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Uitstekende score in onderzoek gemeente Velsen

De Jutter goed gelezen
Velsen - De deelnemers van 
Burgernet zien de Jutter als 
belangrijkste informatiebron 
in Velsen. Dat blijkt uit een 
onderzoek dat de gemeente 
Velsen in mei en juni heeft la-
ten uitvoeren door trendView. 
Ook de bezorging is goed: 9 
van de 10 deelnemers ont-
vangen de Jutter vrijwel iede-
re week. Aan het onderzoek 
deden bijna 1.600 Velsena-
ren mee.

In IJmuiden en Velsen-Noord is 
de Jutter verreweg de populair-
ste krant. Van de respondenten 
gebruikt bijna 80 procent deze 
krant om op de hoogte te blijven 
van wat er binnen de gemeente 
Velsen speelt. De IJmuider Cou-
rant werd door 67 procent van de 
deelnemers genoemd (Velsen-
Noord: 16 procent).
De krant is populair onder jon-
ge mensen: een grote meerder-
heid van de lezers tot 35 jaar (64 
procent) grijpt het snelst naar de 
Jutter. De IJmuider Courant volgt 
op de tweede plaats met 46 pro-
cent. Onder lezers van 66 jaar en 
ouder zijn de IJmuider Courant 
en Weekblad Huis aan Huis net 
iets populairder dan de Jutter.
De deelnemers aan het onder-

zoek gaven de gemeentelijke Inf-
opagina, die wekelijks in de Jut-
ter verschijnt, een rapportcijfer 7. 
Een ruime meerderheid leest de 
pagina’s met informatie van de 
gemeente Velsen iedere week. 
Ruim tweederde van de lezers 
vindt de huidige verhouding tus-
sen tekst en foto’s goed. Slechts 
één op de tien respondenten 
zegt de Infopagina nooit te lezen.
In de Jutter worden ook de ge-
meentelijke mededelingen ge-
publiceerd. Vier op de tien inwo-
ners lezen de mededelingen elke 
week of eens in de twee weken. 
Een vijfde leest ze nooit. Het oor-
deel voor de gemeentelijke me-
dedelingen wijkt nauwelijks af 
van de beoordeling van de ge-
meentelijke Infopagina. Ook hier 
is het rapportcijfer een 7.
Uit het onderzoek blijkt dat de 
gemeentelijke mededelingen op 
de website niet of nauwelijks 
worden gelezen. Ruim tweeder-
de van de respondenten vindt 
het daarom geen goed idee om 
de mededelingen alleen nog op 
de website te publiceren. Het 
Burgerjaarverslag is tamelijk on-
bekend. Slechts 6 procent van 
de respondenten zegt het ver-
slag te kennen én te lezen. Over 
het taalgebruik in gemeentelij-

ke brieven is men over het alge-
meen positief.
In totaal werden 2.209 panelle-
den van Burgernet uitgenodigd 
om deel te nemen aan het on-
derzoek. Bijna 1.600 deelnemers 
namen de tijd om de enquête in 
te vullen. Met een responsper-
centage van 70 procent spreekt 
TrendView van ‘een represen-
tatief onderzoek voor de gehele 
gemeente Velsen’. Het volledige 
onderzoek is te vinden op www.
velsen.nl.

Chef redactie Friso Huizinga 
is blij met de uitkomsten van 
het onderzoek. ,,Het bewijst 
dat de formule van de Jut-
ter werkt. Ik heb het altijd als 
onze voornaamste taak ge-
zien om de inwoners te in-
formeren over wat er in Vel-
sen speelt. Geen opiniestuk-
ken of lange verslagen, maar 
korte artikelen met een leu-
ke foto erbij. We doen iede-
re week ons uiterste best om 
alles mee te nemen, al is het 
maar in een paar zinnen. Het 
is fijn dat zo’n onderzoek 
aantoont dat onze aanpak 
op prijs wordt gesteld.’’

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl
BalKOnBeglaZIng

HaarleM

25 jaar

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
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Samen genieten
van Dorpsfeest
Santpoort.
Dat is het idee.

Zie advertentie elders in deze uitgave.

www.rabobank.nl/velsen

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Dahlia
Diverse kleuren - potmaat 19 cm
van 3,99

NU 2,99

deze week in deze krant
het volledige programma

van het Dorpsfeest Santpoort

023 - 512 18 00
www.brasseriedenk.nl

4 - 7 augustus
Brasserie DenK op 
Haarlem Culinair!

Eén, twee, drie... Af!

Santpoort-Noord - D enkt u wel eens aan de enorme drijvende kracht achter de organisatie van Dorps-
feest Santpoort? Nergens in de wijde omgeving is het programma van een feestweek zo uitgebreid als 
hier. Het bestuur van Harddraverijvereniging Santpoort en Omgeving zette dinsdagavond nog eventjes 
de puntjes op de i tijdens een bijeenkomst met alle partners. Elders in deze krant het complete program-
ma van Dorpsfeest Santpoort. Eén, twee, drie... Af! (foto: Reinder Weidijk)

IJmuiden – Op de kruising van 
de Kanaaldijk en De Geul ont-
stond dinsdagavond een aanrij-
ding waarbij twee auto’s betrok-
ken waren. Een 21-jarige Ijmui-
dense bestuurder kwam vanaf De 
Geul aangereden. Om onbeken-
de reden moest de IJmuidenaar 
uitwijken voor een aantal auto’s 
die voor hem stonden te wach-
ten. De IJmuidenaar week uit en 
reed via de verhoogde midden-
berm, over de verkeerde kant van 
de weg de Kanaaldijk op. Daar 
reed op dat moment een auto be-
stuurd door een 27-jarige inwo-
ner van Velsen-Noord. Het bleef 
bij materiele schade.

Ongeval
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

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

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

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

00 maand 2008  pagina 0

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: 
Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-
535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, 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
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Sociaal Maatschappelijk Dienstverleners Midden-Kenne-
merland  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 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 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Drie generaties bij KVSA
IJmuiden – Bij de Felison Ter-
minal is een bedrijf gevestigd 
met de naam Koninklijke Ver-
enigde Scheepsagenturen van 
Halverhout & Zwart en Zur-
mühlen B.V. Een hele mond vol, 
maar de mensen die er werken 
noemen het KVSA. Een bedrijf, 
dat op brede wijze scheepvaart-
bedrijven ondersteunt. Momen-
teel werken er drie generaties 
van de familie Runnenburg en 
dat is vrij uniek. 
Vader Jan Sr. (79) heeft een lan-
ge staat van dienst. Als jongen 
van 17 jaar ging hij varen als 
lichtmatroos. Later volgde hij de 
Hogere Zeevaartschool en ging 
hij als stuurman bij de Koop-
vaardij aan de slag. Hij was vaak 
lang van huis: toen de oudste 
zoon Jan Jr. tien dagen oud was, 
vertrok hij naar zee. Hij kwam 
pas terug, toen zijn zoon al ne-
gentien maanden was. Toen het 
gezin drie zonen telde, ging hij 
varen voor het loodswezen. Hier 
werkte hij jarenlang met veel 
plezier. In die tijd was het nog 
zo, dat loodsen op hun 55ste 
met pensioen gingen. Zeer te-
gen de zin van Jan Sr. Na zijn 
pensioen deed hij diverse klus-
sen voor Wijsmuller, om daarna 
over te stappen naar KVSA. Hier 
werkt hij ruim twintig jaar als lo-
gistiek medewerker: hij doet de 
coördinatie van het beladen van 
schepen met diepgevroren vis. 
Ondanks zijn respectabele leef-
tijd denkt hij er niet over, om te 
stoppen met werken: ,,Ik kan 
niet stilzitten en KVSA is een 
leuk en dynamisch bedrijf.’’ 
Zoon Jan Jr. (57) volgde net zo-
als zijn vader de Hogere Zee-
vaartschool, maar hij kwam er 
al gauw achter, dat varen niets 
voor hem was. Hij belandde op 
kantoor bij KLM maar na een 

