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Ontmoet elkaar
tijdens het
Havenfestival
IJmuiden bij de
Rabo Spiegeltent!
Zie advertentie elders in deze krant.

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

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

‘Ik heb nog zo gezegd,
geen bommetje!’
Regio - Op de IJdijk in Spaarndam-West zocht de jeugd tijdens de extreme hitte op zondag verkoeling in het water.
Vanaf de brug op de IJdijk doken diverse jongeren het ver-

frissende water in. Daarbij
leek het wel een sport om ook
voorbijgangers op de fiets nat
te spetteren met zogenaamde bommetjes. Ook inzittenden van voorbij varende bootjes

werden niet gespaard en kregen hun deel van de waterpret.
De jeugd had in ieder geval de
grootste lol rondom de brug en
in het water. (foto: Michel van
Bergen)

Bestuurder gewond
na wilde achtervolging
IJmuiden - Een 27-jarige
IJmuidenaar is in de nacht van
vrijdag op zaterdag op de Heerenduinweg gewond geraakt
bij een eenzijdig ongeval. Surveillerende agenten zagen de
man op de Lange Nieuwstraat
even daarvoor met hoge snelheid voorbij rijden en wilden
hem controleren. Bij het zien
van de agenten ging de bestuurder er echter met hoge
snelheid vandoor. De agenten
hebben de auto op afstand gevolgd. In de bocht van de Heerenduinweg verloor de bestuurder de macht over zijn auto en
botste hij tegen een lege, geparkeerde tankwagen. Hierna
klapte de auto tegen een lantaarnpaal waardoor het motorblok losschoot en in brand
vloog. De brandweer heeft het
vuur geblust. De bestuurder lag
onder de auto en werd door de
brandweer uit zijn benarde positie bevrijd.

De man is met enkele botbreuken en verder onbekend letsel
naar een ziekenhuis vervoerd.
Hij wordt verhoord voor het negeren van het stopteken en er

wordt onderzocht of er sprake is van alcoholmisbruik. Verkeersongevalanalisten
doen
onderzoek naar het ongeval.
(foto: Michel van Bergen)

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Gratis naar
Telstar - Excelsior?
Dat kan!
Lever deze coupon ingevuld in voor vrijdag
24 augustus 17.00 uur bij het secretariaat van Telstar.
U ontvangt één toegangskaart voor de Oost-tribune.
Naam .............................................................................
E-mailadres ....................................................................
Deze kaart wordt u aangeboden door:

IJzersterk in
g
metaal-recyclin

Thuis bij
Telstar

Sporenonderzoek zaak
Roxanna aan Maasstraat
IJmuiden - De politie heeft
maandag met speurhonden gezocht naar mogelijke aanwijzingen voor de moord op Roxanna
in het plantsoen aan de Maasstraat. Op zaterdag 4 augustus
werd het lichaam van Roxanna
gevonden langs de Heerenduinweg. Onderzoek maakte duidelijk dat Roxanna door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen. Eerder werd uitgebreid
onderzoek gedaan in de woning

waar de IJmuidense woonde,
aan de Tuindersstraat. Er werden geen sporen gevonden dat
de vrouw in deze woning om het
leven is gebracht. Ook concludeert de politie uit onderzoek dat
de vrouw niet op de vindplaats
om het leven is gekomen. Vorige week is onderzoek gedaan in
een woning aan de Maasstraat.
Er zijn in deze zaak nog geen
aanhoudingen verricht. Het onderzoek is in volle gang.
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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

Santpoort weer bij de tijd
Santpoort-Noord - De eigen klok op het Broekbergenplein is al
maanden in reparatie. Te lang, vinden de Santpoorters. Als signaal
heeft iemand een alternatieve klok terug gezet, met behulp van een
lege colafles en een paal. Deze bijzondere klok heeft zelfs het nieuws
op RTL gehaald. Maar ja, het is dan ook komkommertijd. (foto: E.S.
Berk)

Cursussen van MEE
Regio - MEE Noordwest-Holland start in september twee
cursussen. Op woensdag 19
september gaat de cursus Broers
en zussen van start voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar die
een broertje of zusje met een beperking hebben. Op dinsdag 25
september start de cursus Autisme voor partners, een cursus
voor vrouwen van partners met
een autismespectrumstoornis.
Het doel van de cursussen is om
met elkaar in contact te komen
om zo (h)erkenning en steun
aan elkaar te kunnen bieden.
Aan de hand van opdrachten en
activiteiten worden verschillende onderwerpen besproken. Zoals: herkenning en emoties, hoe
kun je omgaan met de beperking. Er zijn vijf bijeenkomsten
op woensdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur in basisschool De
Ark, Velserstraat 17, 2023 EA te

Haarlem.
Vrouwen die met iemand samenleven die een autismespectrumstoornis heeft, ervaren soms
moeilijkheden waar zij met niemand over kunnen praten, vanwege de specifieke problemen.
Tijdens deze cursus krijgen de
deelnemers inzicht in de gevolgen van autisme op hun relatie en leren zij omgaan met
hun eigen gevoelens. Deze cursus wordt gehouden op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30
uur bij MEE Noordwest-Holland,
Richard Holkade 2, 2033 BZ te
Haarlem. Er zijn acht bijeenkomsten.
Aanmelden kan bij het Servicebureau van MEE NoordwestHolland, via 088-6522522, of email naar vraag@mailmee.nlof
via de webpagina www.meenwh.
nl/cursuagenda. De kosten zijn
10 euro voor een gehele cursus.

Wim van Egmond komt
Seaport FM versterken
IJmuiden - Vanaf maandag
27 augustus gaat er iets veranderen in de programmering
van Seaport FM. Het programma ‘Grootspraak’ met Remon
de Groot gaat verhuizen van de
werkdagen 14.00 tot 16.00 uur
naar de zaterdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur.
Van maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur
komt Wim van Egmond terug in
het Velsense. In de jaren negentig was Wim al eens enkele jaren
werkzaam bij de toenmalige lokale omroep Radio Plus. Eerder
werd hij bekend in het radiowereldje via de zeezenders Radio
Monique en 558.
Het uur tussen 15.00 en 16.00 uur
wordt gepresenteerd door Bob
Evers, en krijgt de naam ‘Middagmix’ met zich mee. Seaport

FM is te beluisteren via de kabel
(ziggo) 89.0, FM 107.8 en internet
www.seaportplaza.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: Apotheek
Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
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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Zwart Techniek nieuwe
shirtsponsor Stormvogels
IJmuiden - Vol trots presenteert
het bestuur van IJVV Stormvogels
de nieuwe shirtsponsor voor het
eerste selectieteam van de zondag; Zwart Techniek BV. Deze oer
IJmuidense onderneming staat
voor het leveren van energie installaties en expertise op dit terrein nationaal en internationaal.
Zij heeft de reeds jarenlange intensieve banden met IJVV Stormvogels omgezet in contract voor
shirtsponsoring. Algemeen directeur Ton Zwart is al jarenlang een
actief lid en adviseur via de Stichting Sponsoring Stormvogels en
was ooit speler van het eerste elftal van de Blauwwitten. Zijn broer
Jack maakte nog niet zo lang ge-

leden deel uit van het bestuur van
het toenmalige Stormvogels/Telstar en is actief lid van de financiële commissie van IJVV Stormvogels terwijl hun vader Henk
Zwart de voorzittershamer hanteerde bij IJVV Stormvogels begin jaren zestig. Het is dus beslist
geen toeval dat deze partijen, samen met de andere directieleden
van Zwart Techniek te weten Paul
van der Weiden en Ton Wijker elkaar gevonden hebben in een
mooi contract. IJVV Stormvogels
zal dit nieuwe voetbalseizoen, gelet op het 100-jarig jubileum, spelen in een prachtig retrotenue en
met trots het logo van Zwart Techniek daarop dragen.

