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IJmuiden - De trawler Margi-
ris van rederij Parlevliet & Van 
der Plas heeft fl inke vertraging 
opgelopen door de actie van 
Greenpeace. Actievoerders 
hebben zes dagen aan de tros-
sen van het enorme vissers-
schip gehangen om te voor-
komen dat deze koers zet naar 
Australië, waar het kwetsbare 
visgronden wil bevissen. Dins-
dag heeft de politie een einde 
gemaakt aan de bezetting.

De actie in IJmuiden heeft in Au-
stralië veel stof doen opwaaien. In 
enkele dagen tijd hebben lokale 
milieubewegingen al duizenden 
handtekeningen ingezameld om 

de komst van de 142 meter lan-
ge Margiris tegen te gaan. Kleine 
vissers vrezen voor hun inkomsten 
en het parlement heeft de premier 
kritisch bevraagd over de komst 
van het monsterschip. ,,De ac-
tie in IJmuiden heeft down under 
wakker geschud. De visserijminis-
ter moet nog steeds een defi nitie-
ve visvergunning afgeven. Gezien 
de ophef is het nog maar de vraag 
of ze dat gaan doen”, aldus Pavel 
Klinckhamers, campagneleider 
oceanen van Greenpeace.
Veel supertrawlers zijn eigendom 
van Nederlandse bedrijven. Net 
als de Margiris liggen de mees-
te trawlers al langere tijd wer-
keloos in de havens van IJmui-

den en Scheveningen. Begin mei 
zijn deze schepen uit de wateren 
van West-Afrika gestuurd om-
dat ze daar veel eerder dan nor-
maal de hun toegewezen quota 
hadden opgevist. Ook in de Stil-
le Zuidzee, waar ze andere jaren 
ook naar uitweken, valt voor hen 
nu niets meer te vissen. ,,De Euro-
pese vloot moet weer in lijn wor-
den gebracht met de hoeveelheid 
vis die je in Europa mag vangen, 
anders verplaatst het probleem 
zich alleen maar”, stelt Klinckha-
mers. ,,De Europese visserijminis-
ters moeten nu harde afspraken 
maken over het aanpassen van de 
vloot. Minder boten, meer vis.’’ (fo-
to: Greenpeace/Toala Olivares

Greenpeace-actie
schudt Australië wakker

Trawler dagenlang vast in haven van IJmuiden

IJmuiden - Honderden Britse 
bezoekers van TT in Assen rij-
den zondagmiddag de DFDS-
ferry naar Newcastle op. De 
stoet motorrijders trok veel be-
kijks. Bij aankomst in Neder-
land, vorige week donderdag-
ochtend, werd bij alle bestuur-
ders een blaastest afgenomen. 
De controle was van tevoren 
aangekondigd. Geen van de 240 
bestuurders had teveel gedron-
ken, een resultaat waar de poli-
tie zeer content mee was. (foto: 
Friso Huizinga)

Motorrijders 
weer naar huis Opnieuw raak op 

ongevalskruispunt
IJmuiden - Vorige week vrij-
dagmiddag was het opnieuw 
raak op het inmiddels beruch-
te kruispunt Pleidenplantsoen/
Orionweg/Raafstraat. Een auto-
mobilist die reed op Orionweg 
zag een automobilist over het 
hoofd die vanaf het Pleiaden-
plantsoen rechtdoor reed naar 
de Raafstraat (en dus voorrang 

had). De laatste auto schoof een 
heel eind door en kwam bij de 
bushalte tot stilstand. Beide be-
stuurders zijn ter controle naar 
het ziekenhuis vervoerd. Een 
berger heeft beide auto’s ver-
voerd. Het kruispunt was enige 
tijd afgesloten. Ook de lijnbus-
sen moesten omrijden. (foto: Ko 
van Leeuwen)

Zaterdag jaarmarkt 
op de Kennemerlaan

Extra jaarmarkt 
korting van 

10%
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 
Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek Ledeboer, 
Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Winnaars kleurwedstrijd 
Dag van de Samenwerking
Velsen - Onlangs vond de prijs-
uitreiking plaats van de kleur-
wedstrijd die Rabobank Velsen 
en Omstreken heeft georgani-
seerd in het kader van de Dag 
van de Samenwerking. De vijf 
prijswinnaars zijn samen met 
hun ouders feestelijk onthaald 
op het Rabobank kantoor aan de 
Dokweg met limonade en cake-
jes. Daarna kregen zij hun prijs 
uitgereikt. Deze prijzen zijn voor 
een deel ter beschikking gesteld 
door partijen die hebben bijge-
dragen aan de organisatie van 
de Dag van de Samenwerking 
op 26 mei in het Tata Steel Stadi-
on in Velsen.
De prijswinnaars zijn: Ruben van 
Loo (9 jaar), Daniel Put (7 jaar), 
Belie Bo de Graaf (5 jaar), Anouk 
Boze(7 jaar) en Djen Lynn Vee-
nendaal (4 jaar). Ruben ontving 
uit handen van Rick Paardeko-
per van Witteveen.com een Fer-
rari die bestuurd kan worden 
met een iPhone, iPad of iPod 

Touch. Daniel ontving uit handen 
van Steef Hammerstein van SC 
Telstar een cadeaucheque voor 
bezoek aan een wedstrijd van 
het eerste elftal van Telstar in het 
Tata Steel Stadion voor het he-
le gezin en een tas met leuke SC 
Telstar premiums. 
Belie Bo mag vijf vriendjes of 
vriendinnetjes uitnodigen voor 
een pannenkoekenfeestje bij 
haar thuis, verzorgd door SK Ca-
tering. Anouk ontving een mooi 
prijzenpakket van Rabobank met 
daarin onder andere een horlo-
ge, een digitaal springtouw en 
een leesboek. En Djen Lynn ont-
ving uit handen van Josje van 
der Putten van Pannenkoeken-
boerderij Onder de Platanen de 
uitnodiging om met een broertje,  
zusje of vriendinnetje te komen 
smullen van een pannenkoeken-
maaltijd. 
Alle winnaars waren heel blij 
met hun prijs. Zie ook www.ra-
bobank.nl/velsen.

Schaal & Schelpdieren- 
weekend met Bubbelroute 
Wijk aan Zee - Binnenkort vindt 
in Wijk aan Zee het Schaal & 
Schelpdieren Weekend plaats. 
Het traditionele visfeest begint 
op maandag 16 juli en heeft op 
zondag 22 juli als finale de Bub-
belroute. Elke Chef-kok kookt 
van uit zijn eigen unieke en in-
dividuele filosofie, naast de be-
staande menukaart. Een mooie 
uitdaging om te koken met het 
heerlijke zeebanket. Mosse-
len, garnalen, oesters, coquilles, 
kreeft, krab, wokkels en scheer-
messen. In soepen, sauzen en 
salades, in voor- en hoofdge-
rechten en als amuse. 
De Bubbelroute betekent kui-
eren over het duin, langs het 
strand en door het dorp. En over-
al een mooi glas bubbels proe-
ven tegen een leuke en vooral 
scherpe prijs. 
Champagne, prosecco, ca-
va, spumante, sekt, mousse-
rende wijnen van over de he-
le wereld. En of het nu goed of 
slecht weer is, de Bubbelroute 

gaat altijd door! Een Bubbelpas 
kost 7,50 euro en is te koop bij 
de Schenkerijen, het TIP en on-
line via www.debubbelroute.nl. 
en geeft recht op: Het lopen van 
de Bubbelroute; tijdens Schaal & 
Schelp korting op een glas bub-
bels bij een gerecht; een Bubbel-
ontbijt op zondag en kans op een 
prijs in de loterij.
Paviljoen De Zwaardvis (geen 
Bubbels), Grand Café Buffel, 
De Sunseabar, Beachbar Rijk 
aan Zee, Het Strandhuis, Ho-
tel Zeeduin, Restaurant Het Zo-
merhuis, De Liefhebbers eten & 
drinken, Restaurant Klein Zwit-
serland, Beachclub Oost 3, Pa-
viljoen Sout. Tevens Bubbelont-
bijt; Strandpaviljoen De Kust, Ho-
tel Sonnevanck, Hotel Dolce Vita 
(geen diner). 
Op www.schaalenschelpdieren-
weekend.nl kan een Bubbelpas 
besteld worden en kan men re-
serveren voor lunch, diner of 
Bubbelontbijt. De Bubbelroute 
duurt van 12.00 tot 18.00 uur. 



pagina 4 5 juli 2012

terugkerende oranje kater
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Velsen – Net als in 2010 kwam 
de gemeente Velsen in 2011 
geld tekort voor bijstandsuit-
keringen. Daarom heeft de ge-
meente Velsen voor het twee-
de achtereenvolgende jaar een 
IAU (Incidentele Aanvullen-
de Uitkering) aan het Rijk ge-
vraagd. Er is sprake van een 
stijging van het aantal uitkerin-
gen, die zeker te maken heeft 
met de economische recessie. 
Over 2011 is er een tekort van 
2,8 miljoen voor het bijstands-
budget. Zo’n IAU is geen struc-
turele oplossing. Het Rijk ver-
wacht dan ook dat de gemeen-
te zijn best doet om het aantal 
uitkeringen terug te dringen. 
Dat gebeurt nu al op verschil-
lende manieren: een strenger 
toekenningsbeleid bij aanvra-
gen WW en controle op uitke-
ringen.
In het actieplan Werk en Bij-
stand 2012-2013 worden 
maatregelen aangescherpt om 
ervoor te zorgen dat eind 2013 
het tekort is teruggebracht 
naar 0. Ook wordt geïnves-
teerd in projecten om WW-ers 
weer aan werk te helpen. Om-
dat rijksbudgetten voor re-in-
tegratie zijn gehalveerd, bete-
kent deze investering concreet 
dat er minder geld beschik-
baar komt voor mensen die 
geen perspectief hebben op 
(gedeeltelijke) arbeidsdeelna-
me ten gunste van meer kans-
rijke groepen. Eind 2011 heeft 
het rijk de aanvraag van IAU 
over 2010 gehonoreerd. Of het 
rijk dit opnieuw zal doen over 
2011 is nog de vraag. De ge-
meente Velsen zal dan andere 
maatregelen moeten verzinnen 
om het tekort te dekken. (Ka-
rin Dekkers)

Duur jaar
voor Velsen

Slangen gechipt bij 
GroenRijk Velserbroek
Velserbroek - Het was een 
beestenboel bij GroenRijk Vel-
serbroek afgelopen zaterdag. 
De huisdierenchip en informa-
tiedag is druk bezocht.
Dierenarts Bob van Wande-
len van het Dier Medisch Cen-
trum en assistente Natasja van 
Dijk hadden hun handen vol 
aan de honden en katten. Al-
le beestjes zijn vakkundig voor-
zien van een chip. Een beetje 
vreemd werd er gekeken toen 
een eigenaar van drie slangen 
zich meldde. Best even span-
nend om te zien vonden de 
toeschouwers. Na een kort on-
derzoek door de dierenarts zijn 
ook de slangen gechipt. 
Yvon Sweere, de aanwezi-
ge kattengedragstherapeut, 
heeft heel wat katteneigenaren 
tips en advies kunnen geven. 
Bent u ook benieuwd waar-
om uw kat zich gedraagt zo-
als hij doet? Hoe uw kat com-

municeert? Hoe u invloed kunt 
uitoefenen op het gedrag van 
katten en hoe probleemgedrag 
opgelost kan worden? Kom 
dan vrijdag 14 september om 
19.00 uur naar GroenRijk Vel-
serbroek en hoor alles over na-
tuurlijk instinctief gedrag, kat-
tentaal, leerprocessen en pro-
bleemgedrag. Inschrijven kan 
op www.groenrijkvelserbroek.
nl. 
Verder waren de vrijwilligers 
van de dierenambulance Vel-
sen aanwezig. Geïnteresseer-
den konden de ambulance van 
binnen bekijken en kregen ant-
woord op al hun vragen. 
GroenRijk Velserbroek dankt 
alle professionals, vrijwilligers 
en bezoekers voor hun aanwe-
zigheid! 
Meer foto’s van de huisdieren-
chip-en informatiedag vindt u 
op www.groenrijkvelserbroek.
nl.

Zomer bij Bos Kookt
IJmuiden - Bos laat zich van zijn 
Spaanse kant zien op zondag 15 
juli. Die zondag staat in het te-
ken van tapas. 
Zo vlak voordat de vakanties be-
ginnen, serveert Bos een heer-
lijk Spaans 5-gangen tapasdi-
ner voor 24,50 euro per persoon. 
Laat je verrassen!
Als je zin hebt, wordt er een bij-
passend glas Spaanse wijn ge-
serveerd. Ook is er een Spaans 
biertje en lekkere huisgemaakte 
sangria! Laat de zomer maar be-
ginnen! Vergeet niet te reserve-
ren, want er zijn nog maar een 
paar tafels vrij.
Restaurant Bos Kookt is open 
van dinsdag tot en met zater-
dag en is net gestart met weer 
een nieuwe kaart. Op zondag en 
maandag kan er gereserveerd 
worden voor groepen vanaf 10 

personen. Niet alleen voor diner 
maar ook voor lunch, brunch, re-
cepties et cetra. Ook voor cate-
ring kun je bellen.
Eens in de maand organiseert 
Bos een activiteit op zondag. In 
juni was dit een borrel met mu-
ziek van Bel Akoestika. De-
ze drukbezochte en geslaagde 
Bos Borrelt is zeker voor herha-
ling vatbaar, dus houd de web-
site in de gaten of volg Bos op 
Facebook of via Twitter. Ook kun 
je je aanmelden voor de maan-
delijkse digitale nieuwsbrief via 
hans@boskookt.nl.
Eind juli staat er een mossel-
avond op de planning. Meer in-
formatie hierover binnenkort op 
de website of bel 0255-533061. 
Bos Kookt, Groeneweg 80 in 
IJmuiden, tegenover de Schouw-
burg. Zie ook www.boskookt.nl.

Golfclub Spaarnwoude 
viert zevende Lustrum
Velsen-Zuid - Golfclub Spaarn-
woude is 35 jaar geleden opge-
richt door een aantal pioniers die 
in het Openbare Recreatiege-
bied Spaarnwoude een golfbaan 
wilden aanleggen. Dat is ze uit-
stekend gelukt. De baan is nog 
steeds een openbare baan, ie-
dereen kan er spelen. Maar de 
Golfclub Spaarnwoude is daar-
van de vaste bespeler. Met ruim 
2000 leden van zeer geoefend 
tot beginners, mannen en vrou-
wen, jong en oud wordt er da-
gelijks gespeeld. En omdat ze dit 
jaar een lustrum vieren is er een 
uitgebreid feestprogramma met 
natuurlijk veel golfwedstrijden. 
Deze week (2 tot en met 7 juli) 
zijn er onderlinge competities in 
verschillende wedstrijdgroepen 
en wedstrijdvormen.
Op 22 juli is er een cross-coun-
try-wedstrijd waarvoor een ge-
heel aangepaste route dwars 
door de golfbaan wordt gemaakt 
en ogenschijnlijk onmogelijke 
ballen moeten worden geslagen.
Eind augustus is er weekend vol 
met individuele en teamwedstrij-
den, shoot-outs, met prijzen en 
natuurlijk culinair verrijkt met 
barbecue of Italiaans buffet, ver-
zorgd door het restaurant Graan 
voor Visch dat aan de baan ligt.

En tenslotte is er in november 
een groot feest met muziek en 
dans en een loterij. Een goed 
doel is gekozen waar de op-
brengst van een geldinzameling 
aan zal worden geschonken.
Wilt u een kijkje komen nemen 
op de Golfbaan? Prima bereik-
baar met auto en fiets. Prach-
tig om te wandelen, te skeeleren 
of te fietsen. En natuurlijk om te 
golfen of er naar te kijken. Zie 
ook www.gcspaarnwoude.nl.
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Donderdag 5 juli
Beeldentuin op Ruïne van 
Brederode, Velserenderlaan 2 
Santpoort-Noord. Geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. Op dinsdag 
tot en met zondag. Beeldentuin 
is te bezoeken tot en met 5 au-
gustus.
Openbare bijeenkomst over 
herontwikkeling van Fort Be-
noorden Spaarndam, Graan 
voor Visch in Spaarnwoude. 
Aanvang 19.00 uur.
Ondernemerscafé in Café 
Middeloo in Driehuis. Aanvang 
20.30 uur.

Vrijdag 6 juli
Tentoonstelling ‘60 jaar verza-
melen’ van 13.00 tot 17.00 uur 
in Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis. Voor alle leeftijden.
Villa Westend opent ‘Strand-
schouwburg i.s.m. By Night 
Events van 19.00 tot 24.00 uur 
op het fraaie strand aan de 
Westbroekerplas.
Theatergroep Eglentier with 
Friends en Als De Brandweer 
‘I love Pink’ in het Patronaat, 
Zijlsingel 2 Haarlem. Aanvang 
20.30 uur.

Zaterdag 7 juli
Kolkfestival in Spaarndam.
Nationaal Park Zomer Festival. 
Zie voor reserveren en informa-
tie www.np-zuidkennemerland.
nl bij evenementen toegelicht.
Rommelmarkt op het Kenne-
merplein in IJmuiden. Van 09.00 
tot 17.00 uur.
Jeugdfeest bij Tiener- en Jon-
gerencentrum Branding in De 
Dwarsligger, Planetenweg 338 
IJmuiden. Van 12.00 tot 18.00 
uur.
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Gildewandeling Haarlemse 
Hofjes. Vertrek 14.00 uur, Sta-
tion Haarlem, Stationsplein 
(kaartjeshal). Aanmelden via 
06-16410803 of gildewande-
lingen@gmail.com op werkda-
gen van 09.00-10.00 en 18.00-
19.30 uur.
Unieke Experience op mane-
ge Kennemergaarde in Sant-
poort-Noord. Van 16.00 tot 
21.30 uur.
Zomerconcert Bel Canto in 
de oude dorpskerk, Spaarn-
dam. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis.