paar jaar begon het te krie-
belen: hij wilde meer vrijheid. 
Dat vond hij in het beroep van 
vrachtwagenchauffeur. Na ja-
ren moest hij hier mee stoppen, 
vanwege rugklachten. ,,Probeer 
het eens bij KVSA’’, adviseerde 
zijn vader. En nu werkt Jan Jr. al-
weer zestien jaar als stuwadoor. 
Hij is verantwoordelijk voor het 
laden en lossen van de ferry. 
,,Leuk werk, heel afwisselend. 
Het is levendig: ik heb contact 
met passagiers, het personeel 
op de boot, de douane en ver-
voersbedrijven. Ik werk nu toch 
in de nautische wereld en ook 
mijn vorige beroep als chauf-
feur komt van pas, ik rij vracht-
wagens op en van het dek’’, al-
dus Jan Jr. ,,Ik moet er niet aan 
denken om te stoppen met wer-
ken, wat moet ik nu thuis de he-
le week? Dus wie weet treed ik 
wel in de voetsporen van mijn 
vader en blijf ik ook doorwerken 
na mijn pensioen.’’
En dan is er nog kleinzoon Jo-
chen (22). Hij volgt de HBO-stu-
die Interactieve Media en moest 
acht weken stage lopen. Het 
lukte maar niet om een stage-
plek te vinden en weer was daar 
het advies van Jan Sr.: ,,Probeer 
het eens bij KVSA.’’ En dat lukte. 
Jochen maakte voor KVSA een 
promotievideo voor een nieuw 
product. Hij vertelt: ,,KVSA is 
een leuk bedrijf, het is er al-
tijd gezellig en er werken men-
sen met humor. Mijn tijd hier is 
omgevlogen. Je mag geen twee 
keer stage lopen bij hetzelf-
de bedrijf, anders zou ik dat zo 
doen. Maar ik hoop, dat ze me 
nog eens extern inhuren voor 
een klus. Drie generaties Run-
nenburg dus, die met veel ple-
zier voor KVSA werken. (Car-
la Zwart)

Laatste stemweek
Zomerse 100 op Seaport
Velsen - Net als vorig jaar 
brengt Seaport FM weer een 
Zomerse 100. De luisteraar van 
Seaport is wederom in de ge-
legenheid om drie favoriete zo-
merhits uit de lijst op de websi-
te te kiezen, aangevuld met een 
extra eigen keuze. U heeft nog 

ruim een week de mogelijkheid 
om uw stem uit te brengen. De 
Zomerse 100 wordt op dinsdag 
9 augustus uitgezonden tussen 
9.00 en 17.00 uur. Rene Verstra-
ten en Erik Beekman praten de 
nummers aan elkaar. Zie ook 
www.seaportplaza.nl.
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Maak kans op gratis tickets
Dutch Valley: van Ilse 
en Kane tot Partysquad
Velsen-Zuid - Of je nou van 
Nederlandstalig, pop, rock, 
dance of hip hop houdt, op 
Dutch Valley komt iedereen aan 
zijn trekken. Het aantal optre-
dens is zo indrukwekkend groot 
dat het rennen wordt om al je 
favorieten aan het werk te kun-
nen zien. Dutch Valley wordt op 
zaterdag 13 augustus gehou-
den op hetzelfde terrein waar 
een week eerder Dance Valley 
plaatsvindt.
Vrijwel zeker is het nooit eer-
der voorgekomen dat er zo-
veel Nederlandse artietsen op 
één festival stonden. Caro Eme-
rald, Kane, Ilse Delange, Van-
Velzen, Racoon, Jan Smit, 3J’s, 
Direct, Heideroosjes, Peter Pan 
Speedrock, Wolter Kroes, The 
Opposites, The Partysquad, De 
Jeugd van Tegenwoordig, De 
Kast, Het Goede Doel, Van Dik 
Hout, Frank Boeijen, Jeroen van 
der Boom en Rob de Nijs, ze zijn 
er over twee weken allemaal bij 
in Velsen-Zuid. In totaal treden 
er meer dan 100 bands, dj’s en 

artiesten op, verdeeld over elf 
verschillende podia. Dutch Val-
ley duurt van 13.00 tot 23.00 uur 
en biedt plaats aan 30.000 be-
zoekers. Het volledige program-
ma is te vinden op www.dutch 
valleyfestival.nl. Tickets kosten 
55 euro (exclusief servicekos-
ten) en zijn verkrijgbaar via de 
website van Dutch Valley, RTL 
Tickets, de Nationale Theater-
kassa en bij de Primera-winkels 
in heel Nederland.

Deze krant en organisa-
tor UDC geven 3 x 2 tickets 
weg voor Dutch Valley. Weet 
jij het antwoord op de vraag 
welke Santpoorste zangeres 
tijdens Dutch Valley op het 
rockpodium optreedt? Mail 
je antwoord vóór donderdag 
4 augustus naar info@jut-
ter.nl. Vergeet niet je naam, 
adres en telefoonnummer te 
vermelden! De winnaars krij-
gen persoonlijk bericht. Over 
de uitslag kan niet gecorres-
pondeerd worden.

Regio - ‘Een aangename ruim-
te met betere faciliteiten.’ Een 
lang gekoesterde wens van Ae-
vum Kozijnen komt uit: in ver-
band met de huidige en toe-
komstige groei verhuist het be-
drijf binnenkort naar een grote-
re locatie aan de Atoomweg 9 
in Hoorn. ,,Amper honderd me-
ter van onze huidige locatie”, ver-
telt mede-eigenaar Cees Zeegers 
die samen met Erwin Wiggers de 
directie vormt van Aevum. De fa-
briek van Aevum Kozijnen zit in-
middels al aan de Atoomweg, het 
kantoor en de showroom vol-
gen binnenkort. Het nieuw aan-
gekochte pand van Aevum Ko-
zijnen is eerst grondig verbouwd. 
,,We hebben het compleet aan-
gepast aan de wensen en eisen 
van onze eigen assemblagelijn. In 
deze nieuwe fabriek kunnen we 
nóg beter en efficiënter produce-
ren. Om een voorbeeld te geven: 
door de nieuwe expeditieruimte 
zijn we in staat om op efficiëntere 
wijze te bezorgen bij onze zake-
lijke klanten. Bovendien hebben 
we nu meer kunststof profielen 
op voorraad, waardoor onze le-
vertijden zijn verbeterd.’’ Ook voor 
het personeel zelf biedt de nieu-
we locatie veel voordelen. ,,Het is 
een aangename werkruimte ge-
worden met betere faciliteiten.” In 
de nabije toekomst verhuizen ook 
de showroom en het kantoor van 
Aevum Kozijnen naar de Atoom-
weg 9. Op dit moment kan ieder-
een de prachtige showroom nog 
bezoeken aan de Protonweg 14e. 
Aevum Kozijnen heeft vestigin-
gen in Hoorn, Schagen, Heems-
kerk en Haarlem. Zie ook www.
aevum-kozijnen.nl. (foto: Foto 
Hoekstra)