Bovengronds
begraven
Gecremeerd worden of een
plekje in de aarde. Er zijn mensen die bij beide mogelijkheden
geen goed gevoel hebben. Uit
onderzoek blijkt dat te gelden
voor 7-12% van de burgers. Begraven worden boven de grond
is dan een welkom alternatief.
Op begraafplaats St. Jozef in
Haarlem bestaat sinds vorig
jaar deze mogelijkheid. Daar
zijn 9 bovengrondse grafkamers beschikbaar. De betonnen grafkamers zijn 3 hoog en
hebben elk een z.g. grafslede
die ervoor zorgt dat het vocht
wordt opgevangen en kan
verdampen. Aan de voorzijde
wordt de grafkamer hermetisch
afgesloten. In het graf is een
luchtkanaal, gekoppeld aan
een koolstoffilter, zodat geen
nare geuren naar buiten kunnen komen. Op een natuurstenen afsluitplaat kunnen de
persoonlijke gegevens worden
geplaatst. Ervoor kan een vaas
of windlicht worden neergezet.
Aan deze nieuwe piëteitsvolle
mogelijkheid van begraven
zitten vele voordelen. Er zijn
geen grondwaterproblemen
en er is minimale milieubelasting omdat het een schone
en hygiënische manier van
begraven is. Door de vergrijzing

Komende weekeinde
koel en wisselvallig

Subsidie
voor Groen
Dichterbij

De korte hitte-explosie is
voorbij en de kans dat het in
2012 nog een keer tropisch
warm wordt is niet zo heel
groot.

wester en slechts 18-20 graden zullen (naast die paar zonnige momenten) de ingredienten zijn van het IJmondiale
weer dan.

Toch kan het tot pakweg half
september nog tot ruim 30
graden komen in Nederland en
zelfs een hittegolf is niet uitgesloten begin september, maar
dat is een zeldzaamheid.

Donderdag (vrijdag al een
paar buien mogelijk) is het nog
meest droog bij prima temperaturen van rond de 20 graden. De zuidwester waait wel
al flink door in het open veld
en vlak aan zee.

Regio - IVN, het Oranje Fonds,
Buurtlink.nl en SME Advies zijn
op zoek naar de beste groene
buurtprojecten van Nederland.
Samen startten zij Groen Dichterbij, voor buren die zich samen inzetten voor een groenere buurt. Per provincie zoeken zij
vanaf vandaag naar één Groen
Dichterbij Icoonproject. De winnaars komen in aanmerking voor
een financiële bijdrage van maximaal 20.000 euro. Aanmelden
kan tot 24 september op www.
groendichterbij.nl. Groen Dichterbij stimuleert mensen om als
buurt, straat of wijk gezamenlijk aan de slag te gaan met het
‘vergroenen’ van de omgeving,
waarbij groen als middel dient
om de betrokkenheid en samenhang in de buurt te versterken.
Bijvoorbeeld met een gezamenlijke moestuin of het onderhoud
van parkjes, boomspiegels en
historische bomenrijen. Het project Groen Dichterbij is mogelijk
gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

De IJmond piekte afgelopen
zaterdag en zondag op een
graad of 32 en landelijk werd
een topmaximum genoteerd
van afgerond 37 graden.
Al met al is deze augustusmaand nu zo’n anderhalve
graad te warm in NoordwestNederland en de zomer in totaal is stiekem op weg naar
een notering bij de warmste 25
zomers van de afgelopen honderd jaar (hoezo slechte zomer?)
Het komende weekend zal totaal anders verlopen dan het
afgelopen tropenweekend.
Enkele stevige buien, mogelijk
met onweer, een flinke zuid-

In het weekend komt een depressie op bezoek in het
Noordzeegebied en dat stimuleert de buienactiviteit in vooral onze randstedelijke gebieden.
De zaterdag en zondag geven
een paar flinke Noordzeebuien
zoals gezegd en met amper 19
graden is het niet koud, maar
wel tamelijk koel, zeker bij die
doorwaaiende wind (tot 6 bft.)
uit zuidwest of west.
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

Duinwerk:

Plaggen en zagen
Alice Loeters
raken de begraafplaatsen sneller vol. Bovengronds begraven
is dan een oplossing voor dit
ruimtegebrek.
Maar ook, zoals een ervaringsdeskundige aangaf, betekent
het een intiemere en intensere
manier van herdenken. Door
eenvoudig de hand op de steen
te leggen voelde zij zich dichter
bij haar overleden dierbare.
In Zuid Europese landen vindt
bovengronds begraven op
grote schaal plaats. In bijvoorbeeld Italië heerst de opvatting
dat het begraven in de aarde
iets is voor huisdieren, maar
niet voor je dierbaren.
Pim Fortuin ligt wellicht mede
daardoor in een bovengronds
praalgraf in Italië.
Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Santpoort-Noord - Wandelend
of fietsend door Duin en Kruidberg kunt u er bijna niet omheen:
Natuurmonumenten is bezig met
allerlei werkzaamheden om het
duin te herstellen en nog mooier
te maken. Enkele paden zijn tijdelijk afgesloten voor bezoekers.
Benieuwd wat er nu eigenlijk gedaan wordt? Ga mee met een van
de speciale veldbezoeken waarbij de boswachter belangstellenden meeneemt naar de werklocaties. Op zaterdag 25 augustus om 16.00 uur en vrijdag 31
augustus om 15.00 uur worden
de verschillende werkzaamheden toegelicht; zagen van Amerikaanse vogelkers en plaggen van
duingraslanden.
Deze excursies zijn op de fiets en
duren ongeveer anderhalf uur.
Let op: kom op uw eigen fiets!
Honden zijn niet toegestaan.
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
Zie ook www.natuurmonumenten.nl/duinherstel. Het project
wordt gesteund door Europa in

de vorm van een LIFE-subsidie
en door provincie Noord-Holland. Verzamelpunt: parkeerplaats Duin en Kruidberg, aan de
Duin en Kruidbergerweg (2071
LE 74) ter hoogte van nummer 74.

Kunstmarkt
op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 1 september wordt op Plein 1945 van
10.00 tot 16.00 uur weer een
kunstmarkt georganiseerd door
Adrie Hoekstra, telefoon 0255515691 en Tineke Schepers. Op
de markt staan 30 kramen met
onder andere houtdraaien, schilderkunst, beelden, sieraden, kermiek, aquarel en het Strandatelier van Ada Leenheer. Van 11.00
tot 13.00 uu een optreden van
Bigband Velsen en ‘s middags
Jurre van der Linden. Kunst op
het plein wordt gesponsord door
Oliehandel Schepers en Evert de
Ronde Woning- & projectstoffeerderij.