Zondag 8 juli 

Kofferbakmarkt op de Dorps-
weide in Wijk aan Zee van 8.00 
tot 16.00 uur. Meer informatie: 
0251-374434 of 06-44137968 
of www.kofferbakmarktwijkaan 
zee.nl
Kolkfestival in Spaarndam.
Nationaal Park Zomer Festival. 
Zie voor reserveren en informa-
tie www.np-zuidkennemerland.
nl bij evenementen toegelicht.
Tentoonstelling ‘60 jaar verza-
melen’ van 13.00 tot 17.00 uur 
in Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis. Voor alle leeftijden.
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Dressuurwedstrijd bij de Hof-
geestruiter. Zie www.hofgeest-
ruiters.nl
Slaperdijkfestival bij Villa 
Westend in Velserbroek. Aan-
vang 13.00 uur. Toegang gratis.
Unieke Experience op mane-
ge Kennemergaarde in Sant-
poort-Noord. Van 13.00 tot 
18.00 uur.
Optreden STOUT in café Bart-
je, Hoofdstraat 150 Santpoort-
Noord. Aanvang 19.00 uur.
Zomeravondmuziek in de 
Grote of St. Bavokerk, Oude 
Groenmarkt Haarlem. Aanvang 
19.00 uur. Toegang gratis.

Dinsdag 10 juli
Orgel-improvisatieconcert 
door Martin Mans in de Nieu-
we Kerk, Kanaalstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 11 juli
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Tentoonstelling ‘60 jaar verza-
melen’ van 13.00 tot 17.00 uur 
in Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis. Voor alle leeftijden.

Velsen-Zuid - Bewoners van de 
Goeman Borgesiuslaan zagen vo-
rige week vrijdagavond omstreeks 
22.45 uur bij thuiskomst een man 
in de tuin staan die er bij het zien 
van de bewoners vandoor ging. Er 
bleek een ruit van de woning ver-
nield. Ook werd een tas op het bal-
kon gevonden de inbreker is waar-
schijnlijk gestoord. In de woning 
bleek dat deze fl ink doorzocht 
was. De politie vraagt mensen die 
mogelijk getuige zijn geweest, de 
politie te bellen via 0900-8844.

Inbreker 
overlopen

Velsen-Zuid - Zondagmiddag 
staat bij manege Hippisch Cen-
trum Velsen alles in het teken 
van het carrouselrijden. Onder 
leiding van de instructrices Syl-
via Boers, Marloes van Meete-
ren-Keijzer en Romy Pielanen 
is er wekelijks geoefend om het 
carrouselrijden vlekkeloos te la-
ten verlopen. Op muziek wordt 
er door 20 verschillende mane-
gelessen teams ge(st)reden om 
de HCV wisselbeker. De teams 
zijn onderverdeeld in een A- en 
B-poule. Voor het carrouselrij-
den heeft men een groep van 
minimaal 12 ruiters/amazones 
nodig. Daarmee kan men veel 
variaties en fi guren rijden, dit is 
gebaseerd op de basis fi guren 
die in de manegelessen worden 
behandeld. Bij het carrouselrij-
den rijden de ruiters met twee-
en naast elkaar. Het carrousel-
rijden bestaat uit het maken van 
variaties en combinaties van 
grondfi guren. Het effect ont-
staat door de uniformiteit van de 
groep, waarbij geen enkele rui-
ter of paard opvalt, en het tem-
po, de onderlinge afstand en af-
stemming op elkaar het niveau 
bepalen. Carrouselrijden is een 
van de weinige teamsporten 
binnen het paardrijden en in-
dien bepaald basisniveau aan-
wezig is kan iedere ruiter deel-
nemen. Dus ook de manegerui-
ter die slechts een of twee keer 
per week rijdt op een manege-
paard. Het leuke is dat het eind-
resultaat niet afhangt van het 
niveau van een enkel paard of 
ruiter maar van de groep in zijn 
geheel. Daarentegen is het ook 
voor een gevorderde ruiter met 
een eigen paard een uitdaging 
om met carrousel bezig te zijn 
omdat de combinatie zich aan 
moet passen binnen de groep. 
Daarnaast is carrouselrijden 
een heel gezellige manier om 
op een totaal andere wijze met 
paardrijden bezig te zijn. Na af-
loop van deze wedstrijd wordt 
er een zomerse barbecue geor-
ganiseerd. Het belooft een mu-
zikale en zeer gezellige middag 
te worden. Het team van Hip-
pisch Centrum Velsen wenst al-
le deelnemers veel succes en zij 
hopen op een enthousiast pu-
bliek om iedereen aan te moe-
digen! Zie ook www.hippisch-
centrumvelsen.nl.

Muzikale 
carrousel
bij HCV

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben vorige week vrijdagavond 
tussen 19.30 en 01.30 uur in de 
Egmondstraat in IJmuiden en op 
de Hagelingerweg in Santpoort-
Noord gecontroleerd op rijden 
onder invloed. In totaal moesten 
600 bestuurders blazen. Van de-
ze mensen hadden er 10 teveel 
gedronken. Van een bestuurder 
werd het rijbewijs ingevorderd. 
Tegen alle drankrijders is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Alcoholcontrole

Beeldentuin op de 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Noord - Al voor het 
vierde achtereenvolgende jaar 
nemen tal van bronzen beelden 
bezit van de mooie locatie van de 
Ruïne van Brederode. De ruïne is 
bij uitstek geschikt als beelden-
tuin. 
De vele muren en nissen bieden 
plaats aan het werk en de com-
binatie van de oude stenen met 
het brons is verrassend mooi. 
Ook dit jaar is gekozen voor een 
veelzijdige publieksvriendelij-
ke expositie met werk van twaalf 
kunstenaars die allen het beeld-
houwen als ambacht uitoefenen 
en uit heel Nederland afkomstig 
zijn. Het is bijzonder om op één 
tentoonstelling zo divers werk te 
kunnen zien. Er is gekozen voor 
fi guratieve sculpturen van jon-
ge kunstenaars, maar ook van 
beeldhouwers die geboren zijn 
in het begin van de vorige eeuw 
en hun sporen verdiend hebben. 
Tijdens de expositie worden 
workshops georganiseerd in fo-
tografi e en zijn er enkele lezin-

gen en rondleidingen door kun-
stenaars. Zo zal op woensdag 
11 juli om 19.30 uur de voorzit-
ter van Thijsse’s Hof in een rond-
leiding op de Ruïne alles vertel-
len over het bijzondere planten-
leven aldaar en de beschermde 
planten laten zien. 
Organisator van de tentoonstel-
ling Yvonne Piller leidt daarbij te-
vens de bezoekers rond en ver-
telt over de geëxposeerde beel-
den en de makers ervan. In-
schrijving voor de lezingen en 
workshops kan via info@hors-
art.nl.
De beeldentuin zal geopend 
worden door de wethouder van 
cultuur van de gemeente Velsen, 
de heer W. Westerman, op zon-
dagavond 8 juli om 19.30 uur.
Zie ook www.beeldentuinsant-
poort.nl voor alle activiteiten 
en beelden. Locatie: Ruïne van 
Brederode, Velserenderlaan 2. 
Open: dinsdag tot en met zon-
dag van 10.00 tot 17.00 uur, 5 juli 
tot en met 5 augustus.
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Technisch College Velsen
Voertuigentechniek-kl: Thom 
Baes, Sebastiaan Sabelis. Voertui-
gentechniek-kl: Isa Naizi, Wesly 
Schneider. Voertuigentechniek-
gl (Technische Mavo): Jurrian 
Hilbink, Dennis Jager. Bouwtech-
niek-bl: Dave Visser. Bouwtech-
niek-kl: Nick Kruiswijk. Bouw-
techniek-gl (Technische Mavo): 
Bradley Brouwer, Jan Verweij. 
Elektrotechniek-gl (technische 
Mavo): Luke Sanberg, Daniël Stra-
vers, Maarten van Tilburgh, Jordi 
Wetting. Installatietechniek-kl: 
Bas Putter. Metaaltechniek-bl: 
Nick Visser. Metaaltechniek-gl 
(Technische Mavo): Kasper van 
Haaren. Installatietechniek kop-
klas: Wesley van Nobelen.

Vellesan College
HAVO: Lisa Blok, Dennis van der 
Putte. MAVO: Sven Bonhof, Chan-
tal van Dijk, Kevin Hennevanger, 
Angelo Pieters, Tarik Uaali, Kay 
Werkman. Economie-kl: Nick 
Steenkist. Sport, dienstverlening 
en veiligheid-bl: Mike van Aalst, 
Jordi Blay Poveda. Zorg en wel-
zijn-kl: Chaima Boukhezra, Mel-
inda Breur, Kelly Groen, Kimber-
ley Kortekaas, Melissa de Lange, 
Caroline Martins, Zoë Schouten, 
Sharon de Weers, Melike Yurtkap.

Tender College
Economie-kl: Calvin van der 
Zwan. Zorg en welzijn-kl: Melis-
sa Janze.

Schoter Scholengemeenschap
Atheneum: Ite Haest,  Gwendo-
lyn Meijer, Manon Meulenbroek, 
Anissa Oas. HAVO: Adwin Dem-
mers, Marjolein van Dijk, Maikel 
Freijser, Justin Härzer, Mats van 
Leuven, Michelle Moison, Faye 
Pheil, Eline Ravenhorst, Daan Sie-
gerist, Jose Manuel Stevens Gar-
cia, Roxy van Everdingen, Mariël-
le Mos. VMBO-tl: Jeffrey van der 
Worp.

Ichthus Lyceum
Gymnasium: Emma Wijkhuisen. 
Atheneum: Jelmar Damen, Justin 
Oud. HAVO: Roos de Boer, Bianca 
van Geldorp, Romina ten Hoope, 
Charlotte de Koning, Rowin Lief-
ting, Irfaan Madhar, Niels Robben, 

Annabel van Schooten, Amber 
Schrama, Maxime Veen, Tim Veen-
hof, Max Wester, Berry Willemse.
Gymnasium Felisenum
Gymnasium: Sifra Baskker, Lisan-
ne Gerritsen, Daan de Graaf, Cees 
Groeneveld, Marjolein Minkman, 
Su Tepebasi, Jorden de Waal.

Mendel College
Atheneum: Wytze Blom, Antho-
nie Bussing, Milco Poppe, Bas van 
Leen. HAVO: Tessa Adriaansz, Nel-
leke Delemarre, Martijn Gravema-
ker, Luuk van de Haterd, Raymond 
de Kok, Victor Kuiks, Eva Lok, Ro-
mée Nibbering, Jasper Oud, Boris 
van Rooden, Ali Ul Haq, Victor de 
Wit, Tom van Zoen. VMBO-tl: Die-
wke Venema, Jordy Wals.

Geslaagd na herexamen

Groengastankstation
in Velsen-Zuid geopend
Velsen-Zuid - Vrijdag vond 
in het bijzijn van milieuwet-
houder Westerman de fees-
telijke opening plaats van het 
veertiende groengastanksta-
tion in Noord-Holland en te-
vens het derde tankstation in 
de regio IJmond. Het tanksta-
tion is gelegen aan de Am-
sterdamse weg op het terrein 
van het afvalbrengstation van 
HVC.

Groengas is één van de alter-
natieve brandstoffen en bijvoor-
beeld 40% voordeliger dan die-
sel. ,,Rijden op groengas zorgt 
ervoor dat men schoon en ver-
antwoord onderweg is’’, aldus 
wethouder Westerman in zijn 
openingswoord. En hij vervolgt: 
,,Vooral in onze regio is dat van 
groot belang gezien het feit dat 
wij ons bevinden op een knoop-
punt van lucht- en vaarwegen, 
alsmede wegverkeer. Bovendien 
hebben we ook nog zware indu-
strie in onze gemeente. Provin-
cie, gemeente Velsen en de mi-
lieudienst IJmond werken dan 
ook nauw samen om ervoor te 
zorgen dat luchtvervuiling en 
fijnstof zoveel mogelijk worden 
teruggedrongen. De gemeen-

te Velsen is er dan ook trots op 
dat zij met drie groengastank-
stations één van de gemeente-
lijke koplopers in Nederland is.’’
Jeroen Jones, accountmanager 
van CNG-Net die dit tankstation 
exploiteert vult vervolgens aan: 
,,Inmiddels heeft CNG in totaal 
47 stations in gebruik waarvan 
14 in Noord-Holland en dit tank-
station is de eerste van een serie 
van een nieuw model. Voorheen 
werkten we altijd samen met be-
staande tankstations maar dit is 
een losse unit met een unieke 
configuratie die overal, separaat, 
kan worden geplaatst.’’
Na de toespraken vond de ope-
ningshandeling plaats waarbij 
beide heren het nieuwe station 
onthulden door middel van het 
wegtrekken van een groot doek. 
Wethouder Westerman viel ver-
volgens de eer te beurt om als 
eerste, met één van de gemeen-
telijke wagens, de tank te vul-
len met deze milieuvriendelijke 
brandstof. Inwoners en onderne-
mers die meer informatie willen 
over rijden op groengas of elek-
trisch rijden kunnen dit vinden 
op www.ijmondrijdtalternatief.nl 
of www.ijmondrijdtelektrisch.nl  
(Joop Waijenberg)

Velsen - De vrijkaarten voor 
Turn Up The Beach die deze 
krant in samenwerking met Ra-
dio 538 weggeeft, zijn gewonnen 
door C. Varkevisser en S. Morren. 
Zij komen allebei uit IJmuiden. 
Op de vraag ‘Wie draait dit jaar 
voor de tweede keer op Turn Up 
The Beach’ waren drie antwoor-
den mogelijk: Hardwell, Quintino 
en Billy the Kit. Het strandfeest 
van het populaire radiostation 
wordt op zaterdag 14 juli gehou-
den op het strand van IJmuiden. 
Andere dj’s die draaien zijn Bin-
go Players, Roog & Erick E (Hou-
sequake), Gregor Salto, Sandro 
Silva, Shermanolgy, Bassjackers 
en Vato Gonzalez.

Prijswinnaars 
strandfeest

Rock-’n-Rollfeest Walvis
Regio - Op zondag 8 juli (4 da-
gen na de Amerikaanse Inde-
pendence Day) wordt er rond 
Sporthal Beverwijk (de Walvis) 
een echt Rock ‘n Roll feest ge-
houden. Uit het hele land ko-
men de echte Rock ‘n Roll fana-
ten, de mannen met het haar in 
het vet en de vrouwen met een 
hoepelrok, om elkaar te ont-
moeten in Beverwijk. Van 12.00 

tot 19.00 uur is er van alles te 
doen en voor ieder wat wils. 
Er zijn allerlei marktkramen 
met uiteenlopende spullen, een 
springkussen voor de kinderen, 
stoere motoren, Amerikaan-
se 60er jaren auto’s, een ter-
ras waar koude drankjes zijn te 
krijgen, hamburger- en hotdog 
kraampjes en een suikerspin-
nenkraam.

IJmuiden - In de reeks rom-
melmarkten op het Kennemer-
plein, tegenover de Vomar aan 
de Kennemerlaan, is de volgen-
de rommelmarkt op zaterdag 7 
juli van 9.00 tot 17.00 uur. Met 
50 kramen wordt het weer een 
grootse rommelmarkt. 
Tegelijkertijd is de gezellige 
jaarmarkt op de Kennemerlaan 
dus men verwacht heel veel pu-
bliek. Misschien voor verkopers 
een goede gelegenheid om een 
keer een kraam te huren. En 
of het nu gaat om een zolder-
opruiming, een verzamelaar of 
een kunstenaar die zijn werk 
wil verkopen, dat maakt niet uit. 

Kramen zijn te huur via 0255-
533233 of 06-10475023. 
De braderie op de Kennemer-
laan trekt altijd enorm veel pu-
bliek. Er is muziek en alle mid-
denstanders zetten hun bes-
te beentje voor. Dus is er altijd 
veel voordeel voor het publiek. 
Ook is er muziek, iets leuks voor 
de kinderen en heel veel gezel-
lige kramen.
De rommelmarkt is iets apart 
van de braderie te vinden op 
het middendeel van de Kenne-
merlaan. 
De volgende markten zijn op: 
21 juli, 4 augustus, 18 augustus 
en 1 september.