Nieuwe 
locatie Aevum 
Kozijnen

Verhalen van IJmuiden 
over toen en de toekomst
IJmuiden aan Zee - Het Verha-
lenpaviljoen van de Cultuurcom-
pagnie trekt langs de kust en 
was afgelopen weekeinde in pa-
viljoen Noordzee. Mensen kre-
gen de gelegenheid om te ver-
tellen over bijzondere plekken in 
hun woonplaats, over het verle-
den en hoe zij de toekomst zien. 
Norbert Wille, beeldend kunste-
naar uit Velserbroek, vormt sa-
men met Baukje Spaltrau uit 
Amsterdam de stichting Nor-
bau. Zij houden zich onder an-
dere bezig met educatie en wijk-
gericht werken: bewustwording 
van de eigen omgeving, wat wil-
len de bewoners. Voor het Ver-
halenpaviljoen maakten zij een 
grote plattegrond van IJmuiden, 
waarin bezoekers hun toekomst-
visie mochten tekenen. Tekenen 
werkt drempelverlagend en dan 
komen vanzelf de verhalen los, is 
hun ervaring. Veel jongeren wil-
len meer winkels op de boule-
vard, een bioscoop en een disco-
theek. Sommige mensen opper-
den om de Kromhoutstraat aan-
trekkelijker te maken door meer 
groen en bloembakken en veel 
mensen willen de spoorlijn te-
rug. De wat oudere IJmuidena-
ren missen hun ‘rondje langs de 

kant.’ Zij fietsten van de kop van 
de haven naar de grote vuurto-
ren, dit kan niet meer want er 
staat een hek op de Trawlerka-
de. Zaterdag werden de verhalen 
op video gezet, zondag zat Ellen 
Klaus van de Cultuurcompag-
nie achter de laptop om de ver-
halen op te schrijven. Ze was in 
gesprek met Dineke en Aad Bol, 
die al heel lang een strandhuis-
je hebben. Het was van de ou-
ders van Dineke, zij namen het 
over. ,,We hebben het mooiste en 
breedste strand van Noord-Hol-
land, maar elk initiatief wordt de 
grond ingeboord’’, aldus Aad. ,,Er 
is geen achterland en de bou-
levard is verkeerd gebouwd. 
Die had langs paviljoen IJmond 
moeten lopen. Als ik op een bou-
levard loop, dan wil ik de zee 
zien.’’ Dineke meent: ,,De saam-
horigheid is weg op het strand. 
Vroeger zochten de kinderen 
naar wrakhout, daar bouwden 
ze hutten van of ze stookten een 
kampvuur. De bewoners organi-
seerden onderling van alles, zo-
als klaverjassen, voetbal- en vol-
leybaltoernooien. Dat gebeurt 
niet meer.’’ De verhalen zijn te le-
zen op www.oneindignoordhol-
land.nl (Carla Zwart)

Grote kranen over 
Noordzeekanaal
IJmuiden - Donderdag 21 juli vertrok het eerste van twee transporten 
de Noordersluis op weg naar de bestemming in Amsterdam. Op het 
transportschip, de Zhen Hua 26, stond de enorme kraan vastgesjord. 
Het gevaarte heeft een breedte van maar liefst 130 meter, is 65 me-
ter hoog en weegt 2150 ton. (Joop Waijenberg, foto: Reinder Weidijk)

Open dag bij Telstar
Velsen - Zaterdag 30 ju-
li is organiseert Telstar voor 
haar supporters de open 
dag. De dag waarop een ie-
der kennis kan maken met 
de vernieuwde selectie van 
de Witte Leeuwen en de 
nieuwste aanwinst: onze 
Witte Leeuwinnen.

Op de dag, waar vermaak voor 
jong en oud aanwezig is, mo-
gen kinderen zich uitleven in 
de Kidscorner, is er een Panna 
kooi, kunnen zij meedoen met 
de clinic,  op handtekeningen 
van de mannen en vrouwen 
van Telstar jagen en nog veel 
meer. De dag zal af worden 
gesloten met een oefenwed-

strijd tussen Telstar en AFC Tu-
beke uit België. 

Tussendoor zullen de Witte 
Leeuwen en Leeuwinnen voor-
gesteld worden aan het pu-
bliek en krijgt het publiek de 
kans Jan Poortvliet, Toon Beijer 
en Hans de Winter aan de tand 
te voelen tijdens de forumdis-
cussie op het veld. Ook kun-
nen bezoekers hun spelregel-
kennis toetsen met een quiz 
met buitenspelvragen. Daar-
naast is een ieder welkom om 
het stadion te bekijken en na-
tuurlijk ook het compleet ver-
nieuwde supportershome. 

Zie ook www.sctelstar.nl.

Santpoort-Zuid – Bij een wo-
ning aan de Olga van Gotschlaan 
is tussen 12 en 21 juli een poging 
tot inbraak geweest. Op verschil-
lende plaatsen is geprobeerd 
deuren en ramen te forceren. De 
politie is op zoek naar mensen 
die iets verdachts hebben gezien 
of gehoord. Zij worden verzocht 
te bellen met 0900-8844.

Poging tot 
inbraak
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Woningcorporatie AWV Eigen Haard aan het woord

‘Wij gaan voor goed en 
samen wonen in Velsen’

Velsen - Vorig jaar is de cor-
poratie verhuisd van het 
Marktplein naar het voorma-
lige pand van KVSA aan het 
Sluisplein in Oud-IJmuiden. 
Zeker geen verkeerde plek 
om vanuit je kantoor af en toe 
naar de altijd levendige activi-
teiten te kunnen kijken in de 
havenmond en rond de slui-
zen. Peter van Ling, directeur 
van AWV Eigen Haard, start 
het gesprek dan ook met een 
rondgang door het fraai opge-
knapte pand waarvan de bo-
venste etages, met uniek uit-
zicht, nog beschikbaar zijn 
voor een geïnteresseerde 
huurder. ,,Dat moet dan wel 
een maatschappelijke organi-
satie zijn’’, zegt Peter.

AWV Eigen Haard is één van de 
spelers op de woningmarkt in de 
gemeente Velsen. Met de drie an-
dere corporaties: Woningbedrijf 
Velsen, Kennemerhave en Brede-
rode trekken zij samen op en wer-
ken onder andere aan een geza-
menlijke toekomstvisie voor heel 
Velsen. Dat gezamenlijk overleg 
en die visie zijn nodig om ervoor 
te zorgen dat ze een evenwich-

tig woningpakket kunnen blijven 
aanbieden. ,,Momenteel worden 
er aan de Planetenweg en aan de 
Lange Nieuwstraat een paar ou-
de flats gesloopt, maar álle oude 
portiekflats in de gemeente slo-
pen gaat natuurlijk niet. En na de 
sloop moeten er natuurlijk nieu-
we woningen voor in de plaats 
komen waarbij we goed kijken 
naar de verdeling. Ik bedoel daar-
mee het aantal starterswoningen 
of goedkope huurappartemen-
ten, eengezinswoningen, aange-
paste woningen voor ouderen of 
woningen voor mensen met een 
beperking’’, aldus Peter.
Een belangrijk uitgangspunt van 
de corporatie is het streven naar 
wijken waar mensen prettig en 
samen wonen in wijken met een 
leefbare en fijne woonomgeving. 
,,Dat behelst niet alleen het bou-
wen van woningen maar ook het 
leefbaar houden van de wijk als 
de bouw voltooid is en mensen 
er hun intrek hebben genomen. 
Sociale aspecten spelen daar-
bij een rol, maar ook het uitvoe-
ren van onderhoud, het beperken 
van huurachterstanden, leefbaar-
heidsprojecten opstarten, buurt-
bemiddeling bij overlast stimu-