Aangehouden
voor bezit
nepvuurwapen
Regio - De politie kreeg afgelopen vrijdagavond een melding dat in de Essenstraat in Beverwijk een man op het balkon
zou staan schreeuwen met een
voorwerp in zijn hand dat op een
vuurwapen leek. De agenten
kregen een signalement van de
man en hebben direct een onderzoek ingesteld. In de woning
werd een man die voldeed aan
het signalement aangetroffen en
aangehouden. Deze verdachte, een 23-jarige IJmuidenaar,
is aangehouden en verhoord. In
de woning werd een nepvuurwapen aangetroffen. Deze is in
beslag genomen. De verdachte
is zaterdagochtend weer in vrijheid gesteld.
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Verdachten
(poging)
woninginbraak
aangehouden
Regio - Een alerte getuige meldde vorige week woensdagavond
dat er mogelijk door drie mannen zou worden ingebroken in
een woning in de Rupelstraat in
Heemskerk. De agenten hebben direct met meerdere eenheden een onderzoek ingesteld. Dit
leidde al gauw tot de aanhouding
van de eerste verdachte in de
Lessestraat. De tweede verdachte
werd in de Loirestraat aangehouden en de derde verdachte op de
Euratomsingel. Het drietal, 50, 29
en 26 jaar, is ingesloten voor nader onderzoek. Het is niet bekend
of er iets is buitgemaakt.

Politie op zoek
naar specifieke
getuigen
Regio - De politie in Haarlem is
op zoek naar mensen die in de
nacht van afgelopen zaterdag op
zondag rond 00.30 uur langs de
Amerikavaart hebben gestaan,
op de kade of op een vlonder. Deze mensen zijn er getuige van geweest dat een Volkwagen busje met daarin twee verdachten te water raakte en vervolgens werden aangehouden
door de politie. De politie heeft
geen gegevens van deze getuigen, maar wil hen wel erg graag
spreken. Zij worden vriendelijk
verzocht contact op te nemen
met de politie in Haarlem via het
telefoonnummer 0900-8844.

Vrijwilliger bij Sensoor,
hoe gaat dat in zijn werk?

Binnenkort op Seaport TV
IJmuiden - Telstar speelt vrijdagavond zijn derde competitiewedstrijd in het eigen Tata Steelstadion tegen het Rotterdamse
Excelsior.
De Witte Leeuwen hebben drie
punten uit twee wedstrijd gehaald. Net als de tegenstander, die vorig jaar gedegradeerd
is club uit de eredivisie. Trainer
coach Marcel Keizer verklaart in
het interview met Seaport-verslaggever Jac. Zuurbier (zie bijgevoegde foto) dat hij met zijn
team probeert met vaste spelpatronen te spelen.
Ondanks een wonderschoon
doelpunt van Leandro Resida
ging de eerste wedstrijd verloren
tegen Helmond Sport (1-2). In
Apeldoorn kreeg Telstar de volle winst bij AGOVV (1-2). Toch
stond Telstar na een snel verkre-

gen voorsprong (0-2) in de tweede helft sterk onder druk. Het
team kwam zelfs met tien man te
staan na het vertrek van Cerilio
Cijntje (twee maal geel).
Tegen Excelsior beschikt de trainer over een fitte selectie. Wanneer deze belangrijke wedstrijd
winnend afgesloten wordt zal
Telstar in de top van de eerste
divisie staan. Dat is al vele jaren
niet het geval geweest is.
De aftrap is om 20.00 uur. Deze
uitzending is deze week iedere
dag om 02.00, 06.00, 10.00, 14.00,
18.00 en 22.00 uur bij Seaport TV
te zien op het analoge Velser kanaal en digitaal op Ziggokanaal
40.
Wereldwijd is de uitzending ieder moment te zien op de website www.seaportrtv.nl onder Uitzending Gemist.

Veel boetes
bij snelheidscontrole
Regio - De politie hield maandagavond een snelheidscontrole op de Verspronckweg in
Haarlem. Tussen 18.50 uur en
21.20 uur reden 601 bestuurders |voorbij de radarauto. Hiervan reden er 104 te hard. De
hoogste snelheid was 78 km per
uur terwijl 50 km per uur maximaal is toegestaan. De betrokken bestuurders krijgen binnenkort hun bekeuring thuisgestuurd.

Rijden met
ontzegging
Regio - Tijdens een verkeerscontrole aan de Zeestraat in Wijk
aan Zee bleek een automobilist
vorige week onverzekerd rond
te rijden terwijl hij een rijontzegging had. Aangezien het voor de
derde keer was dat de 22-jarige
Amsterdammer dit deed is zijn
auto in beslag genomen.

Muzikale steun voor
Eerste Hulp Zeehonden
Velsen-Noord - EHBZ, Eerste Hulp Bij Zeehonden Velsen,
krijgt muzikale steun. Dinsdagavond werd de nieuwe videoclip
met lied gepresenteerd in Café
de Hout in Velsen-Noord. In het
lied en in de video wordt duidelijk wat de EHBZ allemaal doet
voor zeehonden die in nood verkeren.
EHBZ is een vrijwilligersorganisatie die het moet hebben van
giften en donaties. De zeehon-

denambulance is inmiddels dertien jaar oud en loopt op zijn
laatste pootjes. Het is zelfs zo
dat zij alleen nog maar in IJmuiden kunnen rijden, vanwege de
ontbetrouwbaarheid van de ambulance.
Het lied en de video zijn zaterdag en zondag ook te zien bij de
kraam op het Havenfestival. Uiteraard is elke gift heel erg welkom. Zie ook www.ehbz-velsen.
nl.

Regio – Nico is één van de vrijwilligers die werkt bij telefoonhulpdienst Sensoor met vestigingen in Haarlem, Alkmaar, Zaandam en Hilversum. Op dit moment kan Sensoor nog vrijwilligers gebruiken. Zou dit iets voor
u zijn? “Als vrijwilliger bij Sensoor doe je je werk anoniem en
noem je nooit je naam. Nico is
niet mijn eigen naam. Dat maakt
het voor iedereen die met ons
wil bellen of chatten nog makkelijker om contact te zoeken. Ik
woon in Amsterdam, maar doe
m’n vrijwilligerswerk bij Sensoor
Haarlem.
Ik werk bijna 20 jaar bij Sensoor.
Ik las destijds een oproep waarop ik heb ik gereageerd. Na een
eerste kennismakingsgesprek
ben ik aangenomen en kon ik
met de training starten.
Destijds werkte ik in een zeer
zakelijke, commerciële functie.
Hoewel ik daar veel plezier en
voldoening uit haalde, kwamen
andere vaardigheden en behoeften in dat werk niet zo tot z’n
recht. Ik wilde meer met mensen werken. Om de mens zelf,
niet om z’n bedrijfseconomische
of andere commerciële waarden.
Maar ook om een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren
en mijn visie op ontwikkelingen
in onze samenleving in de praktijk te brengen.
Uit het feit dat ik dit werk met
veel enthousiasme de eerste 16
jaar naast mijn fulltime betaalde functie deed, blijkt wel dat
het bevalt. Dit werk is zo veelzijdig. Elke telefoon- of chatdienst
is weer anders omdat mensen zo
verschillend zijn. Of het nu gaat
om persoonlijke, maatschappelijke, of psychische problemen.
Dat maakt het boeiend!
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar (dat is zo langzamerhand
uniek in ‘zorgland’ Nederland. Je
telefoondienst doe je meestal op
kantoor en soms thuis. Dat laatste geldt vooral voor de nachten
en de zon- en feestdagen.
Er vindt, dat is noodzakelijk,
overdracht plaats. Je kunt een
gesprek hebben gehad waarop de beller terugkomt, die bespreek je dan even met je collega. In bepaalde crisissituaties
kan dat in het belang van de beller ook nodig zijn.
Als je dienst doet op kantoor
is de overdracht rechtstreeks.
Daarbij heb je dan ook even persoonlijk aandacht voor elkaar.
Soms nemen we daarbij een kop
koffie of thee. Het onderlinge so-

