 70%
van de bewoners stemde in met
de werkzaamheden. Dit aantal is
nodig om de plannen daadwerkelijk te realiseren. Nu de bewoners zich hebben uitgesproken,
worden de technische eisen uitgewerkt. In het najaar zullen de
huisbezoeken en de aanbesteding plaatsvinden.
De woningen worden aan de
buitenzijde opgeknapt. Het dak
wordt vervangen, geïsoleerd

en voorzien van dakpannen, het
metselwerk wordt hersteld, het
houtwerk geschilderd, er
komen nieuwe buitendeuren
en de woningen worden volledig voorzien van HR++ isolatieglas. Al deze investeringen zorgen voor een flinke verbetering
van het energielabel en de verduurzaming van de woningen.
De keuken, toilet en badkamer
wordt opgeknapt als dit nodig
is. De bewoners kunnen kiezen
voor een cv-installatie als ze deze nog niet hebben.
AWV Eigen Haard wil 20 woningen in Duinwijk verkopen na de
werkzaamheden aan de buitenzijde. Alle bewoners zullen daarom een aanbieding krijgen om
hun woning te kopen. Indien er
meer dan 20 aanmeldingen zijn,
worden de kandidaat-kopers
door middel van loting bepaald.

Dronken
bestuurder
Santpoort-Noord - Een 42-jarige man uit Beverwijk werd zondag omstreeks 22.00 uur met
een slok teveel op aangehouden
op de A22. De man had een alcoholpromillage van 1,95 in zijn
bloed. Ook was de Beverwijker
niet in het bezit van een geldig
rijbewijs en bleek zijn auto niet
verzekerd te zijn. Tegen de man
worden diverse processen-verbaal opgemaakt.

Dutch Valley
goed verlopen
Velsen-Zuid - Dutch Valley is
goed verlopen. De sfeer was de
hele dag gemoedelijk en er werd
slechts één aanhouding verricht.
Een 23-jarige man uit NieuwVennep werd aangehouden voor
openbare dronkenschap en omdat hij geen identiteitsbewijs bij
zich had. Een 23-jarige man uit
Amsterdam werd lopend op de
vluchtstrook van A9 aangetroffen. De man bleek ruzie te hebben gehad met zijn vrienden en
moest lopend naar huis. Hij werd
door agenten afgezet in Halfweg
en kreeg een bekeuring voor lopen over de snelweg.

Winnaars Tour de
France prijzenfestival
IJmuiden - 28 Juni heeft in de
Jutter/Hofgeest een Tour de
France prijzenfestival met een
puzzel gestaan. Lezers konden
door middel van letters in de advertenties een zin vormen. De
juiste oplossing was ‘Brive la
Gaillardé’.
De eerste prijs, een Giant Single 4U Basci GTS, aangeboden
door Donker Tweewielerspecialist, ging naar J. Brussee uit

IJmuiden. De tweede prijs, een
Franse top-rosé ter waarde van
18 euro, aangeboden door Slijterij en Wijnhuis Zeewijck, ging
naar G. Dekker-Kassing uit Velserbroek. De derde prijs, een Rabobank Wielershirt, aangeboden
door Rabobank Velsen en Omstreken, ging naar W. Jongsma
uit IJmuiden. De winnaars hebben hun prijzen inmiddels in ontvangst mogen nemen.
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IJmuiden Schoonste
Strand van Nederland?
IJmuiden - Vorige maand is
het startschot gegeven voor
de publieksverkiezing van
het Schoonste Strand 2012.
Strandbezoekers, inwoners
van strandgemeenten en overige betrokkenen kunnen
eenvoudig via heteffectvanschoon.nl hun stem uitbrengen op hun favoriete strand.
Door te stemmen bepaalt het
publiek zelf welk strand de
opvolger wordt van Renesse,
de winnaar van vorig jaar. Alle stemmers maken bovendien kans op twee VIP-plekken voor één seizoen op dat
schoonste strand. Stemmen
kan nog tot 1 september, er
zijn dus nog maar een paar
weken om één van de NoordHollandse stranden te laten
winnen.
Noord-Holland zou graag de
winst behalen. De stranden
van Bergen, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Den Helder, Heemskerk, Hoek van Holland, Texel, IJmuiden, Zandvoort
en Zijpe zijn in de race voor de
titel ‘Schoonste Strand van Nederland’. Het Noord-Hollandse strand met de hoogste score
tot nu toe is het strand van Texel.
Dit staat op plek 18 met een gemiddelde score van 9.08. Tot 1
september hebben liefhebbers
van de Noord-Hollandse stranden nog de kans om hun strand
te laten winnen. Het strand met
de hoogste gemiddelde score is
de publiekswinnaar en mag op 4
september a.s. de publieksprijs
in ontvangst nemen.

De afgelopen vijf jaar zijn de Nederlandse stranden ruim twee
keer zo schoon geworden. Vorig jaar waardeerden de ANWB
inspecteurs onze stranden zelfs
met een 9,2. Het publiek waardeerde het strand van publiekswinnaar Renesse zelfs met een
9,8. Justine de Haas van NederlandSchoon zegt hierover:
“Strandbezoekers vinden het
prettig om op een schoon strand
te zijn. Als je daar op het terras in
het zonnetje zit smaken je patatjes lekkerder en is de kans groot
dat je langer blijft. Ook worden
er meer zandkastelen gebouwd
op een schoon strand. Strandbezoekers spelen een belangrijke rol bij het schoon houden van
het strand. Het is dan ook niet
meer dan logisch dat zij de kans
krijgen om hun eigen schoonste
strand te kiezen.”
Stichting Nederland Schoon zet
zich al sinds 1991 in om de hinder van zwerfafval in Nederland te voorkomen en te bestrijden. De stichting neemt deel aan
het Focusprogramma Zwerfafval 2010-2012. Dit is een gezamenlijk project van de gemeenten en het bedrijfsleven, te weten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), VNONCW (ook namens MKB Nederland), Agentschap NL (voorheen
SenterNovem) en Stichting Nederland Schoon. Het Focusprogramma moet er voor zorgen dat
Nederland daadwerkelijk schoner wordt. Meer informatie over
het Focusprogramma Zwerfafval vindt u op www.nederlandschoon.nl.

Vliegende schotels
maken in bibliotheek
Regio - Woensdag 29 augustus
van 14.30 tot 16.30 uur kunnen
kinderen van 6 tot en met 11 jaar
zelf een vliegende schotel maken die echt kan vliegen of een
zeilwagentje dat kan rijden. De
workshop vindt plaats in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat
32 in Haarlem. De toegangsprijs
bedraagt voor leden 3,50 euro,
niet-leden betalen 5 euro.
Maak een vliegende schotel, een
zeilwagentje of een katapult uit
de middeleeuwen, waarmee je
papierpropjes kunt schieten. Het
lijkt misschien ingewikkeld maar
het is echt makkelijk. Eerst krijg
je uitgelegd wat je moet doen en
dan ga je zelf aan de slag. Als je
klaar bent test je natuurlijk je eigen model uit. Hoever komt jouw
vliegende schotel? Tenslotte
maak je een waterraket. Op het
binnenplein van de Bibliotheek
worden alle raketten gelanceerd.
Misschien komt die van jou wel
super hoog. Zie ook www.bibliotheekhaarlem.nl of www.ontdekplek.nl. Aanmelden kan telefonisch via 023-5115300.