leren, het snel afhandelen van 
klachten en nog veel meer zaken 
komen daarbij aan de orde. Wij 
werken vanuit een maatschap-
pelijke doelstelling. Het doel van 
AWV Eigen Haard is goede en 
betaalbare woningen in een pret-
tige woonomgeving, voor mensen 
die moeite hebben om dat op de 
vrije markt te vinden’’, aldus een 
bevlogen Peter Van Ling.
AWV Eigen Haard is momenteel 
druk met drie projecten in Oud-
IJmuiden waar met Woningbe-
drijf Velsen, de gemeente en 
Bouwfonds gezamenlijk gewerkt 
wordt aan een nieuwe wijk. Re-
cent werd officieel het project 
De Vreede in gebruik genomen 
dat 20 sociale huurappartemen-
ten en 14 koopgarantapparte-
menten omvat. Momenteel wordt 
nog druk gebouwd aan het pro-
ject De Vrijheit dat zal bestaan 
uit 15 sociale en 30 vrije sector 
huurappartementen. Ook komen 
in dit project 27 koopgarant en 10 
vrije sector koopappartementen. 
Een derde project in Oud-IJmui-
den, De Voorwaarts, dat voor op-
levering in 2012 gepland staat 
zal 12 koopwoningen en 10 soci-
ale en 8 vrije sector huurwonin-
gen omvatten, waarvan nog en-
kele woningen te koop zijn. Vol-
gend jaar zal worden gestart met 
de bouw van twee appartemen-
tencomplexen in het centrum van 
IJmuiden, grenzend aan het Wa-
tertorenpark. Hier, op de plek van 
de voormalige Melkfabriek, ko-
men 14 zorgappartementen voor 
mensen met een beperking on-
der de paraplu van Stichting De 
Waerden. Op de locatie van het 
voormalige Motorhuis zullen 24 
levensloopbestendige appar-
tementen worden gerealiseerd. 
Nog veel meer informatie om-
trent deze woningcorporatie en 
de lopende projecten is te vinden 
op: www.awveigenhaard.nl  (Joop 
Waijenberg)

Echtpaar Schaaper 
stopt met werken
Driehuis – Begin augustus be-
reikt Gerard Schaaper van sla-
gerij Schaaper aan de Driehui-
zerkerkweg de pensioengerech-
tigde leeftijd. Op 30 juli staat hij 
samen met zijn vrouw Mary-Ann 
voor het laatst in de zaak, per 1 
augustus nemen zoon Stefan (37) 
en dochter Brenda (33) het stok-
je over. Gerard heeft dan 50 jaar 
in de slagerij gewerkt. Zijn ouders 
begonnen de slagerij in 1934, 
Schaaper is altijd een scharrel-
slager geweest. Vader Schaaper 
ging nog naar de Noord om zelf 
de varkens en de koeien uit te 
zoeken, die werden achter de 
winkel geslacht. Dat mag natuur-
lijk al lang niet meer. Maar nog 
steeds wordt 90 procent van het 
assortiment zelf gemaakt. Het is 
altijd vers, van uitstekende kwa-
liteit en de mensen komen er 
graag voor terug. Schaaper heeft 
dan ook veel vaste klanten. Nadat 
vader Schaaper stopte met wer-

ken, zwaaide zoon Mart een tijd 
de scepter in de zaak. En 23 jaar 
geleden nam Gerard het over, sa-
men met zijn vrouw Mary-Ann. 
Stefan, die ook alweer twaalf jaar 
meehelpt in de zaak, en Bren-
da zijn dus de derde generatie 
Schaaper die in de slagerij wer-
ken. Het zal voor Gerard en Ma-
ry-Ann wel even wennen zijn, ze 
hebben altijd met veel plezier in 
de zaak gestaan, ze deden het 
graag. Maar nu gaan ze genieten 
van hun welverdiende rust, al zal 
Gerard nog wel behulpzaam zijn 
met advies en komt hij af en toe 
invallen voor Stefan en Brenda. 
Het echtpaar Schaaper wil graag 
alle klanten bedanken voor hun 
klandizie en het in hen gestelde 
vertrouwen. Zij zijn er van over-
tuigd, dat de zaak door Stefan en 
Brenda op dezelfde voet zal wor-
den voortgezet: servicegericht en 
klantvriendelijk, met kwaliteit en 
altijd heerlijk verse vleeswaren.

Geld over de balk
Stichting Welzijn Velsen gaat op 
18 september een ontbijt op het 
Plein ‘ 45 organiseren, voor 1000 
vrijwilligers. 

Al is het dan het Europese jaar 
van het vrijwilligerswerk, toch 
vind ik dat ze dat geld beter 
voor iets anders kunnen ge-
bruiken. Laat 1000 bijstands-

moeders aan dit ontbijt zitten, of 
stort het geld op giro 555 voor 
Afrika, dan doen ze bij de Stich-
ting Welzijn echt iets goeds. 

Hopelijk zijn veel vrijwilligers het 
met mij eens.

Naam en adres bekend bij de 
redactie

Asbestmateriaal  
in Kromhoutstraat
IJmuiden - Bij de reconstructie-
werkzaamheden van de Krom-
houtstraat is aan de noordzijde 
van deze straat op twee locaties 
asbestverdacht materiaal gevon-
den.
De locaties vallen binnen het 
werkgebied van de reconstruc-
tie. Het gaat hier om het ge-
deelte tussen de Strandweg en 
de Deutzstraat  én het gedeel-
te tussen de Egmondstraat en 
Westonstraat. Omdat het hier 
om asbestverdacht materiaal 
gaat, heeft de gemeente Velsen 
- in overleg met de Milieudienst 

IJmond - besloten de twee lo-
caties af te zetten met hekken 
om nader onderzoek te kunnen 
doen. Het onderzoek zal wor-
den uitgevoerd door een gecer-
tificeerd bedrijf. Zodra de resul-
taten van het onderzoek en mo-
gelijke vervolgacties bekend zijn, 
wordt dit bekend gemaakt. 
Deze afzetting van de twee ter-
reinen heeft geen consequentie 
voor de bereikbaarheid van het 
strand of de bedrijven. De bedrij-
ven aan de Kromhoutstraat zijn 
op de hoogte gebracht van de 
vondst.

IJmuiden - Een 16-jarige fiet-
ser uit Velserbroek is vrijdag-
avond rond 22.30 uur gewond ge-
raakt na een aanrijding met een 
auto. De automobilist, een 19-ja-
rige Haarlemmer, wilde van-
af het  Plein 1945 rechtsaf slaan. 
Hierbij werd zijn zicht op aanko-
mende fietsers belemmerd door 
een busje dat stilstond. De 19-ja-
rige bestuurder zag hierdoor de 
fietser, die uit de richting van 
de  Planetenweg kwam, kennelijk 
over het hoofd, en reed door. De 
fietser belandde op de motorkap 
en de voorruit van de auto. Het 
slachtoffer is met onbekend letsel 
naar een ziekenhuis vervoerd.  De 
fiets raakte zwaar beschadigd.