Rommelmarkt op
het Kennemerplein

Geen saaie 
verjaardag 
voor Jan 
Hoogmoed
Santpoort-Noord - Jan Hoog-
moed, docent aan het Cios en 
woonachtig in Santpoort-ºNoord, 
wordt 60 jaar. Op zich niet zo bij-
zonder, ware het niet dat Jan dit 
op zijn eigen wijze gaat vieren. Za-
terdag 7 juli vertrekt hij om 15.00 
uur voor een rondje kanoën om 
de Haarlemmermeer (60 kilome-
ter). Hierna volgen nog drie ron-
des van 60 kilometer op de skee-
ler, rolski en op de fiets. Hij hoopt 
deze ruim 240 kilometer af te leg-
gen binnen 24 uur. Jan wordt ge-
escorteerd door Hans Ahlers, 
twee collega-docenten van het 
Cios en zijn zoons Lars en Tom. 
De vraag is of Jan met zes kruisjes 
achter zijn naam dit nog wel gaat 
halen. Hij heeft weliswaar een elf-
stedentocht in de benen, maar het 
zal toch een hele klus worden om 
de vier disciplines in één etmaal te 
volbrengen. Volgende week in de-
ze krant de afloop!
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Arie & Edo, Edsilia Rombley en Dennis van der Geest dit weekeinde in Velserbroek 

Muziek & Meer bij Villa Westend
Villa Westend staat drie da-
gen lang in het teken van ca-
bart en muziek. Onder de 
naam Muziek & Meer wor-
den dit weekeinde drie eve-
nementen georganiseerd op 
het strand aan de Westbroek-
plas: vrijdagavond Cabaret 
on the Beach, zaterdagavond 
een Beachparty en zondag-
middag het Slaperdijkfestival.

Vrijdagavond treden onder de 
naam Cabaret on the Beach di-
verse bekende Nederlandse ca-
baretiers op, waaronder Arie 
Koomen, Edo Brunner en Her-
man in een bakje geitenkwark. 
Arie Koomen is vooral bekend 
vanwege zijn samenwerking met 
Sylvester. Onder de naam Arie & 
Sylvester speelden zij jarenlang 
voor uitverkochte zalen. Daar-
naast is Arie bekend als één van 
De Lama’s (met onder meer Ru-
ben Nicolai, Tijl Beckand en Ru-
ben van der Meer). Nu heeft 
Arie de handen ineen gesla-
gen met Edo Brunner: ‘Kom je er 
eentje tegen dan is er niks aan 
de hand. Maar met zijn twee-
en zijn ze de vlooien in de pels 
van je gemak en zijn ze niet te 
houden, dan gaan ze voor de 
kill tot het dak eraf gaat.’ Her-
man in een bakje geitenkwark 
staat voor vier fluwelen stem-
men, drie goddelijke lichamen, 
twee lagen in elke grap en één 
optreden waarna niets meer is 

wat het lijkt. Herman in een bak-
je Geitenkwark is vocaal cabaret 
met ballen!

Zaterdagavond wordt het podi-
um vrijgemaakt voor een grandi-
oze Beachparty. Hiervoor zijn net 
als voorgaande jaren een aantal 
bekende artiesten geboekt. Nie-
mand minder dan Edsilia Rom-
bley, winnares van het program-
ma ‘De vrienden van Amstel zin-
gen Kroonjuwelen 2012’ komt 
naar Velserbroek. Ook de loka-
le helden van de 100% Pretband 
en Funky Diva Ezz feat Sax O 
Joe zijn aanwezig op het strand-
feest. DJ Dennis van der Geest 
is de uitsmijter van een hopelijk 
zonovergoten dag aan de West-
broekplas.

In samenwerking met Villa 
Westend en By Night Events 
geeft de Jutter/de Hofgeest 
25 x 2 vrijkaarten weg voor de 
Beachparty op zaterdag 8 ju-
li. Stuur een mail naar info@ 
villa-westend.nl met als on-
derwerp ‘Muziek & Meer 2012: 
Ik ben erbij!’ en maak kans op 
twee vrijkaarten. Er zijn 25 x 2 
vrijkaarten beschikbaar voor 
de mensen die als eerste re-
ageren. Over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd.

Het cabaret- en muziekweek-
end wordt zondagmiddag afge-
sloten met het Slaperdijkfestival. 
Op dit gratis toegankelijke eve-
nement, dat om 13.00 uur begint 
en rond 18.00 uur eindigt, spe-

len de vier bands The Town, On 
Time, The Local Boyzz en Full 
Count. De vijfde act is het pro-
ject Alle Dertien Soul, waar-
aan een groot aantal regiomu-
zikanten deelneemt. Alle Dertien 
Soul is een variatie op Alle Der-
tien Dood, het spektakel dat op 
25 februari met veel succes werd 
uitgevoerd in het Witte Thea-
ter. Uit de lange setlijst van die 
memorabele avond zijn dertien 
soulnummers geselecteerd voor 
het zomerfestival bij Villa Wes-
tend. De klassiekers worden uit-
gevoerd door muzikanten uit de 
regio, waaronder een vijftal bla-
zers. Van alle andere acts op het 
Slaperdijkfestival doen meerdere 
muzikanten mee aan Alle Der-
tien Soul. Hofleverancier is de 
Velsense rockcoverband The Lo-
cal Boyzz. Zij vormen de basis-
band en hun leadgitarist Daan 
van Putten is bovendien de lei-
der van het soulproject. Zanger 
Bart Gerrits is ook nog eens de 
zanger van The Town, de jon-
ge en voornamelijk Velserbroek-
se groep die het festival opent. 
The Town was onlangs nog fina-
list bij de IJmondpopprijs, waar-
mee zij een optreden op het ko-
mende Young Art Festival in de 
wacht sleepte. De naam doet 
anders vermoeden, maar ook de 
Velsense band On Time grijpt te-
rug op het rijke verleden van de 
popmuziek. In dit geval naar de 
soul en disco met nummers van 

bijvoorbeeld Stevie Wonder, Sis-
ters Sledge en Moloko. Het Sla-
perdijkfestival eindigt met een 
optreden van Full Count. Deze 
band met muzikanten uit Velsen 
en Haarlem speelt op dynami-
sche wijze soul-, funk- en rock-
repertoire, dat zowel uit klassie-
kers als modern werk bestaat.

Programma
Muziek & Meer
Vrijdag 19.00 - 0.00 uur: Ca-
baret on the Beach met o.a. 
Arie Koomen & Edo Bruner  
en Herman in een bakje gei-
tenkwark. Toegang 15 euro.

Zaterdag 17.00 - 00.00 uur: 
Beachparty met o.a. Edsilia 
Rombley, 100% Pretband, 
Funky Diva Ezz feat Sax O Joe 
en Dennis van der Geest. Toe-
gang 15 euro

Zondag 13.00 - 18.00 uur: 
Slaperdijkfestival met o.a. 
Alle Dertien Goed, Full Count 
en On Time. Toegang gratis

Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.villawestend.nl en te 
koop bij Villa Westend, Bruna 
Velserbroek, Brederode Sport 
Santpoort en alle Free Record 
Shops in Nederland.

Culturele instellingen in
Velsen gaan samenwerken
IJmuiden - In de bibliotheek 
op het Dudokplein in IJmui-
den werd vrijdag een intentie-
verklaring getekend inzake een 
samenwerkingsverband tussen 
een viertal culturele instellin-
gen in de gemeente Velsen.
De vier partijen zijn de Stich-
ting Kunstencentrum Velsen, 
de openbare Bibliotheek Vel-
sen, de Stichting Stadsschouw-
burg Velsen en de Stichting 
Witte Theater. Uitgangspunt 
hierbij is de opdracht aan de 
directies van deze instellingen 
om de mogelijkheden van een 
verregaande samenwerking 
concreet te onderzoeken.
De vier culturele instellingen 
moeten het straks met min-
der geld doen vanwege het feit 
dat de politiek de subsidie gaat 
verminderen. Maar dat is niet 
het enige feit waarom deze vier 
organisaties de banden strak-
ker gaan aanhalen. Men heeft 
zich mede tot doel gesteld om 
efficiënter te gaan werken. Op 
deze manier hoeven ze niet ie-
der afzonderlijk open te gaan 

om theaterkaarten te kopen of 
voor cursusinschrijvingen. Dit 
wil men bereiken door, van-
af het voorjaar volgend jaar, 
een centraal verkooppunt in te 
richten in de bibliotheek Vel-
sen, het Velser Informatiepunt, 
waarvoor in de koffiehoek een 
speciaal loket zal worden inge-
richt.
Wethouder van cultuur, Wim 
Westerman, toonde zich en-
thousiast over de voorgeno-
men samenwerking tussen de-
ze culturele instellingen. ,,Het 
culturele leven in Velsen staat, 
verhoudingsgewijs, aan de top 
in Nederland en de participa-
tiegraad van de burgers is heel 
hoog. Ook met cultuureduca-
tie is Velsen koploper en daar-
om juicht de gemeente dit initi-
atief van harte toe’’, aldus Wes-
terman. 
Robert Schoondergang, voor-
zitter van de stichting Stads-
schouwburg en Kunstencen-
trum, noemde in het kader van 
deze beoogde samenwerking 
nog enkele andere voorde-

len. ,,We kunnen op deze ma-
nier met minder middelen meer 
gaan doen en zijn beter in staat 
om overlappingen te vermij-
den. Ook gaan we gezamenlijk 
investeren in social media en 
gaan we aan de slag met een 
gemeenschappelijk computer-
systeem zodat voor iedereen 

inzichtelijk wordt wie wat ver-
koopt’’, zo lichtte hij toe. Met 
de ondertekening van deze in-
tentieovereenkomst, die geldt 
tot eind 2015, is nu een verde-
re stap gezet in het proces van 
bestuurlijke integratie van de-
ze culturele instellingen. (Joop 
Waijenberg) Bejaarde 

fietser gewond
Regio - Op de Kennedylaan in 
Haarlem raakte zaterdagmiddag 
een bejaarde fietser gewond door 
een aanrijding. De 74-jarige man 
uit Santpoort-Noord stak de weg 
over, een 31-jarige Haarlemse au-
tomobilist kon de man niet meer 
ontwijken, waarna de aanrijding 
ontstond. De man kwam naar ten 
val. Een traumahelikopter werd 
ingezet om zo snel mogelijk een 
Mobiel Medisch Team ter plaat-
se te krijgen. Het slachtoffer is 
per ambulance vervoerd naar het 
VU ziekenhuis. Hier is onder meer 
een gebroken heup geconsta-
teerd. (Foto: Michel van Bergen)
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Traditioneel concert in 
de tuin van De Luchte
Driehuis - In de tuin van De 
Luchte aan de Lodewijk van 
Deyssellaan 4, geeft de harmo-
nie haar traditionele concert 
aan het eind van het muzikale 
seizoen. Onder leiding van Vin-
cent van den Bijlaard speelt de 
harmonie een paar prachtige 
concertstukken die in november 

tijdens het concours ten gehore 
zullen worden gebracht en waar 
al flink aan is gestudeerd, en 
vrolijke muziek zoals Band on 
Parade,  Latin Favorites en het 
toepasselijke Midsommarvaka, 
een zweedse rhapsodie. Ieder-
een is van harte welkom. Aan-
vang 20.00 uur.

Levade dressuurcup
bij de Hofgeestruiters
Velserbroek - De Hofgeestrui-
ters organiseren op zondag 8 ju-
li een dressuurwedstrijd. Ruiter-
sport Levade sponsort de prijzen.
Proeven zijn op niveau A (dit is 
een proef zonder galop), B, L1 en 
L2, M1 en M2. Er kunnen per rui-
ter/amazone 2 proeven gestart 
worden. Mevrouw Swiers is een 
ervaren jurylid met altijd opbou-
wende kritiek.
Als je KHNS start mag je een ni-
vo hoger starten maar misschien 

wil je ervaring opdoen of heb je 
een onervaren paard. Wedstrijd-
kleding heeft de voorkeur maar 
is niet verplicht. Rijcap en laar-
zen natuurlijk wel. Iedereen is 
welkom, ook als je geen lid bent 
van de vereniging. 
Inschrijven kan via info@hof-
geestruiters.nl met jouw naam, 
naam van pony/paard, welk ni-
veau je wilt starten en 1 of 2 
proeven. Zie ook www.hofgeest-
ruiters.nl.

Tijdens Dorpsfeest Santpoort
Schaken en boogschieten 
Santpoort-Noord - Santpoort 
en omstreken kan zich verheu-
gen op de 253ste editie het 
Dorpsfeest dat van zaterdag 28 
juli tot en met zaterdag 4 augus-
tus wordt gehouden. De organi-
satie heeft twee nieuwe evene-
menten aan de kalender toege-
voegd. Het kroegloperschaak-
toernooi en het handboogschie-
ten op zondag.  
Vanwege het succes van vorig 
jaar staat ‘De sterkste van Sant-
poort’ op de vrijdagmiddag ook 
weer op het programma. Extra 
aandacht krijgt de zevende edi-
tie van ‘De 7 van Santpoort’ (re-
creatieloop). Nieuw is dat al-
le wandeltochten naar het eer-
ste weekend van het Dorpsfeest 
zijn gehaald. Hoewel er dit jaar 
geen grootschalige Oldtimer-
dag Santpoort wordt gehouden, 
zijn de oldtimer brommers we-
derom te aanschouwen op de 
jaarmarkt.
De Schaakclub Santpoort be-
staat deze zomer 75 jaar en dat 
viert de vereniging tijdens het 
Dorpsfeest Santpoort met een 
eigen, éénmalig schaaktoer-
nooi op zondag 29 juli met het 
Santpoortse Kroeglopertoer-
nooi. Gedurende de dag stuurt 
de organisatie de deelnemen-
de duo’s het centrum van Sant-
poort in om te strijden om de ti-
tel ‘Schaakkampioen van de 
Santpoortse feestweek’. 
De wedstrijden worden gehou-
den in de diverse cafés en res-
taurants die Santpoort rijk is 
en die dan tevens helemaal in 
feeststemming zijn. Het start en 
eindpunt van het toernooi ligt 
bij Café-Brasserie de Wildeman. 
Het toernooi is een absolute 
aanrader als u van gezelligheid 
houdt in combinatie met scha-
ken. Duo’s kunnen zich nu al 
aanmelden voor dit eenmalige 
schaaktoernooi op http://www.
schaakclubsantpoort.nl/kroeg-
lopertoernooi of info@schaak-
clubsantpoort.nl. De kosten be-
dragen 15 euro per duo.
Ook op zondag 29 juli kan jong 
en oud kennismaken met het 
handboogschieten. Bij Hand-
boogschutterij VZOS (sinds 
1891!) kan men vanaf 19.00 tot 
21.00 uur proefschieten. Ieder-
een krijgt eerst drie pijlen om 
proef te draaien. Daarna mag 
men een poging doen om prijs 
te schieten met drie tellende pij-

len. De hoogste scores in de ca-
tegorieën jeugd, dames en he-
ren winnen een mooie beker. 
Het boogschieten gebeurt in 
het clubhuis aan het Kerkpad 79 
(naast Muziekcentrum Soli). 
Tijdens de jaarmarkt staat 
Handboogschutterij VZOS ook 
op de jaarmarkt.  
Bij hun kraam kun je van 10.00 
tot 16.00 uur informatie krij-
gen over de verschillende bo-
gen, blazoenen (schietschijf), 
pijlen en nog veel meer. Ook is 
op die vrijdag de schietbaan bij 
het verenigingsgebouw de he-
le dag geopend. Wie wil deelne-
men aan het handboogschieten 
(gratis!) moet zich van te voren 
aanmelden op www.hbsvzos.nl.
Op woensdag 1 augustus staat 
de zevende editie van de 7 van 
Santpoort op het programma. 
Een uniek hardloopcriterium 
van zeven kilometer over het be-
kende wielerparcours van 1.000 
meter rondom de Santpoortse 
kerk. Vooraf aan de 7 van Sant-
poort vindt wederom de Jeugd-
loop over 1 kilometer (één ron-
de) plaats. Vanwege de zevende 
7 roept de organisatie de deel-
nemers op om iets te doen met 
het thema ‘7’. Het gonst in het 
dorp al van mogelijke deelname 
van James Bond (007), Sneeuw-
witje en haar zeven dwergen en 
Klein Duimpje op zijn Zeven-
mijlslaarzen. Deelnemers moe-
ten opschieten met inschrijven 
want er is een limiet voor maxi-
maal 400 deelnemers. Voor al-
le deelnemers hebben we weer 
een leuke attentie. Er zijn ex-
tra prijzen voor de snelste Sant-
poorter en Santpoortse en een 
aantrekkelijke premie voor de 
persoon die het eerste rond-
je als snelste doorkomt (en de 
loop helemaal uit loopt). Voor de 
winnaar staat de legendarische 
7 van Santpoort-bokaal uit 1907 
al klaar. Zie ook www.dorps-
feest-santpoort.nl.