Vruchten,
bessen en late
bloeiers in
Groenendaal

Tonny Alberti tijdens
Velserduin Zomerfeest
IJmuiden - Het is weer zomerfeest in verpleeghuis Velserduin
IJmuiden. De activiteitenbegeleiding organiseert dit jaarlijkse zesweekse feest, met extra
zomerse activiteiten, om de bewoners van Velserduin een ‘vakantiegevoel in eigen huis’ te
geven. Als onderdeel van het
zomerfeest was Tonny Alberti, zoon van de bekende zanger
Willy Alberti (en broer van Willeke) in Velserduin. Hij verzorgde een ‘Alberti middag’ met onder andere de vertoning van
een documentaire over Willy Alberti en het gezin Alberti. Het
werd een muzikaal feest van
herkenning. Mevrouw OlivierSmit, hier op de foto met Ton-

ny, was erg enthousiast over de
muziek van Willy en Willeke Alberti. ,,Hij zingt wel ‘De glimlach van een kind’ maar ik ben
al wat ouder en moet toch ook
glimlachen bij deze muziek!”
Het Zomerfeest in Velserduin
duurt nog tot en met vrijdag
31 augustus. Een programma
met onder andere barbecue’s
voor de bewoners en familieleden, uitstapjes naar het strand,
verwen-, beauty- en ontspanningsdagen, en optredens van
Kassian, Wij willen zo graag, De
Tweede Stem, Jan Zwanenburg,
Peter van Bugnum, Erwin Fillee,
Johnny ‘Elvis’ Lans, De Deltasingers, Troubadour Ben Holtzer en With Sense.

Zandvoort in de ban
van zandsculpturen
Regio - Zandvoort aan Zee is van
25 tot en met 31 augustus het toneel van het Europees Kampioenschap Zandsculpturen bouwen.
Op verschillende plekken in het
centrum en aan de boulevard vervaardigen 8 zandsculptuurbouwers uit 8 Europese landen een
zandsculptuur met elk een afmeting van circa 4 x 4 meter en 3
meter hoog.
De wedstrijd wordt gehouden onder auspiciën van de in Den Haag
gevestigde World Sand Sculpting
Academy WSSA, de toonaangevende organisatie die wereldwijd
zandsculptuuractiviteiten
initieert en uitvoert. De WSSA heeft
in 1990 de internationale richtlijnen en het reglement opgesteld,
aan de hand waarvan wereldwijd de wedstrijden worden gehouden. Ook het Europees Kampioenschap in Zandvoort aan Zee
zal volgens dit reglement plaatsvinden.
De kunstenaars zijn geselecteerd uit de database van de WSSA, waarin ongeveer 600 hooggekwalificeerde kunstenaars uit alle werelddelen zijn vertegenwoordigd. De 8 beste kunstenaars uit
Europa zullen deelnemen aan deze wedstrijd. De deelnemers komen uit Nederland, België, Enge-

land, Ierland, Tsjechië, Spanje, Italië en Rusland.
Het centrale thema is ‘Sagen
en Legenden’. Elke deelnemer
zal naar eigen keuze een sage
of legende uit zijn of haar land
van herkomst verbeelden in een
zandsculptuur. De deelnemers
zullen vooraf een ontwerp moeten inleveren, die wordt beoordeeld door de WSSA.
Het publiek kan de deelnemers
aan het werk zien van 25 tot en
met 31 augustus tussen 09.00 uur
en 17.00 uur op de verschillende
plekken in Zandvoort aan Zee.
Door middel van een uitgebreid
boekje, te verkrijgen bij de VVV
en winkeliers in het centrum, kan
het publiek een wandelroute volgen langs de sculpturen. Let goed
op: er staan nog meer zandsculpturen! In etalages van verschillende winkels en horecagelegenheden aan de wandelroute zijn namelijk ook kleine zandsculpturen te bewonderen. Op 31 augustus maakt de jury de winnaar bekend. Zolang Moeder Natuur het
toelaat zijn de sculpturen daarna
nog weken te bezichtigen.
Meer informatie: marketing@
vvvzandvoort.nl of telefoon: 0235717947. Zie ook www.vvvzandvoort.nl.

Regio - De dagen worden korter en het bos maakt zich op voor
de herfst. Ook in Groenendaal
heeft de zomer weer veel vruchten opgeleverd. Welke vruchten dit
zijn en wat maakt hun zo bijzonder kunt u zelf ervaren tijdens een
avondexcursie die het IVN ZuidKennemerland en de gemeente
Heemstede organiseren op donderdag 23 augustus om 18.30 uur.
Bomen en struiken vormen vruchten en zaden voor het nieuwe voorjaar. Voor vogels en eekhoorns een
welkome dis voor de winter als het
voedsel schaars is. Hazelaar, meidoorn en sleedoorn dragen vruchten, rozebottels en bramen zijn
volop aanwezig. De eikels van de
zomereik en de beukennoten zijn
en de maak. Late bloeiers zoals de
wilde teunisbloem, klaver, balsemien, leverkruid tonen hun fraaiste kleuren. Dit alles in een oud
landgoed waar je met een beetje
geluk een uil of buizerd kunt spotten. Wie wil zien hoe mooi Groenendaal is op een prachtige nazomeravond moet zeker komen! De
excursie vertrekt van informatiepaneel parkeerplaats restaurant
Groenendaal. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. Zie ook www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Info over
borstprotheses,
lingerie en
badkleding
Regio - Het Kennemer Gasthuis en de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) organiseren twee keer per maand op
donderdagmiddag van 14.00
tot 15.00 en 15.00 en 16.00 uur
een spreekuur over borstprotheses, lingerie en badkleding.
Het spreekuur is bedoeld voor
vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad. Na een
borstamputatie en soms ook na
een borstsparende operatie hebben vrouwen vaak behoefte aan
voorlichting over (uitwendige)
borstprotheses. Waar kun je een
borstprothese kopen? Wat zijn er
voor soorten? Waar moet je op
letten? Het kan heel zinvol zijn
om, voorafgaand aan de aanschaf van een prothese, informatie en tips te krijgen van ervaringsdeskundigen. De medewerkers van de BVN kunnen vrouwen, in een individueel gesprek,
op weg helpen bij de aanschaf
van een (deel)prothese, bijpassende lingerie of badpak. Er
wordt gewerkt volgens afspraak.
Er is ruime gelegenheid om materialen te bekijken, te overleggen en vragen te stellen. Zie ook
www.kg.nl/patiënten/voorlichtingsbijeenkomsten.
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VSV wint 7e editie
Hannie Spronktoernooi
Driehuis - Op donderdag 9 augustus beten de teams van VSV
en Terrasvogels het spits af op
het 7e Hannie Spronktoernooi
bij RKVV Velsen. Op het kunstgras schotelden, de teams van
VSV en Terrasvogels, het publiek
op een spannende pot voetbal,
waarbij titelhouder VSV met penalty’s doorging na de finale. In
de reguliere speeltijd hielden
beide teams elkaar in evenwicht:
1-1. Na deze teams mocht organisator Velsen het opnemen tegen het team van Stormvogels,
dat nog maar net bekomen was
van een lang seizoen voetbal,
met als resultaat het behoud in
de 1ste Klasse. Ook deze teams
zorgden voor een mooie avond.
Het team van Velsen, met nieuwe gezichten, als Wal en Metgod
wist Stormvogels lange tijd het
leven zuur te maken. Met de rust
leidde de Driehuizenaren met
2-0 en zij bouwden dit na rust
nog uit naar een 3-0 voorsprong.
Stormvogels schrok wakker en
als een kat in het nauw wisten
de Ijmuidenaren deze achterstand weg te werken. Stormvogels boog de wedstrijd om naar
een 5-3 voorsprong, waarna het
slotakkoord was voor Velsen, zodat de eindstand 5-4 zou worden
in het voordeel van Stormvogels.
Hierdoor waren de wedstrijden voor zondag eveneens bekend. Om de 3e plek speelden
de teams van Velsen en Terrasvogels. Velsen kwam al snel op
voorsprong, maar Terrasvogels
beet de eerste helft goed van
zich af en kwam weer terug in de