ciale contact speelt, voor wie dat
wil, een plezierige rol bij Sensoor.
Als je opvolger thuis dienst doet
gebeurt de overdracht telefonisch. Chatdiensten doe je altijd op kantoor. Dus dan is er ook
vanzelf intercollegiaal, persoonlijk contact. Tijdens de diensten
is er niet automatisch direct contact met een begeleider, maar als
je er behoefte aan hebt kun je altijd terecht bij een van de stafleden.. Onze opleiding en training
zijn erop gericht dat we het werk
geheel zelfstandig kunnen doen.
Voordat je als vrijwilliger aan de
slag gaat krijg je een training die
3 maanden duurt. In die training
worden theorie en praktijk gecombineerd. De eerste maanden zijn best intensief, maar
heel leerzaam. Het leuke is dat ik
door de jaren al verschillenden
malen heb gezien dat er collega’s zijn die (weer) een betaalde
baan hebben gevonden dankzij de trainingen en de ervaring
die zij bij Sensoor hebben opgedaan. De laatste jaren staat de
ervaring bij en de deskundigheid
opgedaan bij Sensoor, terecht en
met succes, op menig CV.
Sensoor bestaat nu meer dan 50
jaar en wordt tot nu toe gefinancierd door de provincie NoordHolland. Die financiering staat
nu zeer onder druk. Je leest dat
bijna dagelijks. Als de overheid
blijft doen waar ze nu mee bezig is leidt dat tot een samenleving waar geen oog en aandacht
meer is voor de menselijke maat
en voor échte aandacht voor elkaar. Iedereen die meer wil weten over Sensoor kan bellen met
telefoonnummer 023 – 5291909.

Gürcan Sari verlaat
per direct Telstar
Velsen-Zuid - Telstar heeft besloten per direct de samenwerking
met Gürcan Sari te beëindigen.
Disciplinaire redenen liggen ten

grondslage aan de beëindiging van
de samenwerking. Beide partijen
wensen verder geen uitspraken te
doen of verder in detail te treden.
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Speliadeweek in
speeltuin Santpoort
Santpoort-Noord - In de laatste week van de grote vakantie,
van maandag 28 augustus tot en
met vrijdag 31 augustus is het elke middag weer feest in speeltuin Santpoort aan de Valckenhoeflaan 2. Tijdens deze week is
er een kleurwedstrijd, een stoepkrijtwedstrijd en een spijkerbroekhangwedstrijd, waarmee vele leuke prijzen te winnen zijn.
Ook komt er een clown en er is een
optreden van imitatie kabouter
Plop. Op woensdag is er een ijscokar, waar alle kinderen een lekker ijsje krijgen. Op vrijdag hebben

Verkiezingscampagne
PvdA van start

OIG/IHD

Vakantieweek in teken
van Olympische Spelen
Velsen - Het hotel Guldenberg
gelegen in de bosrijke omgeving van het Brabantse Helvoirt was de schitterende accommodatie voor de 49 gasten van de Stichting OIG/IHD
tijdens de vakantieweek in augustus 2012.
De gasten, zoals deze bij OIG/
IHD worden genoemd, zijn
over het algemeen nog goed
ter been maar soms rolstoelafhankelijk. De helft van de
groep is afkomstig uit de verschillende tehuizen van Kennemerland en de anderen wonen nog zelfstandig in de gemeente Velsen. Een ploeg van
22 medewerkers stond letterlijk
dag en nacht paraat om het de
gasten volledig naar de zin te
maken. En afgaand op de geluiden van de gasten is dat prima gelukt.
Een goed doordacht programma gaf een prima afwisseling
te zien tussen aantrekkelijke
activiteiten en de momenten
van rust. Met twee zeer luxe
bussen zijn de gasten vanuit
Velsen naar het hotel Guldenberg vervoerd. Bovendien reden er zes busjes van OIG/IHD
mee ter ondersteuning gedurende deze week.
De zondag bood de mogelijkheid om met de busjes naar
een kerkdienst te gaan in één
van de kerken van Helvoirt. ’s
Middags was er op het grote
terras een muziekquiz voor alle gasten onder leiding van de
quizmaster Rinus Drost.
Op maandag werd in twee
ploegen een bezoek gebracht
aan een dierentuin in Best,
waar extra vrijwilligers uit de

ze heerlijke poffertjes en kunnen
de kinderen buikschuiven. Vanaf
maandag tot en met donderdag is
er een luchtkussen, waarop heerlijk kan worden gesprongen.
Kortom er is van alles te doen tijdens de Speliadeweek in de speeltuin Santpoort.
De entree voor deze gezellige
week met veel lekkers, wedstrijden, prijzen en spelletjes is: Leden
1 euro per kind/per dag, niet-leden 2 euro per kind/per dag. Voor
volwassenen is de toegang de hele week gratis. Zie ook www.speeltuinsantpoort.com.

omgeving klaarstonden om de
rolstoelen te helpen duwen
door de paden van deze dierentuin. ’s Avonds werd op het
grote terras een modeshow gepresenteerd door de ladyspeaker Gitta Weber. De modellen,
met een wat mannelijke uitstraling, toonden de kledingstukken uit de collectie van de
verkoopruimte van OIG/IHD.
De toeschouwers raakten bijna in extase.
Op dinsdagochtend werden de
dames onthaald op een verwendag en brachten de heren
een bezoek aan het Nationaal
Museum in Vught.
De dinsdagmiddag stond volledig in het teken van de Olympische Spelen. Vijf teams, gekleed in de felle kleuren van
de ringen, konden zich met elkaar meten op allerlei terreinen. Rollen, werpen, vangen
en doorgeven waren de basistechnieken waar men vier jaar
op had geoefend.
Zowel voor de toeschouwers
als voor deelnemers was het
een schitterend festijn, dat uitgevoerd werd met een groot
enthousiasme, inzet en betrokkenheid. Jacqueline van der
Burg en Peter Wubbelts zagen
hun voorbereiding ruimschoots
beloond.
Woensdag werden de gasten
opnieuw met twee grote luxe
bussen naar Appeltern gereden voor een prachtige boottocht op de Maas aan boord
van de cruiseboot ‘de Sluizer’.
Naast deze culturele activiteiten waren er ook de nodige
mogelijkheden voor ontspanning, zoals een aantrekkelijke