ZorgvrijZorgvrijZorgvrij
De boeren van 

Verse weidemelk
De Nederlandse koe moet te-
rug in de weide . Artikelen met 
dit thema kun je regelmatig 
in de diverse dag of weekbla-
den lezen. Voor de koeien van 
Zorgvrij is dit gelukkig niet van 
toepassing. Onze koeien krij-
gen zo’n beetje de meeste uren 
weidegang van alle melkkoei-
en in ons land. In deze prach-
tige zomer geven ze nu volop 
melk, enkele koeien  meer dan 
40 liter per dag. Omdat de die-
ren dag en nacht geweid wor-
den en dus alleen gras eten, 
ziet de melk er soms goudgeel 
van kleur uit. Dit komt doordat 
gras veel caroteen bevat, een 
oranje kleurstof die we kennen 
van worteltjes. 
Deze heerlijke melk is binnen-
kort op de boerderij te koop. 
Op 15 juli wordt de tap fees-
telijk geopend en kan ieder-
een een proefflesje melk gratis 
meenemen.  Als u zelf een fles 
of kan meeneemt, of bij de ba-
lie een fles koopt, kunt u vanaf 
deze dag ook zelf melk tappen 
uit onze ‘Melkdrive’. De melk 
kost 1 euro per liter en kunt u 
aftappen na inworp van munt-
geld. Het is wel rauwe melk 
dus moet het thuis tot 72 gra-
den verwarmd worden voor-
dat het gedronken kan wor-
den. Omdat de melk niet be-
werkt wordt is deze ieder jaar-
getijde anders van samen-

stelling. Zo zal in de winter de 
melk wat vetter zijn en in de 
zomer juist wat dunner en zal 
in de herfst  het eiwit gehalte 
wat hoger zijn. 
Ik heb ook al veel bezoekers 
gesproken die van de melk al-
lerlei zelfgemaakte produc-
ten willen gaan maken zoals 
ijs, kwark en yoghurt. Natuur-
lijk zullen we zoveel mogelijk 
recepten proberen te bemach-
tigen om die aan onze melk-
klanten te kunnen aanbieden.
De komende week verwachten 
we weer een aantal kalfjes. We 
hopen dat er weer een paar 
mooie vaarskalfjes  bij zitten 
want de laatste tijd zijn er veel 
stiertjes geboren. De melk van 
de verse koeien kunnen we nu 
ook goed gebruiken.
De zomertijd is een mooie tijd 
om weer eens bij het melken 
te komen kijken. Om 17.00 uur 
begint het melken. Het is te-
vens een goede gelegenheid 
om een litertje verse melk mee 
te nemen om zelf te gebrui-
ken bij het diner. Mijn kinderen 
zijn bijvoorbeeld dol op wen-
telteefjes, simpel te maken met 
brood, melk suiker en kaneel.
Nu maar hopen op een mooie 
hete zomer, met een glas kou-
de melk komen we er vast wel 
doorheen.

Tot ziens op Zorgvrij.  

Autozegening 
bij Naaldkerk
Santpoort-Noord - KBO Vel-
sen organiseert 15 juli haar jaar-
lijkse autozegening op het voor-
plein van de Naaldkerk. Een en 
ander vindt plaats om ongeveer 
11.30 uur direct na de zondagse 
kerkdienst van 10.30 uur. De ze-
gening zal worden gegeven door 
Fons Captijn met het Thema: 
’Houd je aan de regels’. De zege-
ning is bedoeld voor auto’s, mo-
toren, scooters, rollators et cetra. 
Kortom, voor alle verkeersdeel-
nemers. Hierbij gaat het er voor-
al om dat men zich kan bezinnen 
op zijn of haar houding in het 
verkeer. Voor informatie: Wal-
ly de Vries-Ooms, telefoon 023-
5384997,of 06-17044490.

Velserbroekers 
maken webapp 
voor Duin & 
Kruidberg
Santpoort-Noord - Landgoed 
Duin en Kruidberg heeft sinds 
kort een webapp waarmee re-
laties en geinteresseerden met 
hun smartphone of kunnen in-
loggen op het reserveringssy-
steem van het hotel en restau-
rant. De webapp voorziet daar-
naast in informatie over het ho-
tel, informatie over het restau-
rant, het actuele menu over-
zicht van restaurant ‘Vrien-
den van Jacob’ en van brasse-
rie DenK, overige nieuwtjes en 
foto’s. Deze mobiele webapp 
is ontwikkeld door Jeroen Bak-
ker, directeur van Grafisch Bu-
reau Cornegge BV, en Peter Luit 
van Luit Consultancy. Beide he-
ren uit Velserbroek gaan binnen-
kort workshops ‘Effectief Com-
municeren met Social Media & 
Print’ organiseren in Landgoed 
Duin en Kruidberg. Workshops 
voor MKB-ondernemers en ma-
nagers, om verstandig en effec-
tief hun boodschap in de huidi-
ge mediajungle te communice-
ren. Op de foto neemt Bernard 
Lensink, general manager van 
Landgoed Duin en Kruidberg, 
symbolisch de mobiele webapp 
in ontvangst van Jeroen Bakker.
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Nieuwe kapsalon 
Tanhair in Velserbroek
Velserbroek - Winkelcen-
trum Velserbroek heeft er een 
nieuwe aanwinst bij. Bij kapsa-
lon Tanhair aan het Ster Basti-
on 104 kunt u zeven dagen per 
week terecht. Het is niet nodig 
om een afspraak te maken.
Eigenaar Taner Yigit is gebo-
ren en opgegroeid in Turkije. 
Op 10-jarige leeftijd maakte hij 
voor het eerst kennis met het 
kappersvak.
 ,,In eerste instantie moest 
ik natuurlijk haren vegen en 
schoonmaken, maar het duur-
de niet lang voordat ik het vak 
onder de knie had en voor 
het eerst begon met knippen 
en scheren.’’ In 2002 verhuis-
de Yigit naar Nederland. ,,Ik 
kwam terecht in Haarlem, waar 
ik vrij makkelijk werk kon vin-
den. De afgelopen jaren heb 
ik in IJmuiden gewerkt, waar 
ik een aardige klantenkring 
heb opgebouwd. Veel van mijn 

klanten kwamen uit Velser-
broek. Zo ontstond het idee om 
daar een zaak te beginnen. Ik 
ben een tijd op zoek geweest, 
maar het duurde lang voor ik 
een geschikt pand had gevon-
den. Vaak was het te klein of 
te duur. Uiteindelijk kwam ik 
in dit pand terecht. Het voel-
de meteen goed. Daarna ging 
het snel. Voor ik het wist had 
ik mijn handtekening gezet en 
had ik een eigen zaak. Het is 
altijd mijn droom geweest om 
voor mijzelf te beginnen. Ik ge-
loof dat ik de discipline en ca-
paciteiten heb om het te red-
den.’’
Tanhair werkt niet op afspraak. 
De kapsalon is dagelijks ge-
opend van 09.00 tot 18.00 uur 
uur. Donderdag is het koop-
avond en op zaterdag gaat de 
deur om 17.00 uur dicht. Tan-
hair is op zondag gesloten. Zie 
ook www.tanhair.nl

Volop activiteiten 
op buitenplaatsen
Velsen-Zuid - Zondag vond 
het publieksevenement ‘Bin-
nen in Buitenplaatsen’ plaats 
op Landgoed Beeckestijn. On-
der muzikale begeleiding van 
Jan van der Schaaf neemt ver-
halenvertelster Nancy Wiltink 

de bezoekers mee terug in de 
tijd. Oneindig Noord-Holland 
organiseert deze zomer activi-
teiten op en over buitenplaat-
sen in de provincie. Zie ook 
www.binneninbuitenplaatsen.
nl

Veel belangstelling 
voor WaDo Open
Santpoort-Noord - Het jaar-
lijkse van Waalwijk van Doorn 
Open tennistoernooi, georga-
niseerd door LTC Brederode, 
kan zich ook dit jaar verheugen 
in een enorme belangstelling. 
Ongeveer 550 mensen hebben 
zich voor het hoofdtoernooi in-
geschreven verdeeld over bijna 
alle categorieën. 
Daarnaast hebben zich 160 
mensen ingeschreven voor het 
50+ toernooi dat overdag ge-
houden wordt. 
De organisatie en wedstrijdlei-
ding tracht het ieder jaar om de 
deelnemers het naar de zin te 
maken en daarmee natuurlijk 
rekening te houden met ver-
hinderingen van iedere speler. 
Een uitdaging, opdat niemand 
teleurgesteld hoeft te worden.
Er worden in totaal meer dan 
600 wedstrijden gespeeld op 
het tennispark Groeneveen. 
Hiermee is het WaDo Open het 
grootste toernooi in het district 
en één van de grotere toer-
nooien in de regio.
Dit betekent dat ze de gehele 
week, inclusief het voorafgaan-
de weekend, van deze tennis-

wedstrijden kunnen genieten. 
Men kan dus op elk moment 
van de dag en in de week op 
het sportpark Groeneveen ge-
nieten van spectaculair tennis-
spel. 
Naar mate de week vordert 
zullen de wedstrijden steeds 
spannender worden, waarbij 
de finale partijen gepland zijn 
in het weekend van 7 en 8 juli.
Naast de kantine, met al haar 
faciliteiten, staat deze week op 
het terras tevens een tent waar 
men een drankje, een snack 
of zelfs een complete maaltijd 
kunt bestellen. Nieuw dit jaar 
is dat de lokale ondernemers 
een aantal dagen de maaltij-
den voor hun rekening nemen. 
Het park ziet er weer toppie,  
maar vooral fleurig uit met 
dank aan de vele sponsors, 
met name Groenrijk, Joost van 
Duijn en Kwekerij Loef, die te-
vens gezorgd hebben voor bo-
men, bloemen en planten.
Tijdens het WaDo Open geldt 
een speciale aanbieding om de 
rest van het jaar tegen een ge-
reduceerd tarief lid te worden 
van LTC Brederode.

Telstar op de Nijl
Velsen-Zuid - Fans van de Witte Leeuwen vind je in alle uithoeken 
van de wereld. Deze Egyptische enthousiasteling heeft zelfs zijn Nijl-
jacht naar de voetbaltrots van de IJmond genoemd. Nu nog even de 
juiste spelling... (foto: Mike Uyl)

Eén loket 
voor havens 
Noordzee-
kanaalgebied
Velsen - Vanaf deze week is er 
één loket voor de beroepsvaart in 
de havens van het Noordzeeka-
naalgebied. Ontheffingen aanvra-
gen, reparaties doorgeven en in-
formatieverzoeken gaan voortaan 
via het PortOfficeLoket Noordzee-
kanaalgebied. Dit nieuwe loket, 
dat alle oude loketten vervangt, is 
speciaal ontwikkeld in opdracht 
van het Centraal Nautisch Beheer 
Noordzeekanaalgebied (CNB) 
Met de start van dit loket is een 
nieuwe stap gezet in het verbete-
ren van de veiligheid en de dienst-
verlening in het Noordzeekanaal-
gebied. Zo wordt de haven nati-
onaal en internationaal aantrek-
kelijker en de concurrentiekracht 
versterkt. De start van het loket 
hangt samen met de nieuwe Re-
gionale Havenverordening Noord-
zeekanaalgebied die per 1 juli 
2012 van kracht geworden in al-
le havens van het Noordzeeka-
naalgebied. Het Centraal Nautisch 
Beheer Noordzeekanaalgebied is 
een samenwerkingsverband van 
de havengemeenten. De verwach-
ting is dat een substantiële admi-
nistratieve lastenverlichting voor 
het bedrijfsleven en overheid ont-
staat, doordat 80% van de onthef-
fingen is vervangen door meldin-
gen. Alle meldingen en aanvragen 
worden via het PortOfficeLoket 
door het CNB (uitvoering Nauti-
sche sector van Haven Amster-
dam) afgehandeld. Het PortOffi-
ceLoket is per 2 juli 2012 bereik-
baar via www.portofamsterdam.
nl/portoffice. Via dit loket wor-
den alle ontheffingsaanvragen af-
gehandeld en worden alle repara-
tie-, bunkermeldingen en andere 
operationele meldingen voor de 
beroepsvaart ontvangen en ge-
registreerd. De registratie is zo-
danig dat alle havenbeheerders 
en havenmeesters van de havens 
van het Noordzeekanaalgebied 
een actueel overzicht hebben van 
de actuele situatie in hun haven. 
De samenwerking tussen de vier 
CNB-gemeenten heeft geleid tot 
een verdere borging van de vei-
ligheid, een verbetering van de 
dienstverlening en daarmee aan 
de verdere ontwikkeling van de 
concurrentiekracht van de haven-
regio. De goede samenwerking 
tussen de gemeenten Amster-
dam, Beverwijk, Velsen en Zaan-
stad heeft geleid tot een Haven-
beheersverordening. De operatio-
nele onderdelen en de technische 
onderdelen die vaak wijzigen, zijn 
gedelegeerd naar de colleges van 
B&W in de vorm van een Haven-
reglement. Het Havenreglement 
en de Havenbeheersverordening 
zijn het afgelopen jaar in nauwe 
samenwerking met belangheb-
benden en relaties in de havenre-
gio, zoals scheepsagenten, stuwa-
doors, KLPD, bootliedenorganisa-
ties, provincie Noord-Holland, vis-
serijsector, olieterminals en bin-
nenvaartbranche opgesteld.
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Weten wat je moet 
doen en waar je het 
over hebt. Ben jij 
een gediplomeerde 
Helpende en spreekt 
dit je aan? Dan is dit 
de functie voor jou! 

Helpende Prettig Thuis 

Wat is Prettig Thuis?
Prettig Thuis biedt de cliënt een volledige pakket 
thuis, waardoor wij cliënten de mogelijkheid 
bieden om op een prettige manier thuis te 
blijven wonen. Wij bieden behalve huishoudelijke 
zorg en persoonlijke verzorging ook 
ondersteuning en gezelschap. Ons team bestaat 
uit professionele en ervaren medewerkers die 
weten wat ze doen en waar ze het over hebben. 

Wat doet een Helpende Prettig Thuis?
Als gediplomeerd Helpende niveau 2 help jij 
je cliënt bij de huishoudelijke werkzaamheden 
en bij de ADL. Als je cliënt dat wil, gaan jullie 
samen boodschappen doen, help je met koken 
en afwassen. 
Daarnaast ga je met hem of haar bijvoorbeeld 
de stad in, winkelen, naar de kapper of sporten. 
Waar nodig regel je allerhande dingen, dat  
de administratie wordt gedaan bijvoorbeeld  
of dat er een warme maaltijd bij de cliënt  
wordt bezorgd. 
Omdat jij je cliënt goed kent, weet je wat er 
verder nodig is en maak je dat bespreekbaar. 

Sowieso ga je een goed gesprek niet uit de weg.  
Of dat nu over vroeger is of nu, over verdrietige 
zaken of blije dingen.

Wat heb jij in huis?
Je hebt een diploma Helpende niveau 2 en minimaal 
10 jaar werkervaring. Je bent een zelfstandige 
werker en werkt klantgericht. Je bent flexibel, 
creatief en doortastend. Ervaring in de thuiszorg  
is een plus. Ook is het prettig wanneer je in het  
bezit bent van een rijbewijs.

Baan met perspectief
Jouw ontwikkeling vinden we bij Zorgbalans 
heel belangrijk. Dit zie je aan ons uitgebreide 
inwerktraject en mogelijkheden tot het volgen van 
trainingen en opleidingen. Omdat jij dagelijks te 
maken hebt met onze cliënten horen we graag jouw 
ideeën over hoe we processen en werkwijzen kunnen 
verbeteren. We zijn benieuwd naar jouw mening! 
Afhankelijk van je opleiding en ervaring verdien  
je bij ons als helpende maximaal € 2.179,23 bruto  
per maand bij een 36-urige werkweek (FWG 25,  
CAO VVT). 

Daarbij bouw je pensioen op bij pensioenfonds Zorg 
en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering 
van 4,5%. Verder ontvang je een uitgebreid pakket 
aanvullende arbeidsvoorwaarden: Zorgbalans 
UIT&THUIS met gunstige regelingen voor gemak, 
gezondheid en ontspanning.

Solliciteren
Wil je bij Prettig Thuis van Zorgbalans komen 
werken? Stuur je sollicitatie naar Zorgbalans, 
t.a.v. afdeling Werving & Selectie, e-mail 
werving&selectie@zorgbalans.nl. Binnen drie 
werkdagen hoor je van ons. Voor meer informatie 
over de vacature kun je bellen met Marjo van de 
Rozenberg, teammanager Volledig Pakket Thuis,  
06 - 27 741 369. 

Meer weten over werken, stage lopen  
of opleiding bij Zorgbalans? Kijk dan  
op www.werkenbijzorgbalans.nl of  
bel 023 - 8 918 918. Volg ons op Facebook.

in Velsen voor 12 tot 24 uur per week

Voor Prettig Thuis van Zorgbalans zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Nieuw: speel-O-theek 
voor honden in IJmuiden
IJmuiden - Hersengymnastiek 
voor de hond? U herkent het vast 
wel, na een lange wandeling is uw 
hond nog niet moe en de speel-
tjes die in huis zijn daar is hij op 
uitgekeken.
Uniek in deze regio is de speel-O-
theek voor honden bij Het Hon-
denhuis Velsen. Er bestaan veel 
spellen die het intelligentievermo-
gen van de hond testen. Bij Het 
Hondenhuis Velsen kunt u lid wor-
den van een uitleenservice en op 
deze manier uittesten welk spel 
het beste past bij uw hond! En sa-
men spelen met de hond is plezier 
voor twee! Uw hond is lekker be-
zig en de hersenen blijven actief. 

Het maakt niet uit of uw hond 
jong, oud, rustig of juist heel actief 
is! Uit de praktijk is gebleken dat 
honden die gebruik maken van de 
spellen minder snel geneigd zijn 
om dingen in huis stuk te maken. 
Er ligt een informatiefolder in de 
winkel voor u klaar!
Kom 7 juli naar Het Hondenhuis 
voor het openingsfeestje! Tus-
sen 11.00 en 16.00 uur is iedereen 
van harte welkom voor een lekker 
kopje koffie. Voor de kinderen is 
er een kleurplaat en iedere hond 
krijgt wat lekkers!
Het Hondenhuis Velsen is geves-
tigd in de Plukschuur, Kennemer-
laan 53, naast de dierenarts.