wedstrijd. Echter vlak voor rust
capituleerde de Santpoortse defensie, zodat Velsen alsnog met
een 3-1 voorsprong ging rusten. Na rust bouwde Velsen deze voorsprong gestaag uit, zodat er een 7-2 eindstand op het
scorebord verscheen. De finale tussen de teams van Stormvogels en VSV was een spannende krachtmeting. Na een half
uur nam Stormvogels de leiding,
maar lang kon men daar niet
van genieten in het Ijmuidense kamp. Na een minuut maakte VSV alweer gelijk. Met nog
zo’n vijf minuten te spelen in de
eerste helft, rondde Stormvogels
een knappe aanval af, waardoor
zij alsnog aan de leiding kwamen, ruststand 2-1. Na rust liet
VSV zien, dat men ook dit jaar
weer de beschikking heeft over
een talentvolle groep spelers.
Zij wisten de eerder opgelopen
achterstand om te buigen naar
een eindstand van 3-2, waardoor
VSV de 7e editie van het Hannie Spronktoernooi op zijn naam
schreef en daarmee de titel met
succes verdedigde. Met dank
aan de sponsoren Eek Veldman,
Brederode Sport Santpoort en de
familie Spronk was ook deze editie weer meer dan geslaagd. Geholpen door het mooie weer, was
het nog erg gezellig op sportpark
Driehuis.
Organisatoren Herman Berg en
Marcel Looij en het bestuur van
Velsen willen weer iedereen bedanken op een geslaagd toernooi en kijken nu al uit naar de
volgende editie

Inbraak in
garageboxen

Veel schade bij verkeersongeval Velsertraverse
Velsen-Noord - Twee auto’s
liepen, rond middernacht op
het Velsertraverse, aanzienlijke schade op na een verkeersongeval.
Twee personenwagens kwamen
bij de afslag naar de Velsertunnel hard met elkaar in botsing.
Eén van de wagens schoot na
het ongeval tientallen meters
door. Wonderwel kwamen beide bestuurders met de schrik
vrij. Wel is een ambulance voor
controle van de bestuurders
ter plaatse gekomen. De ber-

ging van de kapotte voertuigen
was reeds begonnen toen alsnog werd besloten om de VOA
(verkeersongevallenanalyse) ter
plaatse te laten komen om onderzoek te doen.
De verklaringen van beide bestuurders kwamen namelijk niet
overeen.
Door het ongeval was het Velsertraverse deels afgesloten
voor het verkeer. Veel vrachtwagens die vanuit Tatasteel kwamen moesten hierdoor keren.
(foto: Michel van Bergen)

gearriveerd werden de dieren
zoet gehouden.
Drie paarden, die in een weiland ernaast stonden, vonden de
twee dieren erg interessant. Na
ongeveer een half uur werden de
paarden opgehaald en mochten
ze terug naar hun oorspronkelijke veld lopen. (foto: Michel van
Bergen)

Heling
bromfiets
Velsen-Noord - De politie hield
maandagavond op de Pontweg
een 32-jarige Amsterdammer
aan voor heling van een bromfiets. Bij controle van het kenteken van de bromfiets bleek deze dezelfde avond vanuit Beverwijk gestolen te zijn. De verdachte is ingesloten voor nader onderzoek. De bromfiets is in beslag genomen.

Winkeldief
aangehouden
IJmuiden - Twee winkeldieven
zijn vorige week donderdag omstreeks 16.15 uur aangehouden
op de P. Vermeulenstraat nadat
zij in een winkel aan de Lange
nieuwstraat een winkeldiefstal
hadden gepleegd. Twee personeelsleden van de winkel hoorden het detectiepoortje afgaan
en zagen vervolgens dat twee
personen het op een lopen zetten. Zij achtervolgden hen tot de
P. Vermeulenstraat waar de politie het overnam en de 41-jarige vrouw en 46-jarige man uit
IJmuiden konden aanhouden.

Politie vangt twee
ontsnapte paarden
Velserbroek - De politie is donderdagochtend in actie gekomen voor twee ontsnapte paarden. De dieren waren uit een
weiland bij de A9 ontsnapt en de
woonwijk in gevlucht. Politieagenten konden de twee paarden op een veld bij de Grote Buitendijk ‘aanhouden’.
Tot de broer van de eigenaar was

IJmuiden - Maandagavond
werd bij de politie melding gemaakt van een aantal opengebroken garageboxen in de Edisonstraat. In acht garageboxen
bleek daadwerkelijk te zijn ingebroken. Aan vier garageboxen
werden alleen braaksporen aangetroffen. Het is nog niet bekend
wat er gestolen is. De politie onderzoekt de zaak. Mogelijk zijn
er getuigen die meer informatie
hebben. Zij kunnen contact opnemen met de politie in Velsen
via 0900-8844.

Zomerexpositie John
van den Goorbergh
Velsen-Zuid - Ook gedurende de
komende vier weken is dit uit de
12e eeuw stammende kerkje tijdens de weekenden nog voor belangstellenden te bezichtigen.
De kerk is elke zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 16.00
uur. Het adres is Kerkplein 1 te
Velsen-Zuid. (Oude dorp Velsen)
Tijdens deze zomeropenstelling
zal van zaterdag 18 augustus tot
en met zondag 16 september het
werk van John van den Goorbergh
in de kerk te bewonderen zijn.
Beeldend kunstenaar John van
den Goorbergh woont en werkt
in IJmuiden en de zee heeft in zijn
werk altijd een rol gespeeld.
De betrokkenheid bij het water
blijkt duidelijk uit zijn schilderijen,
aquarellen en tekeningen.