bingo, puzzelen, zomaar een
prijsuitreiking voor iedereen
en natuurlijk iedere dag heerlijk rustig koffiedrinken en bijpraten. Een extra tintje aan deze week werd door de gasten
zelf gegeven. Onder de gasten,
in de leeftijd van 62 tot en met
97 jaar bevonden zich namelijk
twee pianisten die in staat waren de luisteraars te binden gedurende de pauzes.
De bonte avond werd opgeluisterd door een muzikaal duo en
uiteraard waren er enkele acts,
zoals het West-Friese boertje,
de swingende nonnen en de
spelbrekers met ‘kokette Katinka’. De ceremoniemeester Bertus Spanjaard was zoals altijd
de verbindende schakel. Tijdens deze avond werden Alie
Pols en Etjo Dik in het zonnetje
gezet omdat zij al 25 keer zijn
mee geweest.
Tijdens het afscheidsdiner op
de vrijdag kon iedereen terugkijken op een geweldige week
die vooral tot stand kon komen
door de vele stille krachten op
de achtergrond en dankzij de
organisatie van de evenementencommissie van OIG/IHD
bestaande uit Ria Graafsma en
Etjo Dik.
Over twee maanden volgt de
reünie met een fotoboek en
een uitgebreid verslag voor de
medewerkers en de gasten via
een film, waardoor de week
opnieuw in het kort beleefd
kan worden. De dankbaarheid
van de gasten geeft de garantie
dat ook volgend jaar deze week
weer door de evenementencommissie van OIG/IHD georganiseerd zal worden.

Velsen - De verkiezingscampagne van de PvdA is begonnen. De
posters zijn geplakt en afgelopen zaterdag was aan PvdA-kandidaat Tweede Kamerlid Désirée
Bonis in Velsen om in gesprek
te gaan met de inwoners. Samen met een groep enthousiaste lokale PvdA-ers werd het een
gezellige en informatieve ochtend. Veel mensen maakten van
de gelegenheid gebruik voor een
praatje met de politiek over de
politiek. Dat Désirée Bonis Velsen bezocht voor haar campagne
is niet vreemd. Zij is geboren en
getogen op Sluiseiland en heeft
de lagere school en de middelbare school in IJmuiden doorlopen. Désirée staat als negende
op de PvdA kandidatenlijst. Zij is

oud Ambassadeur van Syrië en
momenteel bij het ministerie van
buitenlandse zaken directeur van
Sub-Saharan Africa.

FF Anders start weer
de repetitieavonden
Velserbroek - Het gezelligheidskoor FF Anders in Velserbroek gaat op 4 september weer
beginnen met de repetitieavonden.
Dit koor bestaat uit ongeveer 55
leden en zingen onder leiding
van André Jansen die wordt geassisteerd door toetsenist André

Daemen. FF Anders zingt Nederlandstalig en het zijn vaak gezellige meezingers.
De repetitieavond is op de dinsdagavond in de Hofstede van
19.30 tot 21.30 uur
Momenteel hebben ze een ledenstop, maar heren en sopranen zijn van harte welkom.

Donderdag 16 augustus om 14.45
uur ben ik op mijn scootmobiel
aangereden door een mevrouw
van middelbare leeftijd, in een
blauwe MPV.
Naar alle waarschijnlijkheid van
een Frans automerk (Citroën C
klasse of Renault) voor zover ik
me kan herinneren. Dat gebeurde
op het kruispunt Pleiadenplantsoen, Planetenweg (westzijde) te
IJmuiden.
Tijdens de consternatie, onstaan
na deze botsing, heeft genoemde
mevrouw, zonder zich nader be-

kend te maken en zonder uitwisseling van gegevens, zich uit de
voeten gemaakt.
Middels deze weg, geef ik mevrouw de gelegenheid om zich
alsnog met mij in verbinding te
stellen, zodat de onstane schade naar tevredenheid kan worden
opgelost.
Met vriendelijke groet: en alvast
hartelijk dank voor uw medewerking:
Z.G. Schockman, 0255-519200
email: z.schockman@kpnplanet.nl
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Stormvogels 100 jaar

Afgelopen weekend vond
er een geweldige en historische Drieluik plaats. Nu
is het al weer tijd voor het
volgende spektakel in relatie tot het 100-jarig bestaan
van Stormvogels. Zaterdag
25 augustus speelt het eerste elftal van Stormvogels
tegen de ex-internationals
KNVB. De wedstrijd begint
om 19.00 uur op Sportpark
Zeewijk.
Afgelopen zondag zijn Telstar,
VSV en Stormvogels de sportieve strijd met elkaar aangegaan. Zowel oud spelers als
de huidige selecties van de
drie verenigingen zetten onder
tropische temperaturen hun
beeste beentje voor. Uiteindelijk bleek bij zowel de “oudjes”
als bij de jongens Telstar over
de beste selectie te beschikken. Gezien de reacties bij zowel de deelnemers als de aanwezigen kunnen we spreken
van een succes. Er werden
zelfs al ideeën geopperd om dit
tot een jaarlijks regionaal evenement te maken.
Aanstaande zaterdag 25 augustus om exact 19.00 uur zullen de mannen van Dick-Jan
Ente de strijd aangaan tegen,
wellicht voor vele jonge spe-

lers, voormalige idolen. Stormvogels gaat nl. de strijd aan met
een afvaardiging van de ex-internationals KNVB.
De spelers van stormvogels
zullen in aanloop naar de competitie alles uit de kast moeten halen om tegen dit elftal
een goed resultaat neer te zetten. De ex-internationals zullen
in ieder geval met Ronald de
Boer, Pierre van Hooijdonk, Richard en Rob Witschge, Arthur
Numan en Wim Kieft ten tonele verschijnen. Als gastspelers
verschijnen een oud-goalgetter
van de eredivisie en een tweetal recent gestopte spelers van
het Nederlands Elftal. Zorg dus
dat je er bij bent.
De wedstrijd zal onder leiding
staan van de bekende KNVB
scheidsrechter Ruud Bossen.
Voor, tijdens en na de wedstrijd is er natuurlijk de mogelijkheid om een visje te happen
en wellicht nog een allerlaatste
lot te kopen om zodoende deel
te nemen aan de geweldige Jubileumloterij met als hoofdprijs
een auto.
De entree voor deze wedstrijd
bedraagt 5 euro per persoon.
Leden, donateurs en vrienden van Stormvogels hebben
op vertoon van hun lidmaatschapskaart vrij entree. Na afloop van de wedstrijden is er
muziek in de kantine.
Voor foto’s van de evenementen en verdere informatie kunt
u terecht op onze website
www.stormvogels.nl en/of onze openbare facebookpagina
www.facebook.com/stormvogels100jaar.