AWV Eigen Haard 
Onderhoud in Duinwijk
IJmuiden - AWV Eigen Haard is 
voornemens ruim 8 miljoen te in-
vesteren in de 118 eengezinswo-
ningen in Duinwijk in IJmuiden. 
Aan de rand van het bos en de 
duinen heeft AWV Eigen Haard 
118 grote eengezinswoningen. 
Voor deze gewilde woningen met 
vier tot vijf kamers en gunstig ge-
legen aan een brede straat heeft 
AWV EH de strategische keuze 
gemaakt flink te gaan investeren, 
waarbij uitgangspunt is de wonin-
gen binnen de sociale huursector 
te houden.
AWV Eigen Haard heeft in over-
leg met de bewonerscommissie 
de afgelopen tijd een plan voor 

groot onderhoud opgesteld. Met 
de investering van ruim 8 miljoen 
worden de binnen- en buitenkant 
van de woning op een goed kwa-
litatief niveau gebracht en de le-
vensduur van de woningen ver-
lengd. Ook investeert AWV Eigen 
Haard in duurzaamheid en ener-
giebesparende maatregelen waar-
door het energielabel  minimaal 
twee stappen verbetert. Dit alles 
tegen een maandelijkse huurver-
hoging van 7 euro. De voorgeno-
men werkzaamheden vinden voor-
namelijk plaats aan de buitenzijde 
van de woningen. Het plan bestaat 
onder andere uit het vervangen 
van het bestaande bitumen dak 

door een geïsoleerd dak met dak-
pannen, het reinigen en herstel-
len van het metselwerk, het aan-
brengen van HR++ isolatieglas, 
het vervangen van alle buitendeu-
ren, het aanbrengen van nieuw 
hang- en sluitwerk en het schilde-
ren en indien nodig herstellen van 
de houten onderdelen. Er is ge-
kozen voor een andere kleurstel-
ling om de wijk een frisse en mo-
derne aanblik te geven. In de wo-
ning zelf wordt het aantal groepen 
uitgebreid en wordt een aardlek-
schakelaar aangebracht. Indien 
nodig wordt de keuken, het toilet 
en de badkamer vervangen. Be-
woners kunnen dan zelf een keu-
kenblok en tegels bij de corporatie 
komen uitzoeken. Natuurlijk moet 
eerst 70 procent van de bewoners 
akkoord zijn met de voorgestelde 
werkzaamheden om tot uitvoering 
over te kunnen gaan. 
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Jeugdfeest bij Tiener-
en Jongerencentrum
IJmuiden - Tiener- en Jonge-
renwerk Branding organiseert 
een jeugdfeest op zaterdag 7 
juli van 12.00 tot 18.00 uur bij 
buurtcentrum de Dwarsligger 
aan de Planetenweg 338. Veld- 
en pannavoetbal voor 12 tot 
en met 14-jarige, demo break-
dance, workshops Selfdefence 
voor jeugd van 10 tot en met 15 
jaar, een springkussen voor de 
kleinere kinderen, henna tattoo 
en schminken. Een DJ zorgt 
voor de muziek en er zijn lek-
kere Marokkaanse hapjes te 
koop. 
Vanuit de werkgroep Marha-
ba, die normaal activiteiten 
voor meiden en vrouwen orga-
niseert, kwam het idee om ook 
eens iets voor de tienerjongens 
te organiseren. Dit idee groeide 

uit tot een activiteit die ook iets 
te bieden heeft voor tienermei-
den en kinderen van de jonge-
re leeftijd. En ook de volwasse-
nen zijn natuurlijk welkom als 
publiek voor de wedstrijden, 
workshops en demonstraties. 
Jongens en meisjes van 12 tot 
en met 14 jaar kunnen zich op-
geven voor het voetballen. 
Teams van minimaal vijf en 
maximaal zeven personen. 
Kosten 0,50 eurocent per per-
soon. 
De teams spelen 5 tegen 5 op 
het veld en ook 2 tegen 2 in de 
pannakooi. Opgeven bij me-
vrouw H. El Kaddouri, Erida-
nusstraat 76 in IJmuiden. Voor 
informatie: Dirk Goedhart, te-
lefoon 0255-512725 of 0255-
548548. 

Wereldwinkel IJmuiden 
stopt: 50% korting
IJmuiden - Na ruim 42 jaar stopt 
de Wereldwinkel IJmuiden met 
haar werkzaamheden. Aanleiding 
voor deze stap is de per 1 juli ver-
plichte toepassing van de BTW. 
Eerder waren kleine Wereldwin-
kels daarvan vrijgesteld.
Voor de Wereldwinkel IJmuiden  
betekent dat een grote investe-
ring qua administratie en financi-
ele bedrijfsvoering, wat niet past 
bij een winkel met beperkte ope-
ningstijden (6 uur per week)
De invoering van de BTW is 
slechts een aanleiding. De terug-
loop van klanten is voelbaar. Lo-
gisch want de verkoop van Fair 
Trade producten is nu al vele ja-
ren een vast bestandsdeel in el-
ke supermarkt. En dat was waar 
de Wereldwinkel ook voor stond: 
eerlijke producten met een eer-
lijke prijs voor de producenten 
verkrijgbaar in zoveel mogelijk 
winkels. En dat is inmiddels ge-
lukt. De IJmuidense Wereldwin-
kel werd in 1970 opgericht in het 
kerkgebouw De Braambos aan 
de Zeeweg in IJmuiden. Niet lang 
daarna werd door het gemeente-
bestuur een leegstaand pand in 
Oud IJmuiden ter beschikking ge-
steld. Op de hoek van de Bloem-
straat en De La Reystraat startte 
de verkoop met rietsuiker. Spoe-

dig gevolgd door koffie en thee. 
Echte winkelverkoop was er nog 
niet maar vaak stonden de mede-
werkers met de bakfiets van de 
Wereldwinkel in het centrum van 
IJmuiden. Het waren jaren waar-
in actievoeren en demonstraties 
de belangrijkste activiteiten van 
de Wereldwinkel waren. Tegen de 
apartheid in Zuid Afrika, tegen de 
oorlogen in Vietnam, Angola, Mo-
zambique, voor een goed en leef-
baar milieu, tegen de kruisraket-
ten, voor internationale solidari-
teit. Buurtactiviteiten werden ge-
steund zoals hun acties tegen het 
slopen van vele woningen in Oud-
IJmuiden. Sloop kon echter niet 
worden voorkomen. Zo ook de 
Wereldwinkel maar die kon eni-
ge tijd later weer beginnen in een 
winkeltje op de huidige locatie, 
hoek Lagerstraat/Stolstraat. Daar 
werd meer het accent op verkoop 
van inmiddels een aardig assorti-
ment producten gelegd met keur-
merken als Max Havelaar en Fair 
Trade. De komende weken is de 
winkel op zaterdag nog open op 
de bekende tijden van 10.00 tot 
16.00 uur op de hoek Lagerstraat/
Stolstraat in IJmuiden (nabij het 
Stadhuis). De voorraad cadeau-
artikelen wordt dan met 50% kor-
ting uitverkocht.

IJmuiden - Een mooie fiets-
tocht maken in de eigen om-
geving is en blijft heel leuk om 
te doen. 
Voor de dertigste keer op 
rij organiseert buurthuis De 
Brulboei de jaarlijkse fiets-
driedaagse, die nu gehouden 
wordt op dinsdag 10, woens-
dag 11 en donderdag 12 juli. 
Er zijn voor deze gelegenheid 
oude routes van ongeveer 30 
kilometer opgezocht, die nog 
steeds de moeite waard zijn. 
Meedoen kost 4 euro per per-
soon en tussen 17.30 en 18.30 
uur kunt u starten bij het 
buurthuis. Inschrijven kan nog 
steeds dagelijks bij het buurt-
huis. Meer informatie: tele-
foonnummer 0255 510652. Zie 
ook ww.buurthuisdebrulboei.
nl.

Fietsdriedaagse 
bij de Brulboei

Scooterbestuurster 
gewond na aanrijding
IJmuiden - In de Radarstraat ontstond zaterdagnacht een aanrij-
ding tussen een scooter en een auto. De 16-jarige scooterbestuur-
ster uit IJmuiden reed vanaf de Venusstraat de Radarweg in, de 
22-jarige automobilist kwam vanaf de Planetenweg. De scooterbe-
stuurster vloog als gevolg van de aanrijding een aantal meters door 
de lucht en kwam tegen een paaltje terecht. Het meisje is door am-
bulancepersoneel vervoerd naar een ziekenhuis. (foto: Ko van Leeu-
wen)

Modern 
IJmuiden een oud dorp? Dan heb je Velserduin nog niet gezien. Een licht, modern gebouw 
van alle gemakken voorzien. ‘Prettig werken hier’ vindt Anneke. Ze wil er nog wel een 
collega bij. Jij? Bel Floor van de Pas (06-29171496).

Annemarie’s Beautysalon 
is verhuisd!

Vanwege het succes op het Marktplein 
verhuis ik na 3,5 jaar naar een ruimere locatie: 
naar Plein 1954 nr. 83 (naast Kapsalon Karin)

U bent van harte welkom op de feestelijke 
opening op zaterdag 7 juli van 14.00 tot 18.00 uur.

0255 - 530 700 / 06 - 551 820 83
annemariesbeautysalon@quiknet.nl
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Cosmo IJmuiden
altijd in beweging
IJmuiden - Cosmo IJmuiden staat 
niet stil. Integendeel, de kapsters 
en leerlingkapsters volgen vrij-
wel wekelijks trainingen aan Cos-
mo Academy. Hierdoor wordt in de 
kapsalon aan het Marktplein altijd 
volgens de nieuwste technieken 
en modetrends gewerkt.
Naast de uitstekende knip- en 
kleurtechniek en de betaalbare 
prijzen ben je bij Cosmo ook aan 
het juiste adres als het gaat om 
haarproducten. ,,Wij maken uitslui-
tend gebruik van de topmerken’’, 
zegt Denice, één van de enthou-
siaste kapsters van Cosmo IJmui-
den. ,,Dit voorjaar zijn we overge-
stapt van Schwarzkopf op Wella en 
recent hebben we Sebastian Pro-
fessional aan onze productlijn toe-

gevoegd. Dit is een geweldig merk 
waarmee alleen in beste salons 
wordt gewerkt. Naast Wella en Se-
bastian kun je bij ons ook terecht 
voor haarproducten van Fuente, 
dat volledig op plantaardige basis 
wordt geproduceerd.’’
Nieuw is het prachtige blad By 
Cosmo, dat klanten gratis mee 
naar huis mogen nemen om idee-
en voor een nieuwe coupe op te 
doen. Cosmo IJmuiden is ge-
vestigd aan het Marktplein 62 in 
IJmuiden, telefoon 0255-510554. 
Klanten die in het bezit zijn van de 
Kennemerpas krijgen 20 procent 
korting op een behandeling. Het 
laten bijwerken van nek en pony is 
gratis! Zo zit je coupe wekenlang 
alsof je nét bent geknipt!

Feestelijk opening na 
verhuizing FietsPlus
Velserbroek - Na de verhuizing 
van Santpoort naar Velserbroek 
vond in april de feestelijke ope-
ning plaats van FietsPlus van Nico 
van der Zwan. Voor de kinderen 
werd destijds een ballonnenwed-
strijd gehouden. Afgelopen maan-
dag vond de prijsuitreiking plaats.
De drie winnende ballonnen wa-
ren allemaal in Friesland gevon-
den. De eerste prijs ging naar Le-
onie Bouwman uit Velserbroek, de 
tweede prijs naar Bradley Uitten-
bosch uit Velserbroek en de der-
de prijs naar Sybe Rodenburg ook 
uit Velserbroek. Eigenaar Nico van 
der Zwan overhandigde de prij-

zen, waaronder een Montego-kin-
derfiets, aan de winnares.
In de winkel van Nico is een uit-
gebreide collectie kinderfietsen 
te vinden. Kinderen houden van 
kleuren, figuren, stoere afbeeldin-
gen en een mooie vorm. Als ou-
der wil je vooral een veilig en her-
kenbare fiets. Daarom heeft Fiets-
Plus gekozen voor Montego-kin-
derfietsen. Klanten zijn zeer tevre-
den over dit merk dat voor kwali-
teit staat. Veiligheid, frisheid, ori-
ginaliteit staan centraal voor de 
kleine fietser. FietsPlus vindt u 
aan de Velserbroekse Dreef 17, tel. 
023-5381000.

Improvisatie
concert in 
Nieuwe Kerk
IJmuiden - Een unieke gebeur-
tenis in de Nieuwe Kerk: Mar-
tin Mans improviseert 10 ju-
li op verzoek! Bij binnenkomst 
in de kerk kunnen orgelliefheb-
bers een verzoek opgeven, waar-
na Martin Mans de verzoeken 
groepeert en improvisatie-idee-
ën uitwerkt om vanaf 20.00 uur 
te zorgen voor muzikale verras-
singen! Martin Mans geeft jaar-
lijks overal in het land zo’n twee-
honderd druk bezochte orgelcon-
certen. Op 11-jarige leeftijd bege-
leidde hij voor het eerst koren en 
een jaar later al werd hij kerkor-
ganist in zijn geboorteplaats Me-
lissant. Sinds 1995 is Mans orga-
nist van de Breepleinkerk in Rot-
terdam. Hij maakt regelmatig con-
certreizen door Europa, Canada, 
Amerika en Australië. Hij treedt 
ook op voor radio en tv (onder an-
dere ‘Nederland zingt’) met onder 
andere de Urker Mans Formatie, 
The Martin Mans Formation, het 
Zaans Interkerkelijk Mannenkoor 
en het Mannenkoor de Gouwe-
stem. De improvisaties op verzoek 
bestaan uit muziek uit kerkbun-
dels, musicals, maar ook Bach en 
Händel kunnen langskomen. De 
ontvangst is vanaf 19.30 uur. Mar-
tin Mans begint om 20.00 uur met 
zijn orgelconcert. Uiteraard zijn 
er na afloop ook dvd’s en cd’s te 
koop. Toegangskaarten à 10 euro 
zijn voorafgaande aan het concert 
in de Nieuwe Kerk verkrijgbaar.

Feest voor 
groep 8 van 
De Molenweid
Velserbroek - Nog twee we-
ken en dan neemt groep 8 af-
scheid van OBS De Molenweid. 
Vlak voor het zover is, vonden de 
ouders van alle kinderen het een 
goed idee om een feest te or-
ganiseren voor groep 8. Vorige 
week vrijdag, na schooltijd, wer-
den de kinderen bij de Peddel-
poel in Spaarnwoude verwacht 
voor een speurtocht gevolgd 
door een barbecue. Daarna was 
het tijd voor een disco met Ha-
waii-thema bij één van de ouders 
thuis. Het was een geweldige 
dag die nog beter uitpakte door 
het prachtige zomerse weer!

Vechtpartij 
IJmuiden - Bij een horecage-
legenheid aan de Zeeweg ont-
stond vrijdagnacht een flinke 
vechtpartij. Toen de agenten ter 
plekke waren, was de vechtpartij 
nog steeds gaande. Een 18-jari-
ge Amsterdammer was gewond 
geraakt nadat hij met een scoo-
terslot was geslagen. Hij is naar 
het ziekenhuis gebracht. De po-
litie doet onderzoek naar het in-
cident. Vooralsnog is er niemand 
aangehouden.

Slotavond avondschool
IJmuiden - Vorige week maan-
dag heeft de Avondschool 
– SNV (Stichting Naschool-
se Vorming voor mensen met 
een verstandelijke beperking) 
weer het cursusjaar afgesloten. 
Ook dit keer werd deze feest-
avond gehouden in de feest-
zaal van Paviljoen Noordzee op 
het strand van IJmuiden.
Al jaren achtereen wordt de-
ze avond georganiseerd door 
Piet Dekker (voormalig haven-
meester van Zeehaven IJmui-
den) en Frans Koks (Paviljoen 
Noordzee). Naast Zeehaven 
IJmuiden en Paviljoen Noord-
zee is ook keurslager John 
Groenendaal een vaste spon-
sor voor dit feest en zorgen zij 
voor een lekker drankje en een 
hapje. 
De deelnemers deden mee aan 

een playbackshow en het feest 
werd ook dit keer weer opge-
luisterd door een aantal optre-
dens van de bekende IJmui-
dense zanger Cock Zwanen-
burg, die ook dit keer weer ge-
heel belangenloos optrad. Hij 
mag de Avondschoolbezoekers 
danook rekenen tot zijn groot-
ste fans. Een aantal van hen 
zong  uit volle borst mee, voor-
al bij het finalelied ‘You never 
walk alone’. 
Op deze avond nam Inge van 
den Berg na 21 jaar op de 
Avondschool te hebben ge-
werkt, afscheid. Ook haar op-
volgster Fleur Witteman was 
aanwezig, zodat iedereen met 
haar kon kennismaken.
Zelfs vlak na zo’n geweldige 
avond, kijkt iedereen al weer 
uit naar het volgende jaar.