Fietser gewond
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Leonardo onderwijs 
voor hoogbegaafden
Velserbroek – Sinds een jaar 
heeft basisschool De Beek-
vliet twee groepen voor Leo-
nardo onderwijs. Dit is speciaal 
voor hoogbegaafde kinderen. De 
groepen zijn kleiner, de leerlin-
gen werken in hun eigen tempo 
en het aanbod is groter. De kin-
deren krijgen bijvoorbeeld ook 
schaakles, Engelse en Spaan-
se les en er wordt veel met pro-
jecten gewerkt. Ook krijgen ze 
computerles en hebben ze een 
eigen laptop. 
,,Het heeft lang geduurd, voordat 
het zo ver was. Er is jaren over 
gesproken’’, vertelt adjunct-di-
recteur Jord Steen. ,,We had-
den eerder een klusklas met 

een groter aanbod, voor kinde-
ren die meer kunnen. Vorig jaar 
zijn we begonnen met Leonar-
do onderwijs en de kinderen va-
ren er wel bij.’’ Thijs (9) legt uit: 
,,Kinderen die hoogbegaafd zijn, 
hebben een IQ dat hoger is dan 
130.’’ Hij heeft het naar zijn zin 
in de Leonardo groep: ,,Op mijn 
vorige school hadden ze niet 
genoeg lesmateriaal voor me. 
Ik verveelde me en vond het 
saai. Hier is er materiaal speci-
aal voor ons, iedereen is hetzelf-
de, op mijn oude school werd ik 
gepest. Het is hier leuker, ik leer 
veel meer.’’ Een bijzonder voor-
beeld van hoe het een hoogbe-
gaafd kind kan vergaan, is An-

Rabobank Velsen en Omstreken
Coöperatiefonds keert uit
Velsen - Het Coöperatiefonds 
stimuleert maatschappelijke ac-
tiviteiten in het werkgebied van 
Rabobank Velsen en Omstreken. 
Op deze manier werkt Rabo-
bank samen met u aan een be-
tere maatschappij. De Commis-
sie van Aanbeveling, bestaande 
uit een afvaardiging van de le-
denraad, heeft onlangs de bin-
nengekomen verzoeken van het 
Coöperatiefonds van het tweede 
kwartaal 2011 beoordeeld.
De volgende organisaties kun-
nen een financiële bijdrage van-
uit het Coöperatiefonds van Ra-
bobank Velsen en Omstreken te-
gemoet zien:
Scouting Kameleon Kinheim: 
Voor de uitbreiding van een 
naastgelegen school, was Scou-
ting Kameleon Kinheim genood-
zaakt hun oude clubhuis af te 
breken en elders opnieuw te la-
ten bouwen. Mede dankzij de 
toekenning vanuit het Coöpera-
tiefonds, kan het nieuwe club-
huis worden ingericht. 
Oranje Vereniging Santpoort-
Noord: De Oranjevereniging or-
ganiseert al 85 jaar de succes-
volle Koninginnedag viering. Met 
de donatie vanuit het coöpera-
tiefonds kan men voorzieningen 
aanschaffen. 
Stichting Welzijn Velsen: De 
stichting ontplooit diverse activi-
teiten in Velsen om kennis en ta-
lenten van alle inwoners te be-
nutten. Dit doen zij grotendeels 
met de ondersteuning van vrij-
willigers. In het kader van het 
‘Europese jaar van het Vrijwil-
ligerswerk’, organiseert Stich-
ting Welzijn Velsen een bedank-

ontbijt voor 1000 vrijwilligers op 
Plein 1945 in IJmuiden.
Stichting Dorpsfeest Spaarn-
dam: Door de aanleg van het 
Archi-Spel door de gemeen-
te Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, was Stichting Dorps-
feest Spaarndam genoodzaakt 
haar evenemententerrein aan 
de Ringweg te verplaatsen naar 
het naastliggende terrein paral-
lel aan de A9. Dit terrein wordt 
mede dankzij deze bijdrage op-
nieuw ingericht en geschikt ge-
maakt voor diverse activiteiten. 
Stichting Allerzielen Velsen: De-
ze stichting organiseert een bij-
zondere herdenking van over-
ledenen door dit met kunst te 
combineren. Door de inzet van 
kunst worden er mogelijkheden 
geboden tot individuele en col-
lectieve herdenking.
Bridge Club Santpoort: De 
bridgeclub krijgt vanuit het Co-
operatiefonds een toekenning in 
het kader van het 10-jarig be-
staan.
Turnvereniging TVIJ: De turn-
vereniging richt zich op de sport 
trampoline springen. Met de 
steun kan deze vereniging haar 
(internationale) ambities waar-
maken en de trampolinesport 
naar een hoger niveau brengen.
Heeft u een project dat in aan-
merking komt voor het Coöpe-
ratiefonds? Download dan het 
aanvraagformulier op www.ra-
bobank.nl/velsen. De eerstvol-
gende vergadering van de Com-
missie van Aanbeveling is 29 
september. De aanvragen moe-
ten uiterlijk 15 september binnen 
zijn bij de bank.

nelot (5). Net vier jaar geworden 
en in groep 1, bleek na twee we-
ken al dat ze daar niet op haar 
plek was. Ze mocht de eerste 
groep overslaan en ging naar de 
tweede. Binnen een half jaar had 
ze het daar ook gezien, ze ver-
veelde zich. Ze ging naar groep 
3: ,,Daar ging het eerst iets be-
ter, maar al gauw was het weer 
te makkelijk voor me.’’ Haar moe-
der vertelt: ,,Op school gedroeg 
ze zich goed, maar thuis had ik 
een boos en verdrietig kind. Ze 
miste de uitdaging, voelde zich 
niet begrepen. Ze had geen aan-
sluiting, zat op een eiland. Hier 
in de Leonardo groep zit ze weer 
lekker in haar vel. Annelot is heel 
sociaal, speelt veel met andere 
kinderen. Ook thuis is ze weer 
lekker aan het spelen. Dat deed 
ze niet meer, want ze ging thuis 
op zoek naar de uitdaging, die ze 
overdag op school miste. Ze is 
hier echt op haar plek.’’ 
Tot hier een positief verhaal. Er 
is echter een maar: het financi-
ele plaatje. De ouders betalen 
een hoge ouderbijdrage, maar 
De Beekvliet krijgt geen subsi-
die voor het Leonardo onderwijs. 
Er is een tekort van 20.000 eu-
ro. De ouders hebben zich ver-
enigd in de ‘Vrienden van Leo-
nardo’ en proberen zelf geld bij 
elkaar te krijgen. Ze hebben het 
bedrijfsleven aangeschreven en 
doen mee aan allerlei acties, zo-
als de Klant is Koning kaart van 
de Vomar. Ze hebben een AN-
BI nummer aangevraagd, gif-
ten zijn daardoor fiscaal aftrek-
baar. Meer informatie hierover 
op www.leonardoschoolvelsen.nl 
(Carla Zwart)

Flinke stimulans voor 
vrouwenvoetbal Telstar  
Velsen-Zuid - Pieter de Waard, 
algemeen directeur van Telstar, 
kwam tijdens zijn welkomsttoe-
spraak ook nu weer met een ko-
mische noot. Chris B. van der 
Zwan en Frans Bosman, die de 
komende vier jaar garant staan 
voor een bedrag van 800.000 
euro voor het vrouwenvoetbal, 
werden door hem benoemd tot 
‘cheerman’, als alternatief voor de 
bekende, vrouwelijke cheerlea-
ders. Hiervoor kregen zij van hem 
de bijbehorende attributen over-
handigd. 