Maar ook andere dingen uit de
omgeving of beleving worden
weergegeven op doek of papier.
De technieken die Van den Goorbergh toepast zijn potlood- en pen
tekeningen, aquarellen, etsen, olie
en acryl verf. De stijl waarmee geschilderd wordt is realisties en
symbolisties.
In deze regio is hij het meest bekend van de vele kalenders die hij
voor van Rixel heeft geïllustreerd.
Als Beeldendkunstenaar heeft
John van den Goorbergh zich autodidactisch opgewerkt tot een
professioneel niveau.
Voor meer informatie over de kunstenaar en zijn werk kunt u terecht op Goorbergh.net.
Een bezoekje aan de kerk en de
expositie is zeer de moeite waard.

Controle
Velsen-Zuid - Op de Provicialeweg N202 is vorige week vrijdag tussen 13.30 en 15.20 uur
een snelheidscontrole gehouden. 35 bestuurders reden sneller dan de toegestane 80 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was 107 kilometer
per uur.

Snelheidscontrole
Velsen-Zuid - In Velsen-zuid
werden voertuigen op de Amsterdamseweg tussen 09.00
en 11.20 uur gecontroleerd op
snelheid. De maximale toegestane snelheid is hier 80 kilometer per uur, 36 automobilisten reden te snel. De hoogst gemeten snelheid was 119 kilometer per uur.
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Velsen Lokaal vraagt
aandacht voor Halkade

Velsen
Lokaal vraagt
aandacht voor
Halkade
IJmuiden - De fractie van Velsen Lokaal heeft het College
van Burgemeester en Wethouders gevraagd of zij af weet van
de onduidelijke en onveilige verkeerssituaties voor met name
voetgangers aan beide uiteinden van de Halkade. ,,Ten oosten
van de Halkade wordt ter hoogte
van de horeca en de winkels kris
kras geparkeerd’’, aldus Velsen
Lokaal. ,,Door het ontbreken van
een voetgangerszone baant men
zich een weg tussen geparkeerde auto’s en het verkeer van en
naar de rotonde op de Dokweg.
Voetgangers, met name passagiers die wachten voor de veerboot naar Newcastle, kunnen
kiezen om tussen de rijbaan door
te lopen, waar tegelijk auto’s een
soort chicane moeten nemen. Ze
kunnen ook een tocht door de
dieper gelegen zandkuil maken.
Dit maakt de tocht te voet wel
erg spannend om nog een visje te gaan eten.’’ ,,Maar ook voor
het overige verkeer is de versmalde weg ter hoogte van het
voormalige pand van Schoorl gevaarlijk”, aldus Velsen Lokaal. ,,Er
wordt daar niet aangegeven dat
er een dunne rand is met een
niet gemarkeerde kuil ernaast,
die in het donker bijna niet te
onderscheiden is. Ten westen,
bij het Ericsonplein, zijn de opstelstroken voor de veerboot gescheiden van de rijbaan door
één witte streep. Passagiers die
uit hun auto stappen, lopen direct op de rijbaan. De stewards
van de veerdienst worden tegelijkertijd geconfronteerd met auto’s vanaf het Sluisplein. Ook dat
is een zeer onveilige situatie te
noemen, doordat van beide zijden veel verkeer komt naast de
wachtende auto’s en vrachtwagens.’’ Het is de fractie van Velsen lokaal bekend dat Zeehaven IJmuiden plannen heeft voor
een autodek om zo de dagelijkse situatie veiliger te maken. Los
daarvan is de opstelstrook met
één witte lijn als afscheiding beslist niet veilig te noemen vanwege het soms snel voorbijgaand verkeer. ,,Wij vragen dan
ook aan het college of men bekend is met de huidige situatie
en zo ja, op welk termijn gewerkt
wordt aan de verkeersveiligheid
voor voetgangers en overig verkeer.’’ Zie ook www.velsenlokaal.
nl.
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Blaudzun en Spinvis in
Openluchttheater Caprera
Regio – Met gepaste trots kondigt poppodium Patronaat twee
prachtige presentaties aan in
het welgelegen Openluchttheater Caprera aan de Hoge
Duin en Daalseweg 2 in Bloemendaal: Blaudzun (donderdag 30 augustus om 21.00 uur)
en Spinvis (vrijdag 31 augustus om 21.00 uur). Beide artiesten waren in het vroege voorjaar
te zien in een dik uitverkocht Patronaat. De keus om beide avonden nog eens dunnetjes over te
doen in de altijd indrukwekkende entourage van Openluchttheater Caprera in Bloemendaal
was dan ook snel gemaakt. Ook
al, omdat het duidelijk mag zijn,
dat bij beide mannen zo iets extra’s wordt toegevoegd aan al
die toch al zo indrukwekkende
liedjes: een schitterende, toverachtige en droomrijke ambiance!
Popcritici en muziekfans zijn

al jaren unaniem lovend over
Blaudzun. Samen met zijn 8-koppige band werkte Blaudzun gestaag aan een meer dan bijzondere live reputatie, en de schare liefhebbers groeide mee. Zo
schitterden ze al op onder andere Walk The Line, Into The Great
Wide Open, DWDD en een flinke
lading uitverkochte clubshows,
waaronder natuurlijk die in het
Patronaat. De dromerige pop
van Spinvis is romantisch. Op het
nieuwe album ‘Tot Ziens, Justine
Keller’ is het ironieloze romantiek deze keer. Zorgvuldige liedjes over gebroken harten, droeve
sneeuw en oorlog. Lekker koken
kost tijd en Spinvis-liedjes zijn
geen snelle hap. Maar nu, na het
bewandelen van vele zijpaden, is
de tafel weer gedekt met luisterrijke schotels, wonderlijke hapjes, gevaarlijke wijnen en spul
waar je raar van gaat dromen...

IJmuiden - De fractie van Velsen Lokaal heeft het College
van Burgemeester en Wethouders gevraagd of zij af weet van
de onduidelijke en onveilige verkeerssituaties voor met name
voetgangers aan beide uiteinden
van de Halkade.
,,Ten oosten van de Halkade
wordt ter hoogte van de horeca en de winkels kris kras geparkeerd’’, aldus Velsen Lokaal.
,,Door het ontbreken van een
voetgangerszone baant men zich
een weg tussen geparkeerde auto’s en het verkeer van en naar
de rotonde op de Dokweg. Voetgangers, met name passagiers
die wachten voor de veerboot
naar Newcastle, kunnen kiezen om tussen de rijbaan door
te lopen, waar tegelijk auto’s een
soort chicane moeten nemen. Ze
kunnen ook een tocht door de
dieper gelegen zandkuil maken.
Dit maakt de tocht te voet wel
erg spannend om nog een visje
te gaan eten.’’
,,Maar ook voor het overige verkeer is de versmalde weg ter
hoogte van het voormalige pand
van Schoorl gevaarlijk”, aldus
Velsen Lokaal. ,,Er wordt daar
niet aangegeven dat er een