Zomerconcert Bel Canto
Santpoort-Zuid - Vorig jaar 
heeft het Velser operakoor Bel 
Canto in de oude dorpskerk 
in Spaarndam zijn eerste gra-
tis zomerconcert gegeven. Dat 
werd zo’n doorslaand succes 
dat het enthousiaste koor be-
sloten heeft dit deze zomer te 
herhalen, namelijk op zaterdag 
7 juli om 20.15 uur. De toegang 
is gratis. De Oude dorpskerk 
in Spaarndam is een prachti-
ge locatie voor een intiem con-
cert.  Alle koorleden hebben er 
enorm veel zin en plezier in om 
onder leiding van dirigent Mar-
co Bons met een nieuw con-

certrepertoire te komen. Na het 
overweldigende succes van de 
opera Giovanna D’Arco afge-
lopen april in de schouwburg 
heeft het koor weer de ruim-
te om zich te concentreren op 
andere uitdagingen. Het wordt 
wederom een mooi afwisse-
lend concert met liederen van 
Monteverdi, Saint-Saens, Verdi 
en Gerswhin. De solisten Hans 
Ritman, Monique Böhm en Eri-
ca Stapper komen uit eigen 
gelederen en zingen de ster-
ren van de hemel! De pianobe-
geleiding is in handen van Ni-
na Borletti. 
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Weerbeeld verbetert 
hier voorlopig niet
Met juli op de kalender verbe-
tert het weerbeeld voorlopig 
nog niet in onze contreien.
De belangrijkste - en weers-
bepalende druksystemen lig-
gen momenteel nog totaal ver-
keerd. 
Twee hogedrukgebieden en 
een depressie zijn de belang-
rijkste hoofdrolspelers. 
Aan de ene kant is dat het be-
kende Azorenhoog, met welis-
waar uitlopers naar het noor-
den op de oceaan, maar deze 
liggen te ver van Nederland af.  
Ook ligt er telkens een hoge-
drukgebied boven het midden 
en noorden van Scandinavië 
dat in die landen veel warmte 
en zon geeft. Polen zuchtte on-
der een hittegolf de afgelopen 
week met maxima tot 36 gra-
den.
Alsof de duvel ermee speelt 
ligt er tussen deze twee lucht-
drukgebieden in een depressie 
en laat deze nu exact nabij Ne-
derland gepositioneerd zijn en 
voorlopig ook blijven.
Door de genoemde positie 
van dat lagedrukgebied profi-
teerden we wel even van wat 
warmtestuw vanuit het zuiden 

op woensdag en donderdag. 
Het werd zomers warm met bij-
na 25 graden. 
Donderdag tot en met het 
weekend pakken onstabiel uit 
vanwege dat stroperige lage-
drukgebied boven (en in de 
buurt van) ons land.
Er zit tamelijk veel kou op hoog-
te en de zon hoeft het aardop-
pervlak maar even te verwar-
men en er vormen zich stevi-
ge buien. Vooral voor de rand-
stad wordt veel neerslag ver-
wacht door het Amerikaanse 
weermodel, dat nogal scheutig 
is met de berekende regensom. 
Tot zondag wordt er wel 50-65 
millimeter water berekend voor 
de IJmond. Als we uiteindelijk 
de helft (realistischer) krijgen is 
het nog veel trouwens. 
Tussen de buien door zijn er ui-
teraard ook prima droge mo-
menten met flink wat zon. In 
het weekend komt de tempera-
tuur weer lager uit in onze om-
geving en ligt rond 19 graden.

de IJmondiale weerman

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Menkveld neemt na 20 jaar 
afscheid van De Ark
Velserbroek - Albert Menkveld, 
directeur van basisschool De Ark, 
neemt woensdag 11 juli na 20 jaar, 
afscheid van zijn school. Menkveld 
gaat met pensioen na een onder-
wijscarrière van 41 jaar.
Vanaf mei 1992 is Albert Menkveld 
directeur van de school. Kenmer-
kend voor de Ark is de kleinscha-
ligheid met een open en veilige 
sfeer en een enthousiast team. De 
school begon 20 jaar geleden met 
slechts enkele leerlingen, maar 
groeide al snel uit tot een volwaar-
dige school. 
Albert wist als kind al dat hij 
meester wilde worden. ,,Roeping is 
een groot woord, maar ik wist van-
af mijn eigen lagere school al dat 
ik het onderwijs in wilde en ik heb 
het geluk gehad dat ik nooit spijt 
heb gehad van mijn keuze.” In de 
20 jaar tijd zijn er veel dingen ge-
beurd en bereikt op De Ark.
Mooie dingen waren de groei van 
de school en de demonstratie van 
het nieuwe geldspel ‘Fix je risk’ 
aan prinses Maxima door leer-
lingen van groep 8. Ook het bie-
den van interactief onderwijs mid-
dels digitale schoolborden, de 
plusklas voor de meer- en hoog-
begaafde leerlingen en het mee-
draaien als netwerkschool in een 
Excellent Techniek Project, is iets 

waar Menkveld trots op is. Het feit 
dat de christelijke school continue 
werkt aan een hoge kwaliteit van 
het lesaanbod met een veilige en 
geborgen sfeer vindt hij erg mooi.
Bijna 21 jaar klinkt lang, maar voor 
Albert Menkveld zijn ze voorbij ge-
vlogen. De sterke betrokkenheid 
van ouders maakte het werken op 
de Ark altijd erg aangenaam. Ook 
het teamklimaat was heel sterk 
en de onderwijsresultaten waren 
goed. Het mooiste van werken in 
het onderwijs vindt Menkveld nog 
altijd het contact met de kinderen. 

Het belangrijkste doel van onder-
wijs is om jonge mensen op weg 
te helpen naar volwassenheid en 
ze zo toe te rusten dat ze bewust, 
zelfstandig en verantwoord eigen 
keuzes kunnen maken, voor hun 
beroepsleven, als deelnemer aan 
de samenleving en in hun per-
soonlijke ontwikkeling.
Iedereen die graag afscheid wil 
nemen van meester Menkveld, is 
woensdag 11 juli van harte wel-
kom tijdens de afscheidsreceptie 
van 16.00 tot 18.00 uur in het Pol-
derhuis aan het Vestingplein.

Jonge Stem viert volgend 
jaar haar jubileum
Velsen - Jeugdmusicalvereni-
ging de Jonge Stem viert vol-
gend jaar haar jubileum, en wat 
voor jubileum. 
In 2013 bestaat deze vereniging 
60 jaar, en is hiermee één van de 
oudste amateurverenigingen van 
deze regio.
Dit jubileum willen ze niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Het ar-
tistieke team is al druk bezig om 
een bijzondere musical te vinden 
waarmee zij volgend jaar in de 
stadsschouwburg willen staan.
Daarnaast willen zij voor dit ju-
bileum de archieven in duiken 
en een compilatie van 60 jaar 
de Jonge Stem maken. Een re-
ceptie/feest voor (oud)leden en 
(oud)bestuur en (oud)vrijwilli-
gers mag ook zeker niet ontbre-
ken. Nu is het zo dat het bestuur 
het al erg druk heeft met het lo-
pende seizoen (de musical Uri-
netown) en niet alle tijd heeft om 
zich met het jubileum bezig te 
houden. Het lijkt hun een goed 
idee om een werkgroep te vor-
men met (oud)leden, (oud)be-
stuursleden en/of andere geïn-
teresseerden die hiermee aan de 

slag willen. Ook zijn zij op zoek 
naar iemand die het archief zou 
willen uitzoeken en archiveren, 
misschien een gepensioneerd 
archivaris of iemand die zich hier 
hobbymatig mee bezig houdt. 
Natuurlijk zijn zij ook altijd op 
zoek naar nieuwe leden, zeker 
jongens in de leeftijd van 12 tot 
en met 22 jaar zijn van harte wle-
kom. Voor vragen en inlichtin-
gen: info@dejongestem.nl.

 NIEUWE VESTIGING

HEEMSKERK!

ALTIJD IN DE BUURT!
WWW.GROENHART.NL

16 juli 2012 openen wij aan 
De Trompet 1145-49 te Heemskerk 
onze 10e vestiging. In een nieuw 
in te richten ruimte vindt u daar 
straks de meest moderne 
gereedschappen en materialen 
voor de professional. 
Ervaren medewerkers zullen u 
vakkundig te woord staan.
 
Wij zijn voor Noord-Holland dé 
toeleverancier voor gereedschap-
pen, bouwbeslag en bevestigings-
materiaal. 
Met 10 vestigingen in Noord-
Holland richten wij ons op de bouw, 
installatie-branche en facilitaire 
diensten.

VESTIGING
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De euro en uw vermogen
Het blijft kwakkelen met de eu-
ro. Sommigen vragen zich niet 
eens meer af of de euro valt 
maar wanneer dat gebeurt. Of 
het zover komt valt nog te be-
zien. Feit is dat velen zich zor-
gen maken over hun vermogen. 
Daar is vaak hard voor gewerkt 
en nu vragen we ons af of het 
vermogen als gevolg van de eu-
rocrisis als sneeuw voor de zon 
verdwijnt. 
Ik krijg steeds vaker de vraag 
voorgelegd hoe uw vermogen 
kan worden beschermd in het 
geval de euro ploft. Een derge-
lijke vraag kan ik me goed voor-
stellen als je terugkijkt naar het 
recente verleden. Immers, sinds 
2000 hebben we op de aande-
lenbeurzen meer koersdalingen 
dan stijgingen gekend, in 2008 
volgde de bankencrisis en nu 
als ‘toetje’ de eurocrisis. 
Om de risico’s te beperken wor-
den soms obligaties gekocht 
die een andere valuta hebben 
dan de euro. Ook kunt u obliga-
ties kopen waarbij de waarde-
ontwikkeling afhankelijk is van 
een andere valuta. Of u kunt be-
leggen in degelijke aandelen 
die een hoog dividend uitkeren. 
Tot slot kunt u een deel van uw 
vermogen overzetten naar een 
vreemde valutarekening. 
De vraag is of deze mogelijkhe-
den het risico verkleint. U hebt 
misschien het prettige gevoel 
‘iets gedaan’ te hebben, maar is 
het probleem opgelost? Ik ben 
bang dat dit niet het geval is. 
Zoals u weet levert het aanhou-

den van beleggingen een koers-
risico op. Daar komt een valuta-
risico bij als uw belegging niet 
in euro is genoteerd. Het valu-
tarisico geldt ook voor het aan-
houden van een vreemde va-
lutarekening. Uw valutategoed 
moet vroeg of laat worden te-
ruggezet naar de munteenheid 
waarmee u uw boodschappen 
moet betalen.
Ik denk dat het verstandig is om 
te accepteren dat risico’s er al-
tijd zullen zijn, in welke tijd we 
ook leven. Daar past de huidige 
eurocrisis in. Bedenk maar dat u 
uw boodschappen niet kunt be-
talen met vreemde valuta. Daar 
heeft u toch keiharde euro’s 
voor nodig!

Roelof Reemeijer, Accountma-
nager Private Banking Rabo-
bank Velsen en Omstreken

De Viskoerier levert verse 
vis bij de klanten aan huis
IJmuiden - Ondernemers Bas-
tiaan Cornelissen en Jaimy Huis 
zijn begonnen met een nieuw be-
drijf: De Viskoerier. Bastiaan en 
Jaimy zijn al langere tijd bevriend 
en hebben meerdere studies sa-
men gedaan. Jaimy komt uit een 
echte ‘visfamilie’. Zijn vader heeft 
een groothandel die aan de ho-
reca levert en Jaimy groeide dus 
op met vis. Hij is degene die de 
kwaliteit van de vis bewaakt. De 
Viskoerier is in IJmuiden geves-
tigd en werkt nauw samen met 
de horecagroothandel. Dat bete-
kent dat er slechts 25 meter tus-
sen de visafslag en de Viskoe-
rier ligt. Bastiaan en Jaimy zijn 
hun onderneming gestart omdat 
er op de particuliere markt veel 
vraag is naar verse vis. 
Er wordt op bestelling geleverd 

en dat betekent dat alle soorten 
vis geleverd kunnen worden. De  
meeste bestellingen gaan om 
verse vis, gerookte vis, schaal- 
en schelpdieren, diepvriespro-
ducten, vis voor sushi en vis-
snacks. Er wordt geleverd in ge-
heel Velsen, Haarlem, Zandvoort, 
Bloemendaal, Heemstede, Over-
veen, Beverwijk, Wijk aan Zee en 
Heemskerk. 
Op de website www.deviskoe-
rier.nl staan alle producten en 
informatie over vis. Voor een be-
stelling kan men bellen met 06-
289 358 10 of mail naar bestel@
deviskoerier.nl. Of voor informa-
tie mail info@deviskoerier.nl. De 
producten worden de volgende 
dag vers op het door de klant ge-
wenste tijdstip thuisbezorgd. Be-
zorgen kost 1,95 euro.

Op- en 
afritten Beldag
IJmuiden - Woensdag 11 juli 
organiseert het Gehandicapten 
Beraad Velsen een Op- en afrit-
ten Beldag. Van 10.00 tot 13.00 
uur zitten medewerkers van Ge-
handicapten Beraad klaar achter 
de telefoon om slecht begaanba-
re of gevaarlijke op- en afritten 
in de gemeente Velsen te inven-
tariseren. Ook per post of mail 
kunt u uw bevindingen door-
geven. Voor rolstoel-, scootmo-
biel- en rollatorgebruikers zijn 
een aantal op- en afritten op de 
openbare weg niet goed te ne-
men. Het Gehandicapten Be-
raad zou graag zien dat overal 
stoepverlagingen worden toege-
past in plaats van de zogenaam-
de op- en afrit-bakken. Om ken-
baar te maken aan de gemeente 
Velsen wat de problemen zijn, is 
een duidelijk overzicht nodig. Op 
woensdagochtend 11 juli kun-
nen slecht begaanbare of ge-
vaarlijke op- en afritten telefo-
nisch worden doorgegeven via 
telefoonnummer 0255-548522 
of per email gehandicaptenbe-
raad@welzijnvelsen.nl. Per post: 
Postbus 142, 1970 AC IJmuiden. 
Voor een goede inventarisatie is 
een duidelijke plaatsaanduiding 
noodzakelijk, dit kan door mid-
del van een aanduiding van de 
kruising van straten of een huis-
nummer in de straat. Indien u 
per mail reageert, dan wordt een 
foto zeer op prijs gesteld.

De Zandloper heeft lef
IJmuiden - Vrijdag 29 juni zorg-
den de leerlingen van basis-
school De Zandloper voor een 
spetterend optreden in de stad-
schouwburg tijdens de musical 
‘De klokkenluider van de Notre 
Dame’. Deze musical was een af-
sluiting van het project ‘Lef’. 
‘Lef’ is een cultureel programma 
voor basisscholen waarbij we-
kelijks een professionele dans-
docent naar school komt en 
een uur les geeft in hedendaag-
se dansvormen als streetdance, 
hiphop en moderne dans.
Als afsluiting van dit project 
stonden alle leerlingen in de 

stadschouwburg op het podium 
om aan familie en vrienden te la-
ten zien dat zij lef hebben om te 
dansen en te zingen. Het werd 
een prachtige voorstelling met 
als hoogtepunt een eigentijd-
se versie van de Can-Can waar-
bij de beentjes heel hoog van de 
vloer gingen door de  Zandloper 
leerlingen!
Eén van de hoofdrolspelers van 
deze musical, Felina Leisenhei-
mer, vat de voorstelling in één zin 
samen: ,,Het optreden was best 
spannend, maar door de volle 
zaal en de prachtige muziek heb 
ik genoten op het podium.”

Zwemexamens bij IJRB
IJmuiden – Vrijdag 22 en 29 ju-
ni waren er zwemexamens bij 
de IJmuider Reddingsbrigade 
(IJRB). Er is afgezwommen voor 
de nationale A, B en C zwemdi-
ploma’s en de Zwemmend Red-
den diploma’s van Reddingsbri-
gade Nederland. Beide avonden 
waren een succes met totaal 65 
geslaagden.
De IJmuider Reddingsbrigade 
sluit het zwemseizoen af met al-
le zwemexamens. Zo hebben de 
kinderen de kans om voor de zo-
mervakantie hun zwemdiploma 
te behalen en zo tijdens de va-
kantie te kunnen genieten van 
het zwembad.
Vrijdag 22 juni hebben 25 kinde-
ren afgezwommen voor het A, B 
of C zwemdiploma en met suc-
ces, want iedereen heeft het di-
ploma behaald. Vanaf 5-jari-
ge leeftijd kunnen de kinderen 
komen zwemmen bij de IJmui-
der Reddingsbrigade. De zwem-
lessen zijn op vrijdagavond van 
18.00 tot 18.45 uur of van 18.45 
tot 19.30 uur. Deze avond heb-
ben ook acht kandidaten voor 
het diploma brons afgezwom-
men. Dit diploma is voor oudere 
leden en gericht op het conditie-
niveau van de zwemmers.
Vrijdag 29 juni is er afgezwom-
men door 33 kandidaten voor de 
bondsdiploma’s. Deze Zwem-
mend Redden diploma van Red-

dingsbrigade Nederland traint 
de leden om een echte redder te 
worden. De eisen zijn sinds vo-
rig jaar flink verzwaard, omdat 
de eisen voor een echte Strand-
wacht/Lifeguard steeds strenger 
worden. De leden hadden echter 
hard getraind, waardoor 32 kan-
didaten hun diploma mee naar 
huis konden nemen.
De IJmuider Reddingsbriga-
de feliciteert alle geslaagden en 
wenst iedereen een fijne zomer-
vakantie toe. 14 September be-
ginnen de zwemlessen weer en 
kan er weer getraind worden 
voor het volgende diploma. Wil 
jij ook zwemmend redder wor-
den? Zie ook www.ijrb.nl. (foto: 
Tim van der Kroef)

IJmuiden - Een 18-jarige jongen 
uit IJmuiden liep zaterdagavond 
omstreeks 20.00 uur met zijn 
snorfiets op de Heerenduinweg 
richting de Zeeweg toen hij 5 
personen met drie scooters zag. 
Een van de vijf personen trapte 
toen ze elkaar passeerden tegen 
de snorfiets van de jongen. Zo-
wel de snorfiets als de jongen 
kwamen ten val. De jongen voel-
de zich dusdanig bedreigd dat hij 
ervan door is gegaan. Toen hij la-
ter weer terug kwam op de plek 
bleek de snorfiets weggenomen 
te zijn. De jongen heeft aangif-
te gedaan, de politie onderzoekt 
de zaak. Mensen die getuige zijn 
geweest worden verzocht zich te 
melden.