Primalux Zonwering
sponsor volleybaltoernooi
Velserbroek - Het negende
HHI-dames straten zaalvolleybaltoernooi wordt gehouden op
zaterdag 13 oktober en is ongekend populair.
Het gaat heel erg goed met de
sponsoring van het toernooi.
Sponsoren willen het toernooi
graag ondersteunen.

Diverse onderhandelingen en
gesprekken met Donny de Wijs
hebben er toe geleid dat Primalux Zonwering uit Haarlem dit
zaalvolleybaltoernooi in 2012
weer zal gaan sponsoren. Het
contract is zaterdag 18 augustus
getekend. Zie ook www.straatvolley.nl

Lachyoga
Santpoort-Noord - Vanaf 3 september wordt weer elke eerste
maandagavond van de maand
heerlijk met elkaar lachen in de
zaal naast de Dorpskerk aan de
Burg. Enschedelaan. Lachyoga is
een speelse en ontspannende methode om via nep-lachen tot echt
lachen te komen. Het is bewezen
dat lachen goed voor de gezondheid is. Voor informatie en aanmelden (kan per keer), Marijke 0634287201.

Nieuwe, frisse look
bij Bakkerij Bastmeijer
IJmuiden - Bij Bakkerij Bastmeijer kunnen de klanten al
75 jaar heerlijk ambachtelijk
brood en banket kopen, dat
met liefde is bereid. En dat
proef je bij iedere hap.
Familie Bastmeijer vond het
tijd voor een nieuwe uitstraling
en een frisse ‘look’, daarom is
de winkel aan Kompasstraat
74 geheel vernieuwd. Bakke-

rij Bastmeijer is klaar voor de
volgende 25 jaar. Dus ga eens
langs en proef. Heerlijke meergranenbroden, witte,- bruine,en rozijnenbollen om echt van
te genieten. Heerlijk banket om
je vingers bij op te eten.
Graag tot ziens in de winkel
aan Kompasstraat 74 of aan
het Plein 1945 nr. 50 in IJmuiden.

Geen vrijmarkt, wel
jaarmarkt Oud-Velsen
Oud-Velsen - De Vrijmarkt die
tegelijk met de Jaarmarkt van
de Engelmunduskerk op de
laatste zaterdag van september
gehouden werd in Oud-Velsen,
gaat niet door. De stichting die
de laatste jaren de vrijmarkt organiseerde (de stichting Het
Dorp Velsen) heeft wegens gebrek aan financiële middelen
zijn activiteiten moeten beëindigen. Daarmee lijkt het doek
voor de vrijmarkt te zijn gevallen.
De gemeente verlangt namelijk
dat er een duidelijke organisatie is die toezicht houdt op een
goed verloop en op de afspraken in verband met veiligheid.
Voor alle duidelijkheid: de jaarmarkt rond de Engelmunduskerk gaat wél door, de voorbereiding daarvan is volop gaande!
De vrijmarkt is in de loop der
tijden ontstaan als een neveneffect van de pinkenmarkt (nu
jaarmarkt geheten) die jaarlijks door de Engelmunduskerk
rond de kerk werd georganiseerd. In de loop der tijden gingen in de straatjes van het oude dorp ook bewoners en kinderen hun koopwaar aanbieden, waardoor ook een knusse en sfeervolle vrijmarkt ontstond. Het succes ervan trok
steeds meer deelnemers en
belangstellenden,
waardoor
het soms flink dringen werd
in de smalle straatjes. Ook de

belangstelling van beroepshandelaren vroeg om de nodige aandacht. Die ontwikkeling
leidde ertoe dat de gemeente eisen ging stellen om met
name de veiligheid te kunnen
waarborgen.
Het dorp moest bereikbaar blijven voor brandweer en ambulance. Omdat het kerkbestuur
al zijn aandacht en mankracht
nodig had voor de organisatie van de jaarmarkt rond de
kerk, leidde dit ertoe dat de gemeente in 2009 liet weten dat
géén vrijmarkt in het oude dorp
mocht worden gehouden. En
inderdaad werden overtreders
door de politie gesommeerd
hun boel weer in te pakken.
Deze onbevredigende situatie was voor stichting Het Dorp
Velsen aanleiding om de verantwoordelijkheid voor de vrijmarkt op zich te nemen, ofschoon de doelstelling van de
stichting gericht is op het behoud van het beschermde
dorpsgezicht.
Het leek een dankbare neventaak, gezien de weer aangroeiende belangstelling na het verbod van 2009. Daaraan is nu
door het wegvallen van de financiële basis van de stichting
toch weer een einde gekomen.
Gelukkig gaat de jaarmarkt
rond de Engelmunduskerk gewoon door, dus is er alle reden
om op 29 september naar OudVelsen te komen.

Medicijnen
gestolen
Regio - Afgelopen vrijdagochtend is een plastic tas gestolen
met daarin diverse doosjes medicijnen. Een 51-jarige Heemskerker had rond 8.30 uur zijn
bromfiets tegen een supermarkt
aan het Maltezerplein geplaatst.
Na zijn supermarktbezoek bleek
dat de tas met medicijnen uit
zijn bromfietstassen te zijn gehaald. De politie waarschuwt dat
de medicijnen gevaarlijk kunnen
zijn en is op zoek naar getuigen
van deze diefstal. U kunt bellen
met 0900-8844 (lokaal tarief).

Aangehouden
na vernieling
IJmuiden - Surveillerende agenten hoorden in de nacht van zaterdag op zondag glasgerinkel op
het Pleiadenplantsoen. Op hetzelfde moment zag één van de
agenten een vrouw die zich probeerde te verstoppen. Één van de
ruiten van een berging bleek te
zijn vernield. De vrouw, een 27-jarige Velserbroekse, is aangehouden voor vernieling.

Bromfietser
raakt rijbewijs
kwijt
IJmuiden - Een 17-jarige bromfietser uit Velserbroek is afgelopen zondag zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Rond 17.00 uur reed
hij 80 kilometer per uur over
de IJmuiderstraatweg waar een
maximum van 45 kilometer per
uur geldt voor bromfietsers.

Betalen met
vals geld
Velserbroek - Een 39-jarige
Amsterdammer is vorige week
dinsdag aan het einde van de
middag aangehouden nadat hij
met een vals briefje van 50 euro
had betaald. Een medewerkster
van een supermarkt aan de Galle
Promenade ontdekte waarna de
man wegliep. Kort daarna kon
hij worden aangehouden waarbij bleek dat hij cannabis en een
zak henneptoppen bij zich had.
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Velsen steunt Burendag
Op zaterdag 22 september 2012 is
het weer Burendag. In heel Nederland organiseren die dag buurtbewoners activiteiten voor andere buurtbewoners. Samen kunt u
uw straat, buurt of wijk nog leuker
te maken dan het al is. Tot nu toe
zijn er 6 projecten in Velsen aangemeld via www.burendag.nl. Uw
aanvraag moet u voor 1 september indienen.