Op de goed bezochte bijeen-
komst in het Tata Steel Stadi-
on waren, overigens op uitno-
diging, nogal wat afgevaardig-
den van amateurverenigingen uit 
de provincie afgekomen. Want 
het ligt in de bedoeling om, sa-
men met de amateurverenigin-
gen, het vrouwenvoetbal sterker 
te maken en te verbeteren. Sa-
men met Stichting Vrouwenvoet-
bal Noord-Holland (SVVNH) wil 
Telstar graag samenwerkings-
overeenkomsten aangaan met 
de regionale amateurverenigin-

gen. De voetbalclub wil daar-
bij als uithangbord fungeren en 
heeft daarbij een prachtig stadi-
on te bieden met alle daarbij be-
horende faciliteiten.
Nico Bleijendaal, voorzitter van 
de SVVNH, benadrukte tijdens 
zijn presentatie dat vrouwen-
voetbal momenteel de snelst 
groeiende sport is in Nederland. 
Om dit in goede banen te leiden 
en te organiseren zet men hoog 
in met de beoogde samenwer-
king, die overigens ook door de 
KNVB wordt ondersteund. Daph-
ne Koster, die in de Verenigde 
Staten speelde en boegbeeld is 
voor het vrouwenvoetbal, lichtte 
toe dat daar tal van acties rond 
de wedstrijden worden georga-
niseerd. Haar ervaring is dat de 
doelgroep die voor voetbal be-
langstelling heeft bestaat uit 
meisjes tussen de 6 en 16 jaar, 
die veelal met ouders en fami-
lie naar de wedstrijden komen. 
,,Aanraakbaarheid en dichtbij 
mogen zijn is voor deze meisjes 
heel belangrijk en daar willen wij 
dan ook alle gelegenheid toe ge-
ven. Voor en na de wedstrijd zijn 
we direct beschikbaar voor fans 
voor handtekeningen, foto’s of 
een praatje’’, vertelt een enthou-
siaste Daphne. Voorts zal er, rond 
de wedstrijden, een veelheid van 
leuke activiteiten plaatsvinden 
zodat het een echte familieavond 
gaat worden. Meer informatie is 
binnenkort te vinden op www.
telstar.nl (Joop Waijenberg) 

Vrachtauto met pech
Velserbroek - Een vracht-
wagen is maandagavond met 
pech op de snelweg komen te 
staan. Rond 23 uur moest de 
chauffeur zijn wagen op de A9 
bij Velserbroek stil zetten om-
dat er rook onder zijn wagen 
vandaan kwam. De brandweer 
kwam met spoed naar het voer-
tuig om een eventuele brand te 
blussen. Ter plaatse bleek het 
gelukkig allemaal mee te vallen, 

vermoedelijk lag het probleem 
bij de remmen van het voer-
tuig. De brandweer kon spoedig 
weer terugkeren. Op de A9 wa-
ren nog wel lange tijd twee rij-
stroken afgesloten om de hulp-
verleners veilig hun werk op de 
snelweg te kunnen laten doen. 
Gezien het late tijdstip lever-
de dit geen vertraging voor het 
overige verkeer op. (foto: Mi-
chel van Bergen)
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‘Enorm geweldige’ 
eerste HQ Challenge 
Velsen - In plaats van hun va-
kantie aan de zonovergoten 
Spaanse Costa te vieren beslo-
ten negen goede vrienden om 
het deze zomer over een ande-
re boeg te gooien. Wat begon als 
een dolletje in de kroeg veran-
derde langzaam maar zeker in 
een concreet plan. The HQ Chal-
lenge 2011 was geboren.
Tijdens deze vijfdaagse strijd 
konden de Challengers pun-
ten verdienen door verschillen-
de opdrachten uit te voeren. De-
ze geheime opdrachten werden 
tijdens The Challenge verstrekt 
door de mannen in Headquar-
ters (HQ): Albert Jansma en 
Robbert Ringersma. Zodoende 
hadden de Challengers van tevo-
ren geen idee wat hen te wach-
ten stond. 
Woensdagochtend 20 juli was 
het zover. De vrienden verza-
melden zich bij Grand Café XO 
in Haarlem, waar na een stevig 
ontbijt de eerste orders van HQ 
volgden. Na een potje boeren-
golf en een race per step, fiets 
en kano, streken de negen dor-
stige Challengers neer in Kol-
horn, waar zij een gratis slaap-
plaats lospeuterden bij de plaat-
selijke kroegbaas.
De Challengers begonnen de 
volgende dag met een vistocht 
op de Waddenzee, waarna de 
volgende grote uitdaging zich 

aandiende. Voorzien van een 
roestige oude fiets en loodzwa-
re bepakking werd vanuit Den 
Oever de sprint ingezet naar 
Harlingen, waar de deelnemers 
op zoek gingen naar een gra-
tis maaltijd en slaapplek. Harlin-
gen bleek zeer gastvrij. De nacht 
werd doorgebracht bij schipper 
Meent op zijn machtige authen-
tieke platbodem.
De vrijdag stond geheel in het 
teken van Friesche volkssporten. 
Na een potje kaatsen en fier-
ljeppen werd koers gezet rich-
ting Moddergat, waar een aan-
tal koude buizen op de jongens 
stonden te wachten in de kroeg. 
Zaterdag werd er wad gelopen, 
waarna de deelnemers via Dok-
kum, Workum en Hindeloopen in 
Stavoren terecht kwamen. Ook 
Stavoren bleek gastvrij en de 
Challengers vonden onderdak. 
Op de laatste dag waren de 
woeste baren van het IJsselmeer 
het eerste obstakel, waarna een 
liftwedstrijd met Grand Café La 
Belle als eindbestemming volg-
de. Hier werd The Challenge op 
passende wijze afgesloten en 
werd de puntenbalans opge-
maakt. Timo Kortbeek verwierf 
eeuwige roem en iedereen kon 
terugkijken op een ‘enorm ge-
weldige’ eerste editie van The 
HQ Challenge. Op naar volgend 
jaar!

IJmuiden - Op zaterdag 30 ju-
li wordt er op Plein ‘45 weer een 
gezellige rommelmarkt gehou-
den, van 9.00 tot 16.00 uur. Er 
zullen veel kramen staan met 
van alles en nog wat, misschien 
met net datgene waar u al zo 
lang naar op zoek was. Er is veel 
moois: antiek, curiosa, kleding, 
boeken en nog veel meer en dat 
alles voor weinig. Toilet aanwe-
zig. Wie zelf op de rommelmarkt 
wil staan: er zijn nog een paar 
kramen of grondplekken te huur. 
Voor meer informatie: 0255-
518380 of 06-42456182. Wie de-
ze dag verhinderd is, niet ge-
treurd: de rommelmarkt op het 
Plein ‘ 45 is er weer op 27 au-
gustus, 17 september en op15 
oktober.

Rommelmarkt 
op Plein’ 45

IJmuiden - Het afslankpro-
duct Dieet Pro is momen-
teel een enorm succes bij 
DA Drogisterij Ritskes aan 
de Frans Naereboutstraat 66 
in IJmuiden.