Snorfiets 
weggenomen

IJmuiden - Vrijdag, net na mid-
dernacht, kwam bij de politie de 
melding binnen dat er iets aan de 
hand zou zijn bij een horecage-
legenheid aan de Lange Nieuw-
straat. Ter plekke bleek dat een 
man, die al een tijd een lokaal-
verbod had, verhaal was komen 
halen en iemand had getrapt en 
geslagen. De erg beschonken 
man, een 53-jarige IJmuidenaar, 
werd aangehouden. Hij is over-
gebracht naar een politiebureau 
en ingesloten voor verhoor.

Mishandeling
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Velsen – De gemeente Velsen 
ondertekent op 26 juni twee ‘wa-
terige’ overeenkomsten. Beiden 
hebben te maken met de ver-
duurzaming van de afvalwater-
keten. De eerste ondertekening 
is tussen de gemeente, Zeeha-
ven IJmuiden bv, Rijkswater-
staat en Hoogheemraadschap 
van Rijnland. In deze overeen-
komst worden nadere afspraken 
over het afkoppelen van de rio-
lering van een gedeelte van de 
Zeehaven vastgelegd. Het betreft 
alleen de afvoer van regenwater 
op daken en verharde oppervlak-
ken, samen zo’n 21,6 hectare. Dit 
opgevangen regenwater zal niet 
langer naar de rioolwaterzuive-
ring gaan, maar wordt via ande-
re systemen ongezuiverd naar het 
Noordzeekanaal vervoerd. Omdat 
het hier om redelijk schoon afval-
water gaat, wordt flink bespaard. 
Het betekent ook dat Hoogheem-
raadschap Rijnland door deze 
en andere maatregelen de riool-
zuiveringsinstallatie niet hoeft te 
vergroten, wat ook een belangrij-
ke besparing is. In Velsen wordt 
hard gewerkt aan een geschei-
den afvalwatersysteem. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tus-
sen regenwater en gebruikt wa-
ter van huishoudens en bedrij-
ven. Door deze twee waterstro-
men te scheiden wordt niet al-
leen bespaard. Regenwater kan 
ook sneller worden afgevoerd, 
omdat het niet via de riolering 
hoeft te worden afgevoerd. In een 
zucht door wordt 26 juni ook een 
andere samenwerkingsovereen-
komst ondertekend die te maken 
heeft met afvalwater. Hier zijn de 
afspraken minder ver gevorderd, 
want het gaat om een intentie-
verklaring tussen acht gemeen-
ten in Kennemerland en Hoog-
heemraadschap Rijnland. De be-
doeling van dit Bestuursakkoord 
Water is dat gemeenten in een 
gebied meer gaan samenwerken 
met waterschappen waar het de 
waterafvalketen betreft. In ieder 
geval worden er alvast afspraken 
ondertekend over het meten van 
grondwater en afvalwater. Daar-
uit zullen vast nog wel meer af-
spraken gaan vloeien. (Karin 
Dekkers)

Waterige 
afspraken

Velsen-Noord – In verband 
met reparatie van de spoorweg-
overgang aan de Staalhaven-
weg, wordt op 13 en 14 juli tij-
delijk een omleiding gevaarlijke 
stoffen vastgesteld. Deze geldt 
24 uur, van 13 juli 16.00 uur tot 
14 juli 16.00 uur. Voor de bereik-
baarheid van de veerpont en be-
drijventerreinen Velsen-Noord II 
tot en met IV, wordt de omlei-
dingsroute ingesteld via de Lijn-
denweg, Basisweg, Wijkermeer-
weg en Concordiastraat.

Omleiding 
gevaarlijke 
stoffen

Juli is kortingsmaand
bij Woonplaza IJmuiden
IJmuiden - Suzanne Schoorstra 
van Wonen Totaal, Theo Nelis-
sen van Romantovich Slaapcom-
fort en Paul Geels van Geels Meu-
belen, die gezamenlijk  Woonpla-
za IJmuiden aan de Lange Nieuw-
straat vormen, zijn er even goed 
voor gaan zitten om hun gezamen-
lijke actie toe te lichten. ,,De ko-
mende maanden worden de wo-
ningen in de nieuwe appartemen-
tengebouwen Hoogtij en Laagtij 
in IJmuiden opgeleverd. En speci-
aal voor alle nieuwe bewoners van 
deze appartementen leek het ons 
een goed idee om een speciale ac-
tie met onze drie bedrijven te star-
ten. De actie houdt in dat alle drie 
de bedrijven gedurende de maand 
juli een korting van 15% verlenen 
op de gehele collectie’’, vertelt Paul 
Geels. ,,Maar deze korting geldt 
natuurlijk ook voor klanten die 
niet in deze nieuwe appartemen-
ten gaan wonen’’, voegt Suzanne 
toe. Vanzelfsprekend is deze ac-
tie niet van toepassing op lopen-
de acties en reeds geplaatste or-
ders. Bij Geels Meubelen vallen de 

fauteuils uit de Urban sofa collec-
tie buiten deze actie en bij Roman-
tovich geldt deze actie niet voor 
de slaapkamerkasten. De drie on-
dernemers tonen zich enthousiast 
over de onderlinge samenwerking 
die eind vorig jaar, onder de naam 
Woonplaza IJmuiden,  het levens-
licht zag met de opening van Geels 
meubelen.
,,De combinatie van drie winkels 
die een totaalaanbod hebben wat 
betreft de inrichting van je eigen 
huis spreekt mensen erg aan. Van 
bankstel tot gordijnen en van ver-
lichting tot een nieuw bed, bij ons 
kun je dit totaalprogramma op je 
gemak bekijken’’,  aldus Paul. ,,En 
zaken als gratis inmeten of advies 
bij de mensen thuis horen bij ons 
servicepakket, evenals het gratis 
op maat maken van gordijnen. Bo-
vendien kunnen onze klanten hun 
auto makkelijk en gratis parkeren’’, 
vult Suzanne aan. Geels Meubelen 
is zeven dagen in de week, alsme-
de op donderdagavond, geopend 
en op zondag van 12.00 tot 17.00 
uur.

Nieuwe informatie-
borden Kennemerstrand
IJmuiden - ‘Natuurbeheer en be-
scherming’ is de titel van de nieu-
we informatieborden die geplaatst 
zijn bij het Kennemerstrand. De 
borden zijn een donatie vanuit 
het Coöperatiefonds van Rabo-
bank Velsen en Omstreken. Het 
Kennemerstrand is in 1993 aan-
gelegd voor de kust van IJmuiden. 
Het gebied bestaat uit een binnen-
meer pal achter een rij duintjes. 
Dit unieke type duinlandschap is 
mede ontstaan als gevolg van het 
agrarisch gebruik van de duinen 
door de vroegere bewoners. Op 
de borden wordt een tipje van de 
sluier opgelicht over de bijzonde-
re natuur. Het gebied wordt be-
schouwd als de ‘parel’ van het Na-
tionaal Park Zuid-Kennemerland, 
vanwege de zeldzame flora en fau-
na. Het beheer, zoals het maaien 
van een deel van de oude strand-
vlakte en het in toom houden van 
het struweel, wordt uitgevoerd 

door de KNNV-werkgroep ‘Vrien-
den van het Kennemerstrand’. Wilt 
u de ontwikkelingen van dit bij-
zondere gebied volgen? Kijk dan 
op http://www.knnv.nl/haarlem/
kennemerstrandwerkgroep.htm of 
beter nog, kom zelf kijken. 

Kevin Brands verlaat 
Telstar voor Willem II
Velsen-Zuid - Kevin Brands zal 
per direct de overstap maken 
van Telstar naar Willem II. De be-
genadigde aanvallende midden-
velder zal bij de ploeg uit Tilburg 
een contract voor drie seizoenen 
tekenen. Willem II promoveerde 
eind vorig seizoen naar de Ere-
divisie. 
Telstar trainer Marcel Keizer: 
,,Het is erg jammer dat hij Telstar 
verlaat, maar ik wens hem alle 

succes bij Willem II. Ik hoop dat 
hij het daar naar zijn zin krijgt.”
Brands stond sinds het seizoen 
2009/2010 onder contract bij de 
Witte Leeuwen. In drie seizoe-
nen kwam hij tot 83 wedstrij-
den in het shirt van Telstar. Hier-
in wist hij twaalf keer het doel te 
treffen. Vorig seizoen verlengde 
Brands zijn contract met een sei-
zoen met een optie voor nog een 
seizoen.

Young Art presenteert 
festival voor korte film
IJmuiden - Op maandag 9 juli 
gaat de vierde editie van het YA-
KFA Film Festival van start. Tij-
dens deze filmdagen zal op ver-
schillende locaties in de IJmond 
de korte film centraal staan. Ro-
de draad van het festival is een 
competitie voor jonge filmma-
kers. Zij strijden in twee catego-
rieën om diverse prijzen en na-
tuurlijk de felbegeerde Young 
Art Korte Film Award. Bij de 
wedstrijd wordt onderscheid ge-
maakt tussen jonge makers zon-
der filmopleiding en studenten 
aan een kunst- of filmacademie.
Op maandag 9 en dinsdag 10 ju-
li zullen de voorrondes voor res-
pectievelijk amateurs en semi-
professionals plaatsvinden. In 
bioscoop Cineworld in Bever-
wijk bepalen een vakjury en het 
publiek welke films er doorgaan 
naar de finale op het Young Art 
Festival van 20 en 21 juli. De 
vakjury voor de YAKFA bestaat 
dit jaar uit onder meer: animator 
Balder Westein (Bos Bros), pro-
ducent San Fu Maltha (Alles is 
Liefde), recensent Hans Beere-
kamp (NRC) en acteur Tygo Ger-
nandt (Van God Los).
Een nieuwe toevoeging aan het 
YAKFA Film Festival is de avond 

waarop korte films van professi-
onele makers getoond worden. 
Op woensdag 11 juli krijgt het 
publiek de zogenaamde ‘shorts’ 
te zien van onder andere Eddy 
Terstall (Zusje, Simon) en actri-
ce Sanne Vogel. De films zijn te 
zien in een tot-huis-verbouwd 
kerkje aan de Prinsesselaan in 
Beverwijk.
Als kers op de taart organiseert 
de YAKFA op donderdag 12 ju-
li een bijzonder programma in 
het Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 in Velsen. De zes films 
die voor de finale van de YAK-
FA 2012 geselecteerd zijn, zullen 
worden getoond en hun makers 
geïnterviewd. 
Tenslotte zal regisseur Martin 
Koolhoven (Het Schnitzelpara-
dijs, Oorlogswinter) de avond 
besluiten met een lezing over 
het filmvak. Voorafgaand aan het 
programma kan worden genoten 
van een exclusief filmdiner.
Het YAKFA Film Festival is, met 
uitzondering van het filmdiner, 
gratis toegankelijk. 
Het aantal kaarten is beperkt, 
dus reserveren wordt aangera-
den. Voor meer informatie en 
het plaatsen van reserveringen 
www.yakfa.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 
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ligger

De 
Brul-
boei
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Velsen met twee 
buurten in top-10
Velsen - In het weekblad Else-
vier van 30 juni is weer het jaar-
lijkse overzicht gepubliceerd van 
de beste gemeenten in Neder-
land, dat dit jaar tevens is uitge-
breid met een onderzoek naar 
de beste buurten. In het alge-
meen overzicht van de beoorde-
ling van 6.500 buurten met min-
sten vijfhonderd inwoners in Ne-
derland scoren de wijken Velser-
beek en Rijkerspark respectieve-
lijk de vierde en de vijfde plaats 
op de ranglijst van beste buurten 
in Nederland!  
Het uitgangspunt van deze Else-
vier-ranglijst is gebaseerd op de 
vraag welke gemeente of buurt 
het meeste van alles te bieden 
heeft. Zoals bijvoorbeeld een his-
torische dorps- of stadskern, rui-
me sportaccommodaties, groe-
ne parken, een aantrekkelijk 
winkelaanbod, sportvelden, een 
bloeiende economie en een rui-
me keuze uit scholen. Deze hoge 
score is voor een belangrijk deel 
ook te danken aan de ruime aan-
wezigheid van recreatieterrein 
en het natuurgebied van de dui-
nen in het zuidelijke deel van on-
ze gemeente volgens de onder-
zoekers.
Velsen krijgt in dit onderzoek de 
status van ‘kernstad’, wat vooral 
te danken is aan de havenactivi-
teiten en aan staalproducent Ta-
ta Steel. Als gemeente in zijn ge-
heel komt Velsen in dit onderzoek 

op plaats 78 van in totaal 415 ge-
meenten. Een goede score, maar 
helaas een lichte daling ten op-
zichte van vorig jaar toen Velsen 
nog op plaats 69 stond. Een goe-
de tot zeer goede beoordeling 
kreeg Velsen onder meer voor 
punten als: historisch decor, aan-
trekkelijke buurt, cultuur, recrea-
tie, sport en economie. Ook het 
openbaar vervoer kreeg de be-
oordeling zeer goed (en dat zelfs 
nog zonder HOV), evenals de ge-
meentelijke diensten en tarie-
ven. Als minpunten komen in de 
beoordeling onder andere ver-
keersveiligheid, saamhorigheid 
en een zekere mate van overlast 
naar voren. Al met al een mooie 

score voor onze gemeente waar-
bij de diverse beoordelingscrite-
ria  goed aansluiten op de punten 
die worden genoemd in de door 
het college van B&W, vorig jaar 
gepresenteerde ‘Visie op Velsen 
2025’. En tevens een uitdaging 
voor alle betrokkenen om te pro-
beren Velsen de komende jaren 
weer een flink aantal plaatsen te 
laten stijgen op de gemeentelijke 
ranglijst. 
De ‘Visie op Velsen 2025’ sluit dan 
ook af met de, in dit verband, wel 
heel toepasselijke zin: ‘Gezamen-
lijk, als gemeenschap en daarin 
ieder met zijn of haar eigen rol, 
gaan we daaraan werken’. (Joop 
Waijenberg)

De gemeente heeft grote plan-
nen voor het centrum van IJmui-
den. Er wordt een nieuw plan uit-
gewerkt voor het winkelcentrum, 
en in verband met de komst van 
de HOV-lijn gaat de gemeente 
aan de slag om de doorstroming 
op de Lange Nieuwstraat te ver-
beteren. Hiertoe heeft de ge-
meente twee bijeenkomsten be-
legd. De eerste was op 19 juni en 
ging over het verkeersluw maken 
van de Lange Nieuwstraat en 
de tweede op 25 en 26 juni be-
trof de ateliers waarin gesproken 
is over het ontwikkelen van een 
nieuw winkelcentrum.
Het wijkplatform IJmuiden-
Noord was op 19 juni met twee 
man aanwezig tijdens de bijeen-
komst in het gemeentehuis. In 
een groep van in totaal 18 men-
sen hebben we eerst de proble-
men op de Lange Nieuwstraat 
geïnventariseerd en vervolgens 
hebben we gezocht naar oplos-
singen hiervoor. Een belangrijke 
reden voor het verkeersluw ma-
ken van de Lange Nieuwstraat is 
de komst van de HOV-lijn, omdat 
deze zo goed mogelijk een onbe-
lemmerde doorgang moet gaan 
krijgen. Ideeën als eenrichtings-
verkeer in de Lange Nieuwstraat 
met een aparte busbaan, een 
ringweg om het centrum met 
eenrichtingsverkeer of de Lange 
Nieuwstraat afsluiten ter hoog-
te van de Merwedestraat worden 
verder uitgewerkt door het ver-
keerstechnisch bureau XTNT. 
Een ander onderwerp dat de ge-
meente opgepakt heeft is de 
ontwikkeling van een nieuw win-
kelcentrum. Sinds het jaar 2000 
inmiddels plan nummer vier! Op 
25 en 26 juni zijn hiertoe zo-
genaamde ateliers gehouden 

met daarbij aanwezig een gro-
te groep deskundigen inclu-
sief naar verhouding veel men-
sen van Bouwfonds. De aanwe-
zigheid van Bouwfonds, een pro-
jectontwikkelaar actief op het 
gebied van gebiedsontwikke-
ling van nieuwbouwwoningen en 
vastgoedbeleggingen, vinden we 
verwonderlijk. Te meer omdat de 
projectontwikkelaar die de win-
keliers zelf ingeschakeld had-
den en waar ze tezamen met het 
wijkplatform IJmuiden-Noord al 
twee keer een uitgebreide ses-
sie mee gehad hebben, niet mee 
mocht doen. Dan zou er name-
lijk niet meer concurrerend aan-
besteed kunnen worden! Al-
le oude plannen zijn tijdens de 
ateliers weer gepasseerd, inclu-
sief een aprilgrap van de Jutter 
van tig jaar geleden. Er is name-
lijk een idee naar voren gekomen 
om een gracht voor het winkel-
centrum aan te brengen. 
In een extra wijkplatformverga-
dering op woensdag 11 juli om 
19.30 uur in de Spil komen beide 
onderwerpen uitgebreid aan de 
orde. Deze vergadering is open-
baar: iedereen mag meedenken. 
Piet Schouten, voorzitter van de 
winkeliersvereniging, die bij de 
ateliers aanwezig was, zal uit die 
bijeenkomsten rapporteren.
Overigens weten we nog steeds 
niet of we als bewoners en/of als 
wijkplatform nog een keer offi-
cieel iets mogen zeggen over de 
verschillende planvarianten die 
nu uitgewerkt worden, of dat de 
raad het alleenrecht op de defi-
nitieve keuze heeft.