dunne rand is met een niet gemarkeerde kuil ernaast, die in
het donker bijna niet te onderscheiden is. Ten westen, bij het
Ericsonplein, zijn de opstelstroken voor de veerboot gescheiden van de rijbaan door één
witte streep. Passagiers die uit
hun auto stappen, lopen direct
op de rijbaan. De stewards van
de veerdienst worden tegelijkertijd geconfronteerd met auto’s vanaf het Sluisplein. Ook dat
is een zeer onveilige situatie te
noemen, doordat van beide zijden veel verkeer komt naast de
wachtende auto’s en vrachtwagens.’’
Het is de fractie van Velsen lokaal
bekend dat Zeehaven IJmuiden
plannen heeft voor een autodek
om zo de dagelijkse situatie veiliger te maken. Los daarvan is de
opstelstrook met één witte lijn
als afscheiding beslist niet veilig te noemen vanwege het soms
snel voorbijgaand verkeer. ,,Wij
vragen dan ook aan het college
of men bekend is met de huidige situatie en zo ja, op welk termijn gewerkt wordt aan de verkeersveiligheid voor voetgangers
en overig verkeer.’’ Zie ook www.
velsenlokaal.nl.

Kom naar de Stuif-Stuif
Regio - Ook dit jaar organiseert
Stichting Dock de Stuif-Stuif, vanaf februari is er door de werkgroep hard gewerkt aan de 51ste
editie van dit grootste, meest
veelzijdige en oer-Haarlemse kinder-vakantie-evenement. In de
laatste twee weken van de zomervakantie kunnen kinderen
van 4 tot en met 12 jaar weer naar
hartelust knutselen en spelen in
en rond de sporthal van Sportvereniging Olympia aan de NoordSchalkwijkerweg in Schalkwijk.
Een broodje bakken en een glas

limonade zitten nog steeds in het
basiskaartje. Kinderen die culinair
gezien iets meer willen kunnen
zich met een Funcard inschrijven
voor het kinderkookcafé.
Juniorpaparazzi’s kunnen met digitale camera’s van Stichting I’MI
aan de slag onder begeleiding
van een fotograaf.
Er is een podium waar je mee kan
doen met Stuifstars, gamen kan
ook nog steeds en er is natuurlijk nog meer. Kom langs om het
mee te beleven! Zie ook www.
stuifstuif.nl.

Veteranen kampioen
IJmuiden - Het veteranenteam van LTC De Heerenduinen is districtkampioen geworden in de Herendubbel 50+ 1e klasse. Op de foto
staan vanaf links: Nico Gravemaker (geblesseerd), Herman Seegers,
Theo Wernke, Arie van Os, Roel Moco en Gerrit Hoogerwerf. Op de
foto ontbreekt Dick Dortmund. Hij was op vakantie.

Surf ’n Beach Filmfestival
Regio - Op zaterdag 25 augustus 2012 is het weer zover… na
2 succesvolle edities in 2010
en 2011 organiseert de stichting Free Your Dreams nu voor
de derde keer het Surf ’n Beach
Filmfestival bij beachclub The
Spot in Zandvoort!
Bij een Filmfestival horen vanzelfsprekend films, maar bij het
Surf ’n Beach Filmfestival draait
t alleen om films met passie of
een boodschap vertaald in originele, authentieke, indrukwekkende beelden die ontroerend

of spraakmakend zijn. De stichting Free Your Dreams presenteert dit jaar voor het derde seizoen een serie filmvoorstellingen
op het strand. In samenwerking
met Beachclub the Spot in Zandvoort en O’Neill worden Movie
Marathons georganiseerd waarbij ‘The Surfing Lifestyle’ centraal
staat. Het platform biedt ruimte
voor allerlei bijzondere films over
kitesurfen, golfsurfen, windsurfen en natuurlijk ook over de
nieuwste trend in watersport het
Stand Up Paddleboarden.
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Stormvogels 100 jaar

Zondag 19 augustus vindt
er een geweldige en unieke
drieluik plaats tussen Telstar,
VSV en Stormvogels in het TATA Steel Stadion. Hierbij zullen zowel de huidige als oudselecties tegen elkaar zullen
spelen
Vanaf 12.00 uur zullen oud-spelers de degens kruisen. Bij VSV
zullen o.a. Harry Verscheyden,
John Cossee, Rick Schotvanger
en Paul Ebbeling acte de presence geven. Het elftal van VSV
staat onder begeleiding van Olaf
Hendriksen.
Bij Stormvogels staan onder andere Paul van Leeuwen, John
Weijers, Jelle Visser en Nico van Kampen op de spelerslijst en staan onder begeleiding
van Jacques Koster. Het speelschema voor de oud-spelers
is: 12.00–12.25 uur VSV-Telstar.
12.35–13.10 uur Telstar-Stormvogels. 13.20–13.35 uur Stormvogels–VSV.
Vanaf 14.00 uur is het de beurt
aan de huidige selecties om de
sportieve strijd aan te gaan. De
mannen van Marcel Keizer, Jethro Abram en Dick-Jan Ente
strijden dan met elkaar om de
sportieve eer. Het speelschema
is: 14.00–14.45 uur VSV-Telstar.
15.00–15.45 uur Telstar–Stormvogels. 16.00–16.45 uur Stormvo-

gels-VSV.
Voor Telstar is het seizoen inmiddels begonnen met een 1-2 nederlaag tegen Helmond Sport.
Vrijdag 17 augustus speelt Telstar haar tweede wedstrijd uit tegen AGOVV.
Voor de selecties van VSV en
Stormvogels is het seizoen nog
niet begonnen maar zijn beide verenigingen wel volop bezig met haar voorbereiding. In
het kader van deze voorbereiding hebben beide clubs deelgenomen aan de 7e editie van
het door Herman Berg en Marcel Looij georganiseerde Hanny
Spronk Toernooi. De finale van
dit toernooi was tussen Stormvogels en VSV. Na een sterk begin
van Stormvogels was het uiteindelijk toch VSV die met een 3-2
overwinning aan het langste eind
trok en de titel kon prolongeren.
De elftallen van Dick-Jan Ente en
Jethro Abram zullen zondag dan
ook weer alles uit de kast moeten
halen om tegen elkaar, maar ook
tegen Telstar een goed resultaat
neer te zetten.
Na afloop van de wedstrijden is
er de mogelijkheid om onder het
genot van wat muziek, een hapje en een drankje nog even gezellig na te praten. Al met al belooft het zowel bij de oud-spelers
als bij de huidige selecties een
spektakel te worden, de entree is
natuurlijk gratis en we hopen op
uw komst.
Voor foto’s van de evenementen
in afgelopen juni en verdere informatie kunt u terecht op onze
website www.stormvogels.nl en/
of onze openbare facebookpagina www.facebook.com/stormvogels100jaar