,,We hebben verschillende af-
slankproducten op de planken 
staan, maar Dieet Pro is op dit 
moment verreweg het meest 
verkochte product en ook het 
best beoordeelde product door 
onze klanten’’, aldus eigenaar 
Gert Ritskes. De reden hiervoor 
is simpel: ,,Het werkt gewoon 
erg goed.’’ Dieet Pro is een af-
slankshake die slechts 79 kcal 
per shake bevat, wat qua calo-
rieën overeenkomt met een hal-
ve snee brood met beleg. Toch 
geeft de shake een vol gevoel 
omdat het een speciaal soort 
eiwit bevat, genaamd micellar 
caseïne dat in staat is om lan-
ge tijd het hongergevoel te on-
derdrukken. Daarnaast is Dieet 
Pro vrij van koolhydraten, vet-
ten en suiker en bevat het de 
stof L-carnitine om de vetver-

branding te verhogen. Gead-
viseerd wordt om twee shakes 
per dag te nemen, tussen-
door groente, fruit of eiwitrij-
ke voeding en ‘s avonds ge-
woon de warme maaltijd. ,,We 
kregen in de winkel regelma-
tig de vraag of we proefzakjes 
hadden van Dieet Pro. Mensen 
zijn soms terughoudend bij het 
aanschaffen van een pot als ze 
er niet zeker van zijn of het pro-
duct echt werkt. Helaas hadden 
we voorheen geen proefzak-
jes, tot op heden. We hebben 
een flinke voorraad proefzak-
jes besteld zodat klanten over-
tuigd kunnen raken van de wer-
king van Dieet Pro.” De zakjes in 
de smaak vanille of aardbei zijn 
gratis af te halen bij DA Drogis-
terij Ritskes, Frans Naerebout-
straat 66 in IJmuiden (een zak-
je per klant). Een pot Dieet Pro 
van 500 gram bevat 22 doserin-
gen en kost 29,90 euro per stuk. 
De aanbieding is nu twee pot-
ten voor 49,90 euro met een 
gratis shakebeker ter waarde 
van 4,95.

‘Het werkt gewoon erg goed’
Gratis afslankshake 
Dieet Pro bij DA Ritskes

Velsen-Zuid - Vorige week 
woensdagochtend kwam er een 
melding binnen dat er een in-
braak is gepleegd bij de kanti-
ne van een voetbalvereniging 
aan de Tolsduinerlaan. De da-
ders hebben een deur openge-
broken en zich de toegang tot de 
kantine verschaft. Uit de kantine 
is onder meer een klein kluisje 
meegenomen. De politie is een 
onderzoek gestart naar de in-
braak en verzoekt mensen die 
mogelijk iets gezien hebben van 
de inbraak of die andere moge-
lijk waardevolle informatie heb-
ben contact op te nemen met de 
politie in Velsen via het telefoon-
nummer 0900-8844.

Inbraak in 
voetbalkantine

Regio - Politiemensen hebben 
vorige week donderdagoch-
tend een snelheidscontrole uit-
gevoerd aan de Zeeweg in Bloe-
mendaal. Op het gedeelte waar 
gecontroleerd werd, geldt een 
maximale snelheid van 80 kilo-
meter per uur. Tijdens de con-
trole passeerden ruim 950 weg-
gebruikers het controlepunt. Van 
de passanten reden er ruim 90 
te hard. De hoogstgemeten snel-
heid was 117 kilometer per uur. 
Alle hardrijders krijgen binnen-
kort een bekeuring thuisge-
stuurd.

Te snel

Regio - De politie kreeg maan-
dagmiddag omstreeks 14.50 uur 
een melding van een vernieling 
van een ruit van een pand aan de 
Grote Houtweg in Beverwijk. Ge-
tuigen hadden  gezien hoe een 
jongen de ruit ingooide en had-
den de politie gewaarschuwd. 
De verdachte, een 14-jarige 
jongen uit Driehuis, werd in de 
Veldstraat aangetroffen en aan-
gehouden.

Vernieling
IJmuiden aan Zee - Storm 
en regen zorgden ervoor dat 
de braderie op de Kennemer-
boulevard afgelopen zondag 
niet doorging. Een grote teleur-
stelling voor alle ondernemers, 
kermisexploitanten en de be-
zoekers die zin hadden in een 
leuk uitje tijdens Feestweek 
IJmuiden. Daarom is besloten 
de braderie te verzetten naar 
zondag 31 juli.
Vandaag is de laatste dag van 
Feestweek IJmuiden, met de 
culinaire braderie. Maar niet 

getreurd er is nog steeds veel 
te beleven in IJmuiden aan 
Zee. Als goedmakertje voor het 
slechte weer kan men zondag 
van 11.00 tot 17.30 uur heer-
lijk shoppen aan de Kennemer-
boulevard. Er is dan uiteraard 
geen kermis meer, maar er zijn 
wel leuke kinderactiviteiten in-
gepland. En ook voor volwas-
senen is er natuurlijk heel veel 
te genieten op deze mooie lo-
catie aan de jachthaven, met 
volop terrasjes en leuke kra-
men met mooie koopjes.

Zondag braderie op 
Kennemerboulevard

Oorwerk audiciens is geselecteerd om voor een gerenommeerde
fabrikant van hooroplossingen een test met een nieuwe generatie
hoortoestellen uit te voeren.

De nog op de markt te verschijnen hoortoestellen maken deel uit
van een complete serie, geschikt voor lichte tot matige gehoor-
verliezen.

Oorwerk is voor deze test op zoek naar mensen met ervaring in
het dragen van hoortoestellen. Maar ook naar mensen die merken
dat hun gehoor tekort schiet en die daar iets aan willen verande-
ren. Herkent u zich hierin?
Meld u dan aan om de hoortoestellen gedurende de testperiode
uitgebreid te testen.

De complete hooroplossingen bieden een uitstekende geluidskwa-
liteit in talloze geluidssituaties. De synergie van de verschillende
producteigenschappen zorgt voor een helder geluidsbeeld en een
sterk verbeterd spraak verstaan.

Wilt u als eerste kennis maken met de nieuwste hoortechnologie?
Neem dan contact op met onze audiciens voor meer informatie.

Oorwerk Bloemendaal
Bloemendaalseweg 6, 2061 CK Bloemendaal
T: 023 5279900, E: bloemendaal@oorwerk.nl
openingstijden
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 18.00uur
zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Oorwerk Bennebroek
Bennebroekerlaan 41, 2121 GR Bennebroek
T: 023 5279900, E: bloemendaal@oorwerk.nl
openingstijden
op afspraak

Oorwerk zoekt
testpersonen
voor proef met nieuwe hooroplossing

www.oorwerk.nl
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Santpoort-Noord - Het colle-
ge van B&W heeft de locatie Val-
kenhoeflaan/Bickerlaan aange-
wezen als locatie voor nieuw-
bouw van de Bosbeekschool. 
Na de zomer wordt deze keuze 
nog besproken met de ouders 
en directie waarna een defini-
tieve keuze gemaakt wordt. De 
huidige locatie van de Bosbeek-
school groeit uit haar voegen. Op 
dit moment wordt een deel van 
het onderwijs gegeven op een 
tijdelijke locatie aan de Wulver-
derlaan. Reden voor de Stich-
ting Openbaar Primair Onderwijs 
IJmond (Stopoij) om met de ge-
meente in gesprek te gaan over 
een nieuw gebouw. Een zestal 
locaties zijn beoordeeld. Er is on-
der andere gekeken naar de be-
reikbaarheid, de afstand van de 
school ten opzichte van drukke 
verkeerswegen en of de locatie 
binnen afzienbare tijd beschik-
baar kon zijn. Ook is gekeken 
naar de aanwezigheid van een 
gymzaal of sporthal in de buurt 
en in hoeverre de groene omge-
ving wordt aangetast wordt. Tot 
slot zijn de financiële kosten en 
risico’s in beeld gebracht. Na af-
weging van alle criteria heeft 
het college van B&W, de loca-
tie Valkenhoeflaan/ Bickerlaan 
als meest geschikte locatie ge-
kozen.