Het Oranjefonds biedt maximaal
500 euro per project. De gemeente Velsen heeft echter ook een budget voor wijkinitiatieven en wil deze wijkgerichte projecten op deze
dag ook met maximaal 500 euro ondersteunen. Dit geldt dus voor zowel nieuwe activiteiten als voor ac-

tiviteiten die al een subsidie van het
Oranjefonds hebben ontvangen!
De aanvragen voor zowel het Oranjefonds als voor de gemeente moeten voor uiterlijk zaterdag 1 september binnen zijn. Belangrijk om te weten is dat de bijdrage uit het budget
voor wijkinitiatieven niet bedoeld is
voor de kosten voor eten en drinken,
honoraria van artiesten, workshopleiders en andere betaalde krachten.
Voor een aanvraag uit het budget
“wijkinitiatieven” kunt u het aanvraagformulier downloaden op
www. velsen.nl/de gemeente/wijken.
Kijk voor suggesties, ideeën en de
voorwaarden op www.burendag.nl.

Verkeersmaatregelen
Havenfestival IJmuiden
25 en 26 augustus
Naast alle andere festivals die in
de zomer in de regio worden georganiseerd neemt het gratis te
bezoeken Havenfestival IJmuiden een belangrijke plaats in. Het
volledige programma vindt u op
www.havenfestivalijmuiden.nl Bij
de infostand aan het begin van de
Trawlerkade worden tijdens het
festival gratis programmaboekjes
uitgedeeld.
Verkeersmaatregelen:

Voor de veiligheid van wandelend en
fietsend publiek en om de toestroom
van publiek dat met de auto komt

Je maakt nu kans op een iPhone!

Burgernet: jij doet toch
ook mee?
In Kennemerland is Burgernet
ruim een jaar actief. Inmiddels
hebben bijna 20.000 mensen zich
aangemeld als deelnemer. Ook de
afgelopen weken waren er diverse Burgernetacties. 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

Onderhoud Julianabrug
Op dinsdag 28 augustus 2012 vindt aan de Julianabrug te IJmuiden regulier
onderhoud plaats. Het verkeer wordt door verkeerregelaars over één rijbaan
geleid. Er kan enige verkeershinder ontstaan.

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.
Op het evenemententerrein is het
niet toegestaan te (brom)fietsen.
Een bewaakte fietsenstalling is te
vinden voor het kantoor van Imares.
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en
Beverwijk heeft een halte op de
Dokweg. Vanaf hier is het festivalterrein binnen 2 minuten lopend te
bereiken.

Surfsimulator
op het Havenfestival
Tijdens het Havenfestival is de gemeente Velsen vertegenwoordigd
met een promotiestand die bestaat uit twee grote driehoeken
die de sfeer van IJmuiden aan Zee
verbeelden.

Hier kan iedereen tussen 12.00 en
18.00 uur zijn of haar surfkunsten
demonstreren op de surfsimulator.
Hiermee wil de gemeente Velsen
duidelijk maken dat IJmuiden aan
Zee en strand Noordpier dé hotspots
zijn voor wind- en watersurfers.
(foto: gemeente Velsen)

Evenementen in Velsen
25 /26 augustus Havenfestival
Trawlerkade, IJmuiden
25 augustus
Boeken-, crea- en kunstmarkt Plein 1945, IJmuiden
Meer informatie op www.velsen.nl> sport, toerisme en vrije tijd

Infopagina
23 augustus 2012

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Tweede Kamer verkiezingen
12 september 2012

Stemmen, wat moet ik weten?
De rode stempotloden komen
weer tevoorschijn en de verkiezingskoorts stijgt. 12 september
2012 zijn namelijk de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. U heeft vast de borden
langs de weg al zien staan.
De campagneposters zijn geplakt,
de kandidatenlijsten zijn ingeleverd en de eerste verkiezingsdebatten zijn al begonnen. Nu alleen
nog stemmen! Waar moet u rekening mee houden?
Wanneer mag ik stemmen?

Om een stem uit te kunnen brengen
moet u achttien jaar of ouder zijn,
mag u niet zijn uitgesloten van het
kiesrecht én ingeschreven staan bij
de gemeente. Tevens moet u de Nederlandse nationaliteit bezitten.
Wanneer u aan deze voorwaarden
voldoet heeft u van de gemeente een
stempas ontvangen. Zonder stempas
kunt u geen stem uitbrengen. Heeft
u geen stempas ontvangen neem
dan contact op met de werkeenheid Burgerzaken (0255-567200) of
(142555).
Identificatieplicht

Bij het stemmen wordt u gevraagd
om zich te legitimeren. Deze identificatieplicht is ingevoerd om vast te
stellen dat degene die stemt daadwerkelijk de kiesgerechtigde is. Geldige identiteitsdocumenten zijn:
geldige reisdocumenten zoals een
Nederlands paspoort of identiteitskaart en een geldig Nederlands rijbewijs. Deze documenten mogen

alleen voor deze verkiezingen tot
maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Volmacht

Kunt u op de dag van stemming niet
stemmen? Geen nood, u kunt dit op
twee manieren bij volmacht doen. U
kunt uw stempas aan een ander geven en hem of haar machtigen voor
u te stemmen. De gemachtigde moet
wel inwoners zijn van onze gemeente. Let wel op: bij het stemmen met
een volmacht moet u degene die namens u stemt wél een kopie van uw
geldig identiteitsdocument meegeven. Ook hier geldt dat de identiteitsdocumenten tot maximaal 5
jaar verlopen mogen zijn.
Wilt u iemand in een andere gemeente machtigen dan is dit ook mogelijk. U kunt hiervoor tot en met 29
augustus contact opnemen met de
werkeenheid Burgerzaken (02555567200) of (142555).
Kiezerpas

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan de gemeente waar u staat
ingeschreven dan kan dit. U kunt dan
schriftelijk tot en met 29 augustus of
mondeling tot en met 07 september
een kiezerspas aanvragen bij de werkeenheid Burgerzaken.
Neem echter wel uw stempas mee.
Deze zal dan worden omgezet in een
kiezerspas zodat u in elke gemeente
in Nederland uw stem kan uitbrengen. Met vragen over een kiezerspas kunt u terecht bij de werkeenheid Burgerzaken (0255-567200) of
(142555).

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 hoe u oplichting aan de deur
kunt herkennen.

Het wijkteam dat bestaat uit de
wooncorporaties van Velsen, politie Kennemerland, wijkplatform
IJmuiden-Noord, 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 zich 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!

Waar kunt u stemmen?
Waar kunt u stemmen?