Johan Zwakman, Wijkplatform 
IJmuiden-Noord

Peuters geven geld
aan het Thomashuis
IJmuiden - Woensdag 27 juni 
vierden we met alle peuters en 
juffen van peuterspeelzaal Hum-
pie Dumpie de jaarlijkse juffen-
dag.
Om half tien ‘s ochtends stroom-
de Speeltuin Zeewijk vol met 
vrolijke peuters en hun ouders. 
De kinderen konden direct gaan 
spelen met hun vriendjes en 
vriendinnetjes, terwijl hun ou-
ders een kopje koffie dronken en 
uitkeken op een gezellig gevul-
de speeltuin.
Bij een feestje hoort wat lekkers! 
Dus na een poosje spelen werd 
er door de lieve juffen een kleed 
op het nog klamme gras neerge-
legd. Na wat handengeklap za-
ten daar binnen no-time alle juf-
fen en peuters op de grond in de 
kring en werd er natuurlijk een 
verjaardagslied gezongen voor 
de juffen, waarna iedereen een 
bekertje limonade en een snoep-
je kreeg. Daarna werd er weer 
vrolijk gespeeld in de speeltuin 
en werd al heel snel duidelijk dat 
de juffendag eigenlijk één groot 
kinderfeest is. Alle juffen speel-

den met de kinderen mee; in de 
draaimolen, op de schommel en 
zelfs in de klimtoren. De kinde-
ren vonden het prachtig!
Zoals elk jaar wilden de juffen 
geen cadeautjes, maar zamel-
den geld in voor een goed doel.
Dit jaar was dit het Thomas-
huis in IJmuiden. In het Thomas-
huis wonen acht mensen met 
een verstandelijke beperking in 

een veilige en huiselijke omge-
ving. Bianca Kievit van het Tho-
mashuis kwam het opgehaal-
de geld zelf in ontvangst nemen. 
De peuters en ouders hadden 
met elkaar een bedrag van 235 
euro opgehaald. Hiermee wordt 
een soundmixer gekocht voor de 
bewoners van het Thomashuis. 
De dag werd afgesloten met een 
lekkere lunch.

Als warme broodjes...
Driehuis - Van het fotoboekje Beeldig Driehuis, waarvan het eer-
ste exemplaar vorige week vrijdag in ontvangst werd genomen door 
burgemeester Franc Weerwind (links op de foto), zijn in de eerste 
dagen ruim 450 exemplaren verkocht. Daarmee is ook de derde uit-
gave van de Historische Kring Driehuis i.o. een succes. Het boekje 
vol oude en nieuwe ‘ansichten’ van straten en woningen in Driehuis 
is zolang de voorraad strekt voor 10 euro te koop bij Maaike Tromp, 
Het IJspaleis, Café Middeloo en Intertoys de Ballon. Per mail bestel-
len kan ook: ra.huizinga@quicknet.nl
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Gevonden en verloren 
voorwerpen bij gemeente
Vanaf 1 juli 2012 gaan de gemeen-
ten in Kennemerland de meldin-
gen van verloren en gevonden 
voorwerpen zelf uitvoeren, ook 
gemeente Velsen. Tot nu toe deed 
de politie dit. Deze beslissing is 
genomen door minister Opstelten 
van Veiligheid en Justitie.

Heeft u een fiets, een sleutelbos of een 
verdwaalde hond gevonden dan kunt 
u het volgende doen. De vondst van 
de gevonden fiets kunt u melden op 
de www.verlorenengevonden.nl. Een 

sleutelbos kunt u afgeven bij de Klant 
Contact Centrum van de gemeente en 
voor een gevonden dier kunt u contact 
opnemen met Dieropvang IJmuiden.

Wie iets verloren is, kan dit mel-
den bij de gemeente of registreren op 
www.verlorenengevonden.nl. Op deze 
site kunt u kijken of uw spullen door 
iemand anders zijn afgegeven.

Alle informatie over gevonden en ver-
loren voorwerpen kunt u vinden op 
www.velsen.nl

Dancefestival op zaterdag 14 juli

Turn Up The Beach 2012
‘Turn Up The Beach’ van Radio 
538 wordt zaterdag 14 juli gehou-
den op het strand van IJmuiden 
aan Zee. Het dancefestival duurt 
van 13.00 tot 23.00 uur en is goed 
bereikbaar. Een deel van de Hee-
renduinweg in IJmuiden wordt 
afgesloten voor verkeer. 

Het evenement is te goed te berei-
ken per fiets, te voet, met de auto 
of met het openbaar vervoer. Rond 
12.00 uur wordt de Heerenduinweg 
in IJmuiden vanaf de Kruisberglaan 
afgesloten voor verkeer om ruimte te 
maken voor hulpverleners bij even-
tuele calamiteiten. 

Op de fiets of lopend
Ga via de Kennemerboulevard; van-
daar kun je naar het evenementter-
rein lopen. Voor de uitkijkpost van 
de IJmuider Redding Brigade komt 
een fietsenstalling. Op de Badweg 
staan aanwijsborden. 

Halen en brengen
Laat je afzetten en ophalen bij de 
Kiss ’n Ride. Volg hiervoor de bor-

den. Hou rekening met file bij het 
wegrijden.

Met de auto
Volg de borden richting Turn Up The 
Beach. In IJmuiden staan verkeers-
regelaars die je naar de dichtstbij-
zijnde parkeerplaatsen zullen lei-
den; die zijn er genoeg. Parkeer op de 
aangegeven terreinen. Verkeerd ge-
parkeerde auto’s worden zonder par-
don weggesleept! Herkenningsbor-
den helpen je je auto terug te vinden. 
Een parkeerkaart voor de hele dag 
kost 10 euro. Kom zo vroeg mogelijk; 
zo help je file voorkomen. 

Openbaar vervoer
Voor reisadvies met het openbaar 
vervoer bel je met 0900-9292 (70 
cent p/m) of je kijkt op www.ov9292.
nl. Na het evenement zijn de OV-mo-
gelijkheden beperkt; bus 82 rijdt tot 
23.04 uur. Moet je met deze bus, ver-
trek dan op tijd van Turn Up The 
Beach. Op de Kennemerboulevard 
staan taxi’s.

Zie ook www.turnupthebeach.nl.

Het is goed wonen in Velsen
Zes Velsense buurten scoren hoog 
in de vergelijkingen die Elsevier 
maakte van beste buurten in Ne-
derland. Velsen is een kernstad 
waar het heerlijk wonen is.
  
Weekblad Elsevier heeft zijn jaarlijk-
se vergelijking van de gemeentes in 
Nederland gepubliceerd. De gemeen-
te Velsen komt met zes buurten in 
twee lijsten van beste buurten voor. 
Velserbeek in Velsen-Zuid, de Rijker-
sparkbuurt, Neethofbuurt en Span-
jaardsbergbuurt in Santpoort en de 
Kriemhildebuurt en Kapelbuurt in 
Driehuis scoren het hoogst. Die sco-

res zijn ‘in niet geringe mate te dan-
ken aan de ruime aanwezigheid van 
recreatieterrein en het natuurgebied 
van de duinen in het zuidelijk deel van 
de gemeente, waar de meeste mensen 
wonen’, aldus het rapport. De scores 
worden beïnvloed door veranderin-
gen in de lokale economie, de werk-
gelegenheid of de verkeersveiligheid. 
En in voorzieningen zoals een zwem-
bad dat sluit of een school die uit-
breidt met een extra afdeling. Het on-
derzoek is uitgevoerd in samenwer-
king met Bureau Louter, dat 415 ge-
meenten en 6.500 buurten onder de 
loep nam. Zie ook www.velsen.nl

‘IJmond rijdt alternatief ’
Het project ‘IJmond rijdt alterna-
tief’ geldt als een succesvolle sa-
menwerking tussen de overheid en 
het bedrijfsleven. Gedurende drie 
jaren zorgde deze samenwerking 
niet alleen voor diverse initiatie-
ven, maar ook aan meer bekend-
heid van de voordelen van alterna-
tieve brandstoffen. Met de opening 
van het groengasstation aan de 
Amsterdamseweg in Velsen-Zuid 
is dit project nu ten einde.

In het kader van dit  project heeft een 
consulent alternatieve brandstoffen 
bezoeken gebracht aan meer dan vijf-
tig bedrijven die een groot wagenpark 
hebben en jaarlijks genoeg kilometers 
rijden Ook zijn er diverse bijeenkom-
sten georganiseerd, zoals een confe-
rentie tijdens de Week van de Vooruit-
gang in 2007 en twee duurzame bedrij-

vendagen in Wijk aan Zee. Een belang-
rijk winstpunt is dat de IJmond op dit 
moment drie groengas tankstations 
en ruim twintig oplaadlocaties voor 
elektrische voertuigen heeft. Daarmee 
kent de regio een dekkend netwerk 
voor alternatieve brandstoffen. De op-
laadpalen zijn gerealiseerd via stich-
ting E-laad, de groengasstations via 
OrangeGas (Concordiastraat Velsen-
Noord en Rijkstraatweg Heemskerk) 
en CNG-net (Amsterdamseweg, Vel-
sen-Zuid). Inwoners en ondernemers 
die meer informatie willen over rijden 
op groengas of elektrisch rijden kun-
nen dit vinden op www.ijmondrijdtal-
ternatief. 

Op de foto opent wethouder Wim Wes-
terman (rechts) het groengasstation 
aan de Amsterdamseweg. (foto: Rein-
der Weidijk)
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6-8 juli Muziek & Meer Villa Westend,
  Velserbroek
7 juli Jaarmarkt Kennemerlaan  IJmuiden
8 juli Open dag VTV Wijkeroog Velsen-Noord 
8 juli Watertorenfestival IJmuiden
9-13 juli Zwemvierdaagse De Heerenduinen,
  IJmuiden
14 juli Turn Up The Beach IJmuiden aan Zee

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

Evenementen in VelsenWebsite tijdelijk ‘offline’
In verband met verbouwings-
werkzaamheden in het gemeen-
tehuis zijn de website en daar-
mee ook het digitaal loket in het 
weekend van 14 en 15 juli niet be-
schikbaar. 

In het najaar van 2012 start de ver-
bouwing van gebouw B van het ge-
meentehuis en worden de kanto-
ren aangepast aan de huidige AR-
BO-normen. In de aanloop daar-

toe worden technische faciliteiten 
in het weekend van 14 en 15 juli van 
het monumentale gebouw B overge-
plaatst naar gebouw A. Dit houdt in 
dat de website en het digitaal loket in 
dat weekend onbereikbaar zijn. Be-
stemmingsplannen zijn te vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Vanaf maandag 16 juli verleent de 
gemeente Velsen weer alle digitale 
diensten.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft ge-
nomen (college van Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD).In spoed-
eisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. Burgemees-
ter en wethouders van Velsen heb-
ben de volgende besluiten geno-
men (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes ver-
meld):

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

w12.000210 Houtmanstraat 2 
IJmuiden, vergroten van hotel 
(26/06/2012), w12.000241 Thorbec-

kelaan 18 Velsen-Zuid, kappen van 
boom (29/06/2012), w12.000255 
Bloemendaalsestraatweg 11 Sant-
poort-Zuid, kappen van 2 naald-
bomen (29/06/2012), w12.000257 
Louise de Colignylaan 30 Sant-
poort-Zuid, kappen van 1 eikenboom 
(02/07/2012), w12.000259 Ladder-
beekstraat 65 Velsen-Noord, kappen 
van boom (02/07/2012), w12.000260 
Ver Loren van Themaatlaan 8 Vel-
sen-Zuid,kappen van eikenboom 
(02/07/2012), w12.000277 Floraron-
de 301 Velserbroek, kappen van coni-
feer (02/07/2012)

Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft op grond van APV 
artikel 2.12 een vergunning verleend 
voor het maken van filmopnamen:

i12.006424 17 en 18 juli 2012 Engel-
munduskerk, Kerkplein Velsen-Zuid 
(03/07/2012)

Standplaats
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft een vergunning ver-
leend op grond van artikel APV 5:18 
voor het innemen van een standplaats:

i12.006400 informatiepunt, van 9 ju-
li tot 13 juli 2012 tussen 09:00 uur 
tot 18:00 uur, locatie Lange Nieuw-
straat tussen de Engelmundusstraat 
en Velserduinweg (03/072012).

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
23 juni 2012 tot en met 29 ju-
ni 2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld. Voor zover de aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit, kunnen deze 
worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over wel-
stand: 0255-567424.

w12.000298 Westerduin-
weg 4 IJmuiden, oprichten van 
een kantoorgebouw/werkplaats 
(25/06/2012), w12.000299 Wijk 
aan Zeeerweg 144 IJmuiden, ver-
hogen van een schuur en bijkeuken 
(25/06/2012), w12.000300 St. Eus-
tatiusstraat 8 Santpoort-Noord, 
uitbreiding werkplaats met kantoor 
(25/06/2012), w12.000301 Zuider-
kruisstraat 74 IJmuiden, verande-
ren van achtergevel (26/06/2012), 
w12.000302 Duinvlietstraat 25 
Velsen-Noord, plaatsen van dak-
kapel (voorgevel)(26/06/2012), 
w12.000303 Eridanusstraat 
29 IJmuiden, plaatsen van er-
ker (26/06/2012), w12.000304 

Kotterkade 4 & Texelstraat 45 
IJmuiden, aanbrengen van nieu-
we gevelbeplating (26/06/2012), 
w12.000305 Wolff en Dekenlaan 
1 Driehuis, plaatsen van gevelre-
clame (26/06/2012), w12.000306 
Keizer Wilhelmstraat 1 IJmui-
den, maken van wanddoorbraak 
(26/06/2012), w12.000307 Mi-
nister van Houtenlaan 123 Vel-
sen-Zuid, uitbreiden van kanti-
ne (26/06/2012), w12.000308 
Da Costalaan 37 Driehuis, kap-
pen van 1 ceder (27/06/2012), 
w12.000309 Watervlietstraat 
48 Velsen-Noord, kappen van 1 co-
nifeer (29/06/2012), w12.000310 
Zadelmakerstraat 140 Velser-
broek, plaatsen van fietsenstal-
ling en rokersruimte (29/06/2012), 
w12.000311 Floraronde 225 Vel-
serbroek, kappen van 1 ceder 
(29/06/2012)

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen 
verlengd met zes weken:

w12.000224 Anna van Burenlaan 
13 Santpoort-Zuid, slopen en bou-
wen van een woning (07/05/2012)
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Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgen-
de vergunning(en) verleend voor 
het organiseren van een evene-
ment:

i12.005498 Huttenbouwweek van 
21 juli t/m 26 juli 2012 op het veld 
aan de Keetberglaan 17 te IJmuiden 
(29/06/2012), i12.005737 Kunst-
markt op 1 september 2012, op Plein 

1945 te IJmuiden (29/06/2012), 
i12.005366 Wedstrijden Strand-
zeilen, op 6 oktober 2012, 27 okto-
ber 2012, 3 november 2012, 17 no-
vember 2012, 1 december 2012, 15 

december 2012 en 29 december 
2012 op het strand IJmuiden aan 
Zee te IJmuiden (03/07/2012)

Carrousel 12 juli 2012
Donderdag 12 juli 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad weer in 
het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Punt 1  Onderwerp  
19.30-21.00  Stand van zaken kustvisie 
 
Commissieruimte 1
Punt 2  Onderwerp  
19.30-21.00  Kadernota Ontwikkeling van het grondbeleid  

Commissieruimte 2
Punt 3  Onderwerp  
19.30-21.00  Intergemeentelijke visie op bufferzone Amsterdam-Haar-
lem  

Pauze van 21.00 tot 21.30 uur

Raadzaal
Punt 4  Onderwerp  
21.30-23.00  Werkversie Strategische Agenda Velsen 2012-2016  

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken.Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 11 juli 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502 
of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief met een greep uit het raadsplein ligt 
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maan-
bastion.

Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken op www.velsen.nl 

Beslissingen ingevolge artikel 48 en 83 wet GBA
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat onderstaande perso-
nen niet meer woonachtig zijn, op het 
adres waar zij in de gemeentelijke ba-
sisadministratie persoonsgegevens 
van de gemeente Velsen  staan inge-
schreven. Hun persoonslijst zal daar-
om 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:

Blokland,B.S.E. Geb.05-12-1982 
Kostrzyca,A.R. Geb.29-01-1963
Brasser,J.T. Geb.20-12-1958 
Lane,D.P. Geb.03-08-1984
Burhan 
Mohamed Ali, Geb.01-07-1985 
Molen van der,N. Geb.28-07-1974
Dam van,G.H.J. Geb.08-11-1969 
Nohar,L.D. Geb.23-10-1986
Dekker,C. Geb.28-02-1949 
Prusek,K.M. Geb.28-01-1988
Fradet,Y.N.F. Geb.13-09-1985 
Roossien,L.S. Geb.26-04-1992
Georgieva,E.B. Geb.17-02-1970 

Szentpéteri,E. Geb.03-09-1987
Groeneveld,G.J. Geb.07-02-1950 
Vellema,M. Geb.17-02-1975
Haan de,J.H.L. Geb.26-07-1967 
Verschoor,J. Geb.01-06-1989
Hadzhieva,Y.M. Geb.11-12-1992 
Visser,B. Geb.10-08-1974
Jordaan,R. Geb.18-05-1964 
Wildeman,A.P.J. Geb.08-07-1949
Kątnik,Ł. Geb.17-05-1986

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, werkeen-
heid burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.