GroenSale bij GroenRijk Velserbroek
Velserbroek - Het is GroenSale bij GroenRijk Velserbroek met
hoogspringende kortingen door
het hele assortiment.
Van 15 tot en met 28 augustus
krijgt u de meest waanzinnige
kortingen op de mooiste najaarsbloeiers, tuinmeubelen, barbecues, sfeerproducten, ornamenten, tuinkussens, tuinhout, potterie, bomen, vaste planten etc.
Bent u net terug van vakantie en
wilt u lekker nagenieten in eigen tuin? GroenRijk Velserbroek
helpt graag mee uw tuin te verfraaien en dat kan ook nog eens
voordelig! Want de kortingen tijdens de GroenSale kunnen oplopen tot wel 50 procent!
Het is daarom zeker de moeite
waard om van woensdag 15 tot
en met dinsdag 28 augustus een
bezoek te brengen aan GroenRijk Velserbroek want daar staat
namelijk alles in het teken van
de GroenSale.
Tijdens de GroenSale vindt u op
een paar plekken in de winkel
verzamelboxen van de stichting
Opkikker. Neem u oude mobiel-

tje mee. De stichting Opkikker
krijgt voor iedere telefoon 3 euro
en kan daarmee veel betekenen
voor gezinnen met ernstig zieke kinderen. Verder zijn er leuke acties gepland, zoals de kinder knutselmiddag mét springkussen op woensdag 22 augustus. Kijk voor alle activiteiten op
www.groenrijkvelserbroek.nl
Zie ook www.groenrijkvelserbroek.nl.

Prijswinnaars
QR-code actie
Dance/Dutch

Feest voor foodlovers
Regio - Genieten van een driegangendiner tegen een gereduceerde prijs in één van de 750
beste restaurants van Nederland; het kan tijdens de Nationale Restaurant Week. De zomereditie vindt plaats van 27 augustus tot en met 4 september. Dat
is twee dagen langer dan normaal. Voor 22,50 euro smul je
tijdens de Nationale Restaurant
Week van een driegangenlunch
en voor 27,50 euro van een driegangendiner. Reserveren kan via
www.restaurantweek.nl.
Jeroen van den Brink, directeur
van DiningCity.nl: ,,Het doel van
de Nationale Restaurant Week is
een breder publiek kennis te laten maken met kwalitatief goede
restaurants. Wij willen iedereen

een kans geven om te genieten van heerlijk eten.” Deze editie heeft organisator DiningCity.nl bewust minder restaurants
geselecteerd (van 1000 naar 750
restaurants) om de kwaliteit van
de culinaire week te kunnen
waarborgen. De Nationale Restaurant Week verwacht dit jaar
meer dan 130.000 bezoekers.
Een groot aantal van de geselecteerde zaken heeft één of meerdere sterren. Zij mogen een toeslag rekenen van 10 euro per
ster. Een complete lijst van deelnemende restaurants in Nederland is te bekijken op www.restaurantweek.nl. Alle last-minute
plekken worden in een newsfeed
op de site weergegeven en via
www.twitter.com/diningcitynl.

Warme dagen
De tot nu toe povere zomer
van 2012 lijkt nu pas zijn draai
te hebben gevonden. Beter
laat dan nooit!
Enkele lagedrukgebieden boven de oceaan worden de
eerstkomende etmalen weersbepalend. Door hun ligging is
de directe invloed van de neerslag voor Nederland deze keer
niet groot. De depressies bereikten de afgelopen pakweg
acht weken steeds onze omgeving, maar de komende periode blijven deze cyclonen op de
juiste afstand om ons van mooi
en warm weer te laten genieten. Tezamen met een hogedrukgebied boven Oost-Europa kan een warme zuidelijke stroming vanaf vrijdagochtend hoogzomerse warmte
aanvoeren.
Vooral in het weekend kan de
zeer warme lucht uit Spanje en Frankrijk ons gaan berei-

ken. De temperatuur kan oplopen tot rond 30 graden in de
IJmond en landelijk is wellicht
34 of 35 graden mogelijk. Wel
neemt - zoals heel vaak als de
lucht te warm wordt - de kans
op enkele (onweers)buien toe,
vooral op zondag. Vlak aan zee
kan zondagmiddag trouwens
een verkoelend zeewindje opsteken. Vaak komen rond 19
augustus de hoogste zomertemperaturen van het jaar voor
en ook nu lijkt dat te lukken.
Een serieuze warmte - of hittegolf lijkt er niet in te zitten. Na
het weekend koelt het waarschijnlijk alweer af en blijft het
overigens best goed zomerweer. Ook de rest van de augustusmaand zou wel eens
prima kunnen verlopen...
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

Velsen - De QR-code actie en de
visproeverij tijdens Dance Valley
en Dutch Valley zijn een groot
succes geworden. Honderden
mensen scanden met hun smartphone de QR-code en beantwoordden op de mobiele website van IJmuiden aan Zee verschillende vragen. Uit de deelnemers zijn vier winnaars getrokken. Marjanne Verhoog (48)
uit Nijmegen en Nancy van Boxtel (39) uit Heesch wonnen een
overnachting voor twee personen op Landgoed Duin en Kruidberg, inclusief diner, ontbijt en
twee huurfietsen. Michiel Stam
(29) uit Steenwijk en Maarten
Smit (26) uit Haarlem wonnen allebei een overnachting voor twee
personen in Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach, inclusief diner, ontbijt en twee vrijkaarten
voor een bezoek aan het Forteiland. De winnaars zijn door de
gemeente Velsen op de hoogte
gebracht. Zie ook www.ijmuiden
aanzee.nl

Formulierenbrigade
Velsen - De gemeente Velsen een regeling kent voor vergoeding van schoolkosten?
Het gaat hierbij om de regeling tegemoetkoming indirecte
schoolkosten. Deze bijzondere
bijstandsvoorziening is speciaal
bedoeld voor ouders met een
laag inkomen, die kinderen tot
18 jaar op het voortgezet onderwijs hebben. Indirecte schoolkosten zijn kosten die gemaakt
worden voor allerlei bijkomende uitgaven naast de onderwijsbijdrage en schoolkosten zoals het boekengeld. Te denken
valt aan schoolactiviteiten (bijvoorbeeld schoolreisje of werkweek) en bijkomende kosten
zoals een boekentas, materiaal
of een fiets. Er geldt een maximale vergoeding van 270, euro
per schooljaar. Kosten moeten
worden aan getoond. Het is dus
verstandig om de betalingsbewijzen te bewaren. Via het formulier bijzondere bijstand voor
indirecte schoolkosten. Het formulier is te verkrijgen via de gemeente of via de Formulierenbrigade Velsen. De Formulierenbrigade Velsen kan kijken of iemand in aanmerking komt en
biedt ondersteuning bij het aanvragen. Verder kijken zij naar
waar men mogelijk nog meer
recht op heeft. Maak gewoon
even een afspraak, via de telefoon of computer. Zij zijn op
werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 088-8876900 of
formulierenbrigadevelsen@socius-md.nl. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen, Welzijn
en Zorg, gebouw De Delta, Rijnstraat 2 1972 VG IJmuiden.
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Jij doet toch ook mee?