U kunt met uw stempas overal binnen de gemeente stemmen. Dus in een
stembureau naar eigen keuze. De openingstijden van de reguliere stembureaus zijn van ‘s ochtends 07.30 uur tot ‘s avonds 21.00 uur. Alle stembureaus zo ingericht, dat mindervalide kiezers daar zelfstandig hun stem
uit kunnen brengen. Hieronder een lijst met alle stemlocaties:
•Stadhuis – Dudokplein 1
•Woon en zorgcentrum Huis ter Hagen – Lodewijk van Deyssellaan 254
•Verpleeghuis Velserduin – Nicolaas Beetslaan 4
•Voormalig Raadhuis – Torenstraat 7
•Wooncentrum Velserhooft – Wulverderlaan 65
•Café Zaal De Wildeman – Hoofdstraat 142
•De Zorgspec. v/h bibliotheek – Crocusstraat 1
•’t Brederode Huys – Bloemendaalsestraatweg 201
•Basisschool Het Anker – Grote Buitendijk 48
•Brederode Daltonschool – Willem de Zwijgerlaan 110
•COB Hofstede – Aletta Jacobsstraat 227
•Basisschool De Duinroos – Floraronde 293
•Basisschool De Ark – Platbodem 201
•Basisschool De Molenweid – Sluisweid 9
•Basisschool De Duinroos – Platbodem 197
•Sporthal Het Polderhuis – Vestingplein 58
• Stichting OIG – Abelenstraat 1
•Sint Fransciscusschool – Zeeweg 136
•De Vliegende Hollander – zij-ingang Casembrootstraat 58
•Buurthuis De Spil – Frans Halsstraat 29
•Verpleeghuis Velserduin – Scheldestraat 101
•Basisschool Het Kompas – Stephensonstraat 70 A
•Woon- en Zorgcentrum W.F. Visserhuis – Houtmanstraat 1
•IJmuider Zee/Havenmuseum – Havenkade 55
•Woon- en Zorgcentrum Breezicht – Keizer Wilhelmstraat 1
•Woon- en Zorgcentrum De Moerberg – Zuiderkruisstraat 74
•De Pleiaden, ingang schoolplein – Pleiadenplantsoen 63
•Speeltuin Zeewijk – ingang Dennekoplaan
•Buurtcentrum de Dwarsligger – Planetenweg 338
•Dienstencentrum – Zeewijkplein 260
•Bedrijfsverzamelgebouw IJmond BV – Grote Hout of Koningsweg 239
•Dienstencentrum Watervliet – Doelmanstraat 34
•De Triangel – Stratingplantsoen 5
Alle informatie kunt u terug lezen op www.velsen.nl of op de achterzijde
van de kandidatenlijst.

Velsense ideeën gevraagd!
Een volkstuintje? Een voetbalveldje? Alle ideeën voor een
braakliggend terrein in OudIJmuiden kunnen bij de gemeente
Velsen worden ingediend. Startdatum is 25 augustus: de eerste
dag van het Havenfestival.

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 OudIJmuiden geven daar de doorslag in.
Vanaf 25 en 26 augustus, het weekend van het Havenfestival, kunnen
Velsenaren ideeën indienen. Hoe dat
moet, komt allemaal op www.velsen.
nl te staan . De bewoners van OudIJmuiden zijn per brief uitgenodigd
om mee te doen.
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Fietsoversteek
Wenckebachstraat
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 druk-

te 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.

Veranderingen in de
bijstand voor gezinnen
Er zijn mensen die recht hebben
op een bijstandsuitkering, maar
deze niet hebben aangevraagd.
Misschien bent u dat wel. Hoe
zit dat? U heeft na 1 januari 2012
geen uitkering aangevraagd, omdat u dacht dat u door de huishoudinkomentoets geen uitkering
zou krijgen. U kunt zich tot en met
17 september 2012 melden bij het
Werkplein IJmond of bij de Sociale verzekeringsbank (SVB) als u
65 jaar of ouder bent.

Op 1 januari 2012 zijn de regels van
de Wet werk en bijstand veranderd.
Als iemand na 1 januari een bijstandsuitkering aan wilde vragen
moest hij of zij voldoen aan de huishoudinkomenstoets. Een gezin kon
maar één gezinsuitkering krijgen.
Inkomsten en vermogen van alle inwonende gezinsleden werden meegeteld voor de uitkering.
De regels zijn weer veranderd: de
huishoudinkomenstoets is nu weer
afgeschaft. Daarom kunt u als u

denkt toch recht te hebben op bijstand een uitkering aanvragen. Als u
recht krijgt op de uitkering, kunt u de
uitkering met terugwerkende kracht
ontvangen. Dat betekent dat u mogelijk ook over de maanden vanaf 1 januari 2012 een uitkering kunt krijgen.
Denkt u in aanmerking te komen
voor een bijstandsuitkering? Dan
kunt u zich melden bij het Werkplein IJmond, Kennemerhof 1, 1942
AJ Beverwijk (tel. 0231 783000).
Het Werkplein bekijkt of u wel of
geen uitkering krijgt en stuurt de
aanvraag door naar de gemeente. De
gemeente beoordeelt dan of u met
terugwerkende kracht recht heeft op
een uitkering. Bent u 65 jaar of ouder dan kunt u een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)
met terugwerkende kracht aanvragen bij de SVB. Dit kan tot en met 17
september 2012. Als u na deze datum een uitkering met terugwerkende kracht aanvraagt, wordt de aanvraag afgewezen.

Besluit snuffelmarkten
De burgemeester heeft op grond
van art. 5:22 APV van de volgende
vergunning verleend voor snuffelmarkten:
i12.006264 snuffelmarkt op 4 november 2012 van 09:00 uur tot

15:00 uur in de sporthal IJmuidenOost, Tiberiusplein 6 te IJmuiden
(15/08/2012).
i12.007969 snuffelmarkt op 7 oktober 2012 van 09:00 uur tot 15:00
uur in het Polderhuis, Vestingplein
58 te Velserbroek (17/08/2012

Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 11
augustus 2012 tot en met 17 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 informatie over welstand: 0255-567424.
w12.000376
Kastanjestraat
7
IJmuiden, plaatsen dakopbouw
(13/08/2012)
w12.000377
Zwaanstraat
63
IJmuiden, plaatsen dakopbouw
(13/08/2012)
w12.000378 Joke Smitkade 108
Velserbroek, kappen één boom

(14/08/2012)
w12.000379 Rooswijkweg 61 Velsen-Noord, melding brandveilig gebruik (16/08/2012)
w12.000380 President Steijnstraat
e.o. IJmuiden, tijdelijke verhuur
kantoorruimte (16/08/2012)
w12.000381
Waterloolaan
5
Driehuis, kappen drie bomen
(17/08/2012)
w12.000382 Middenduinerweg 64
Santpoort-Zuid, kappen twee bomen
(17/08/2012)
Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van art. 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:
w12.000302 Duinvlietstraat 25 te
Velsen-Noord, plaatsen dakkapel
(26/06/2012)

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 be-

sluiten genomen (de datum van
vergunningverlening is tussen
haakjes vermeld):
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

w12.000295
Dr.
Kuyperlaan
38 Velsen-Zuid, kappen boom
(15/08/2012)
w12.000305 Wolff en Dekenlaan 1
Driehuis, aanbrengen gevelreclame
(14/08/2012)
w12.000308 Da Costalaan 37 Driehuis, kappen ceder (15/08/2012)
w12.000309 Watervlietstraat 48
Velsen-Noord, kappen conifeer
(15/08/2012)
w12.000310 Zadelmakerstraat 140
te Velserbroek, plaatsen fietsenstalling en rokersruimte (16/08/2012)
w12.000315 Thorbecekelaan 11 Velsen-Zuid, oprichten van woninguitbouw (17/08/2012)
w12.000319 Velserduinweg 318
IJmuiden, plaatsen dakopbouw
(17/08/2012)
w12.000324 Industriestraat 22e
IJmuiden, gevelwijziging en aanbrengen entresolvloer (17/08/2012)