Burgernet: meld je nu
aan en win een iPhone
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. Kijk voor meer informatie op www.mijnburgernet.nl

Eerste bromfietsdrempel
Maandag 20 augustus start de
aanleg van de eerste bromfietsdrempel van Velsen. Deze snelheidsremmer ligt op de
kruising fietspad Florapad en
Zwanebloembocht in Velserbroek.

Deze ‘snelheidsremmer’, bestaat
uit twee verhogingen achter elkaar waarvan fietsers geen hinder van ondervinden. Brom- en
snorfietsers worden gedwongen gas terug te nemen. De re-

den voor het aanleggen van deze
drempel is dat er een aantal ongevallen heeft voorgedaan waarbij
bromfietsers betrokken waren.
De voorrangssituatie op deze
kruising wordt gelijktijdig aangepast. Dit is een logische maatregel omdat dit fietspad sinds 2011
onderdeel is van de hoofdfietsroute in gemeente Velsen. De ervaringen met deze bromfietsdrempels elders in het land zijn
positief.

Informatiebijeenkomst in IJmuiden

Oplichters aan de deur
Soms proberen mensen uw huis
binnen te komen met een smoesje of doen ze zich voor als medewerker van een bedrijf of instantie die uw bankpas en pincode nodig heeft. Het wijkteam IJmuidenNoord nodigt u daarom graag uit
voor een informatiebijeenkomst
over oplichting aan de deur.

Het wijkteam dat bestaat uit de
wooncorporaties van Velsen, politie
Kennemerland, Stichting Welzijn
en de gemeente Velsen heeft politie

Kennemerland gevraagd een voorlichting te geven op dinsdag 11 september 2012 van 14.00 uur tot 15.00
uur in het Woon- en Zorgcentrum
W.F. Visserhuis, Houtmanstraat 1
in IJmuiden. Ontvangst vanaf 13.30
uur.
Geïnteresseerden kunnen zicht vóór
31 augustus 2012 aanmelden bij
AWV Eigen Haard via telefoonnummer 0255- 53 57 86. Er is maar plaats
voor 100 personen in de zaal, dus tijdige aanmelding is gewenst!

Carnegie Heldenfonds

Onderscheiding voor held
Op 11 juli 2010 heeft de heer Peter Griekspoor tijdens zijn vakantie zonder te aarzelen met gevaar
voor eigen leven een vrouw gered
uit een brandende vakantiebungalow. Vervolgens heeft hij tot twee
keer toe geprobeerd ook eventuele andere slachtoffers te redden.
Zowel medewerkers van de brandweer als de politie spreken van
een heldendaad.

Voor deze heldendaad heeft op 14 augustus 2012 burgemeester Van Rooij
van de gemeente Horst aan de Maas
aan de heer Griekspoor wonende te
IJmuiden de zilveren medaille van
de Stichting Carnegie Heldenfonds
uitgereikt. Namens de gemeente Velsen heeft wethouder Robert te Beest
hem een loffelijk getuigschrift, een
bewijs van moedig gedrag overhandigd. (foto: Gemeente Velsen)

Velsense ideeën gevraagd!
Een volkstuintje? Een voetbalveldje? Alle ideeën voor een
braakliggend terrein in OudIJmuiden kunnen vanaf 25 augustus bij de gemeente Velsen
worden ingediend.

In Oud-IJmuiden, in de hoek van
de Bik- en Arnoldkade en de Frogerstraat, ligt een ingezaaid grasveld met hekken eromheen. Bouwfonds Ontwikkeling zou daar een
blok woningen bouwen, maar door
de economische recessie komt dat
er voorlopig niet. Het veld biedt
ruimte voor een tijdelijke invulling.
Samen met Bouwfonds Ontwikkeling en het wijkplatform OudIJmuiden wil de gemeente Velsen ideeën ophalen bij Velsenaren
wat zij zolang met het veldje zouden willen doen. De inwoners van
Oud-IJmuiden geven daar de doorslag in.
Vanaf 25 augustus, het weekend
van het Havenfestival, kunnen Vel-

senaren ideeën indienen. Meer informatie op www.velsen.nl.
De bewoners van Oud-IJmuiden
worden per brief uitgenodigd om
mee te doen.
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In het weekeind van 25 en 26 augustus

Verkeersmaatregelen Havenfestival IJmuiden
Naast alle andere festivals die in
de zomer in de regio worden georganiseerd neemt het gratis te
bezoeken Havenfestival IJmuiden
een belangrijke plaats in. Twee
dagen lang wordt de Trawlerkade
langs de Vissershaven van IJmuiden omgetoverd tot festivalterrein. Op verschillende podia en
in diverse bedrijfspanden vinden
optredens plaats en ligt de haven
weer vol met prachtige schepen.
Het volledige programma vindt u
op www.havenfestivalijmuiden.nl
Bij de infostand aan het begin van
de Trawlerkade wordt tijdens het
festival een gratis programmaboekje uitgedeeld.

Verkeersmaatregelen:
Voor de veiligheid van wandelend en
fietsend publiek en om de toestroom
van publiek dat met de auto komt
in goede banen te leiden, wordt een
aantal verkeersmaatregelen getroffen. Het verkeer wordt daarbij op belangrijke punten begeleid door verkeersregelaars. Parkeren is mogelijk
in het middenhavengebied. De ver-

keersmaatregelen zijn:
Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt, net als
in andere jaren tijdens het Havenfestival, afgesloten voor autoverkeer. Hetzelfde geldt voor alle zijstraten van de Trawlerkade. Vanaf
donderdag 23 augustus vindt op de
Trawlerkade de opbouw plaats van
de diverse podia en spiegeltent. Verzoek van de organisatie is daar niet
voor langere tijd te parkeren want
zaterdag 25 en zondag 26 augustus
moet de kade autovrij zijn. De afsluitingen en verkeersmaatregelen
zijn van kracht op zaterdag 25 augustus van 10:00 tot 00:00 uur en
zondag 26 augustus van 10:00 tot
19:00 uur
Aanvullende informatie voor
bedrijven rond de Trawlerkade
en de Halkade
Bedrijven en bewoners die op de genoemde dagen met voertuig het evenementengebied in willen (d.w.z.
bestemmingsverkeer), kunnen een
ontheffing aanvragen bij de organisatie. Een verzoek hiervoor kan per

mail ingediend worden via info@
havenfestivalijmuiden.nl
Fietsen
Op het evenemententerrein is het
niet toegestaan te (brom)fietsen, behoudens voor ontheffingshouders.
Een bewaakte fietsenstalling is te
vinden voor het kantoor van Imares.

traal Station) vaart elk half uur de
draagvleugelboot van Connexxion
naar IJmuiden. Vandaar kunnen reizigers op het Pontplein overstappen
op buslijn 74.

Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en
Beverwijk (via Pontplein, De Noostraat, Lange Nieuwstraat, Marktplein, Kennemerlaan en Oud-IJmuiden) heeft een halte op de Dokweg.
Vanaf hier is het festivalterrein binnen twee minuten lopend te bereiken. Vanaf Amsterdam (achter Cen-

Evenementen in Velsen
18 augustus Rommelmarkt
19 augustus Kofferbakmarkt
22 augustus Haarlem Night Skate

Kennemerlaan, IJmuiden
Velserduinplein, IJmuiden
Polderhuis, Velserbroek

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

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 4
augustus 2012 tot en met 10 augustus 2012 de volgende aanvragen om 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 in-

formatie over welstand: 0255567424.

w12.000370 Kennemerlaan 46
IJmuiden, plaatsen terras voor daghoreca (06/08/2012), w12.000369
Kerkenmaaijerskamp
26
Velserbroek,
oprichten
erker
(06/08/2012), w12.000368 Vederkruid 10 Velserbroek, kappen boom
(06/08/2012), w12.000367 Duinen kruidbergerweg 37 SantpoortNoord, plaatsen 20 zonnepanelen
(06/08/2012), w12.000366 Stephensonstraat 70 A IJmuiden, uitbreiding entree basisschool Het

Kompas (06/08/2012), w12.000372
Willemsbeekweg 1 IJmuiden,
plaatsen garagedeur (08/08/2012),
w12.000371 Dammersweg ong.
Velserbroek, knotten 9 wilgen
en kappen 1 wilg (08/08/2012),
w12.000374
Westbroekerweg
107 Velserbroek, plaatsen pergola (09/08/2012), w12.000373
Kruidbergerweg 14 SantpoortNoord, vergroten 2e verdieping
(09/08/2012), w12.000375 Dolfijnstr. 27 t/m 65, Watermanstr. 1
t/m 13 en 6 t/m 28, Eenhoornstr.
14 t/m 52, Saturnusstr. 35 t/m 69
en 36 t/m 66, Poolsterstr. 1 t/m 19

en 2 t/m 20, het renoveren van 118
woningen (10/08/2012).
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 van
15 november tot en met 31 december 2012 op het plein Broekbergerlaan-Hagelingerweg te Santpoort
(31/07/2012)
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het(de)onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending
van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit
heeft genomen (college van Burgemeester en wethouders van
Velsen of Burgemeester 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
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
- reguliere procedure: w12.000186
Middenduinerweg 85 Santpoort-

Vergoeding kosten
Ouders met een laag inkomen en
met kinderen tot 18 jaar op het
voortgezet onderwijs kunnen financiële steun krijgen voor sommige schoolkosten die ze hebben
gemaakt. Soms kan ook een computer worden vergoed. De gemeente Velsen heeft daar speciale regelingen voor.

Om welke kosten gaat het?
Het gaat om zogenaamde ‘indirecte’
schoolkosten. Dat zijn bijvoorbeeld
de ouderbijdrage, schoolactiviteiten
(zoals schoolreis of werkweek), kosten voor materialen, gereedschap,
een boekentas, papier en schrijfgerei, een fiets.
Per kind kunt u voor een schooljaar maximaal € 270,00 ontvangen.
Voorwaarde is dat uw kind voortgezet onderwijs volgt en op de datum
van aanvraag jonger is dan 18 jaar.
U moet kunnen laten zien dat u de
kosten werkelijk hebt gemaakt. Dat
wordt in een steekproef gecontroleerd. Het is dus verstandig de betalingsbewijzen te bewaren (bonnetjes of afschriften).
Inkomensgrens
U komt voor het bedrag van € 270,00
in aanmerking als uw netto-inkomen lager is dan:
* 1.397,03 euro* per maand voor gehuwden en samenwonenden;
* 1.257,32 euro* per maand voor alleenstaande ouders.
En uw vermogen (zoals contanten,
spaargeld, banksaldo) mag niet meer
dan 11.370,- euro* zijn. * bedragen
per 1 juli 2012

Een aanvraag indienen
Als u een uitkering van Sociale Zaken heeft, krijgt u het bedrag automatisch. Dat geldt ook als u geen uitkering ontvangt maar vorig schooljaar de tegemoetkoming ook al kreeg
en u nog steeds aan de voorwaarden
voldoet.
Wilt u voor het eerst deze tegemoetkoming aanvragen, dan kunt u drie
dingen doen: bellen naar de gemeente Velsen bellen voor het aanvraagformulier via 140255, het formulier
afhalen bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis, Dudokplein 1
in IJmuiden of het formulier downloaden vanaf de website van de gemeente Velsen www.velsen.nl (digitaal loket, zorg en welzijn, indirecte
schoolkosten).
U vult het formulier helemaal in en
ondertekent het. Doe de gevraagde
bewijsstukken erbij, want als er papieren ontbreken, duurt de afhandeling langer. U krijgt zo snel mogelijk
bericht. De tegemoetkoming indirecte schoolkosten kunt u gedurende het hele lopende schooljaar aanvragen.
Vergoeding voor computer
Als uw kind voor school (voortgezet onderwijs) een computer nodig
heeft, kunt u daarvoor ook een vergoeding voor krijgen. Voorwaarden
zijn dat u een laag inkomen hebt (zie
de bedragen hierboven) en dat u nog
geen computer in huis hebt. Voor
meer informatie belt u de gemeente
Velsen, 140255, of gaat u naar de receptie van het stadhuis.

Zuid, renoveren van 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),
w12.000288 Narcissenstraat 1-A

Santpoort-Noord, vergroten bovenwoning (09/08/2012), w12.000291
Zadelmakerstraat 150 Velserbroek, verbouwen kantoorgebouw
(10/08/2012), w12.000293 Edisonstraat 19 IJmuiden, plaatsen dakopbouw tegen bestaande
kap op achtergevel (08/08/2012),
w12.000297 Hoofdstraat 240
te
Santpoort-Noord,
plaatsen
dakraam
in
voorgeveldakvlak
(09/08/2012), w12.000301 Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden, veranderen achtergevel (10/08/2012),
w12.000306 Keizer Wilhelmstraat 1 IJmuiden, maken wanddoorbraak (13/08/2012)

Beslissingen wet GBA
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij in
de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom
worden opgeschort met als reden:
verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet
meer in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Bambi,A.R.C.
Marcinkevič,M.
Beczała,P.M.
Memerda,C.
Bohn,M.E.
Mvama,C.
Brouwer,M.
Nkanu Nkanu,E.
Dalton,R.S.

geb.21-12-1978
geb.08-06-1990
geb.15-03-1992
geb.02-06-1993
geb.09-11-1978
geb.04-04-1976
geb.23-02-1974
geb.12-12-1965
geb.27-07-1979

Nurra,A.
geb.13-02-1964
Grimbergen,van M.C.G.
geb.22-04-1962
Wildt, de R.
geb.11-03-1976
Haan,de J.H.L.
geb.26-07-1967
Wiśniewski,P.
geb.05-12-1984
Kristek,T.E.
geb.13-10-1969
Voor informatie kunt u terecht bij de
Publieksdienstverlening, werkeenheid burgerzaken, telefoon (0255)
567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge
de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Ontwerpbesluit
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:

W12.000284 Waterloolaan 1 Driehuis, brandveilig gebruik bouwwerk
buitenschoolse opvang.

Dit ontwerpbesluit ligt met ingang van
17 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.