Locatie voor 
nieuwbouw 
Bosbeekschool

De Hoeksteen 25 jaar 

Velserbroek - Met een spran-
kelende voorstelling, die luis-
tert naar de naam Parel 
d’Amour, opende basisschool 
De Hoeksteen afgelopen vrij-
dag het 25- jarig jubileumjaar. 
Alle leerlingen van de school 
waren onderdeel van de voor-
stelling. Zang, dans en heel 
veel muziek maakten samen 
een feestelijke sfeer. Leerlin-
gen, ouders, opa’s en oma’s; 
iedereen zong mee onder be-
geleiding van het Hoekstener 
schoolorkest. De opkomst was 
groot en het plein was te klein, 

maar daarom des te gezelliger. 
Zelfs het weer zat mee.
Op 10 augustus 1986 liepen 
de eerste vijf leerlingen van De 
Hoeksteen hun klaslokaal bin-
nen. De toenmalige directeur 
van de school, Jaap Bouwman, 
ontving de leerlingen persoon-
lijk. Niet in het groene school-
gebouw op de Weid, waar de 
school nu is gevestigd, maar in 
een bouwkeet op de Vromaad-
weg. Nu, 25 jaar later, biedt de 
school onderwijs aan op drie 
leerniveaus, heeft de school 
een leerlijn voor meervoudig 

begaafde leerlingen, een dys-
lexieprotocol en is de school 
de enige basisschool in Vel-
sen met interne voor –en na-
schoolse opvang. Daarnaast 
heeft het ministerie van on-
derwijs De Hoeksteen aange-
wezen als ambassadeurschool 
voor de Brede School. Toch 
zijn na al deze ontwikkelingen 
de sfeer en de structuur in de 
school bewaard gebleven. En 
ook de huidige directeur, Eric 
Boeijenga, ontvangt nog altijd 
persoonlijk zijn leerlingen in de 
ochtend.

Primalux Zonwering 
sponsort stratenvolleybal
Velserbroek - Het achtste HHI-
dames straten zaalvolleybaltoer-
nooi in Velserbroek wordt gehou-
den op zaterdag 8 oktober 2011 
maar is ongekend populair. Het 
gaat heel erg goed met de spon-
soring van het HHI-Metaalwer-
ken Dames Straten Zaalvolley-
baltoernooi. Sponsoren wil het 
toernooi graag ondersteunen. 
Diverse onderhandelingen en 
gesprekken met Donny de Wijs 
hebben er toe geleid dat Prim-
alux Zonwering uit Haarlem dit 
zaalvolleybaltoernooi in 2011 
weer zal gaan sponsoren. Het 
contract is zaterdag 25 juni gete-
kend. Primalux is een producent 

in buitenzonwering. Primalux le-
vert al meer dan 25 jaar markie-
zen, knikarmzonneschermen, uit-
valschermen, screens, serre-zon-
wering, rolluiken en binnenzon-
wering aan particulieren en be-
drijven. Ook levert Primalux pa-
neelgaragedeuren en veranda’s 
op maat. Sinds vier jaar is Prim-
alux gevestigd in de Waarder-
polder in Haarlem. In de show-
room kan Primalux u van alles la-
ten zien op het gebied van zon-
wering. Zie ook www.primalux.nl 
en www.straatvolley.nl
Op de foto Jankees Holst, orga-
nisatie, en rechts Donny de Wijs, 
directeur Primalux.

Juf Mieke neemt 
afscheid van Toermalijn
Driehuis – Na bijna 30 jaar juf 
te zijn geweest gaat juf Mieke 
met pensioen. Dinsdag 19 ju-
li was het afscheidsfeestje op 
school. Na een gezellige och-
tend met spelletjes in de klas 
was het tijd voor een picknick 
in de speelzaal, waarbij heerlij-
ke, door ouders gemaakte hap-
jes werden geserveerd. 
Terug in de klas gekomen bleek 
de klas omgebouwd tot een 
waar theater. Op het podium 
konden de kinderen hun zelf-
gemaakte liedjes, dansjes en 
gedichtjes ten gehore bren-
gen. Ook werd er naast het po-
dium op de piano gespeeld. Het 
was prachtig om te zien hoe de 
kinderen allemaal hun best ge-
daan hebben. Juf Mieke was 

ontroerd en diep onder de in-
druk.
Na met de hele groep het af-
scheidslied te hebben gezon-
gen, kreeg juf Mieke een prach-
tig fotoboek van de kinderen 
cadeau. Een mooie herinnering 
van groep 4 van de Toermalijn.
Aansluitend werd er in de klas 
een receptie gehouden zodat 
ook de ouders afscheid van juf 
Mieke konden nemen. Het was 
dan ook een gezellige drukte 
van belang. 
De dag werd met het hele Toer-
malijnteam afgesloten met een 
heerlijk Italiaans etentje in Sant-
poort bij restaurant Het Laantje. 
Juf Mieke zal volgend school-
jaar gemist worden. Ze is altijd 
heel enthousiast en gezellig.

Paard weer op het droge
Velserbroek - Het kostte de 
brandweer vrijdagmorgen veel 
moeite om een paard uit het wa-
ter te halen. Rond half zes zag 
een bewoonster aan de West-
laan in Velserbroek een paard 
staan, hierop alarmeerde ze de 
hulpdiensten om het dier op het 
droge te krijgen. De brandweer 
kwam met een wagen om het 
paard te redden.
Dit ging echter niet zo gemak-
kelijk. Een extra brandweereen-

heid uit Velsen werd opgeroe-
pen om ondersteuning te geven. 
En nog lukte het niet om het dier, 
dat zichtbaar vermoeid werd, op 
het droge te krijgen. Bij de diver-
se pogingen bleef het beest in 
het water staan. Uiteindelijk is er 
een kleine tractor bij gehaald en 
is het dier via zijn middel op het 
droge gehesen. Een dierenarts 
was reeds ter plaatse om het uit-
geputte dier te verzorgen. (Foto: 
Michel van Bergen)

Bus uit de bocht
Velsen-Zuid - Zondag 24 juli 
omstreeks 17.00 uur verloor een 
chauffeuse van Connexxion in de 
eerste bocht van de Rijksweg, bij 
Beeckestijn, de macht over het 
stuur. Daarbij ging de personen-
bus in de slip en kwam zijdelings 

tegen een boom terecht. De 
chauffeuse kwam met de schrik 
vrij. Ze vervoerde op dat moment 
geen personeel of passagiers. Zij 
is door een collega opgevangen 
en terug gebracht naar de stal-
ling. (Foto: Hans de Klerk)

De Hoeksteen 25 jaar
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Spectaculaire modeshow 
bij de Bosbeekschool
Santpoort-Noord - Woensdag 
20 juli hield de Bosbeekschool  
een spectaculaire eindafsluiting 
van het Groene Stappen Project-
jaar. Deze dag stond in het teken 
van de Bosbeek Recycle Fashion 
Show. Een modeshow waarvoor 
alle leerlingen hard gewerkt had-
den aan hun eigen creatie, ver-
vaardigd van gerecycled materi-
aal en kleding. 
Er werd nog snel de laatste hand 
gelegd aan de kleding. De 35 ter 
lange professionele catwalk en 
muziekinstallatie werden opge-
bouwd en het schoolplein was 
sfeervol ingericht. Om 11.00 uur 
startte de generale repetitie. Veel 
ouders en leerkrachten hielpen 
mee om iedereen er picobello uit 
te laten zien. Om 17.00 uur werd 
het startsein gegeven door wet-

houder Baerveldt waarna de kleu-
ters als eerste op de catwalk ver-
schenen. Dansend en met mooie 
pasjes kwamen er veel bijzondere 
creaties voorbij; van robotten van 
karton, ridders van zilverfolie, en 
prachtig mooie elfjes. De oudere 
kinderen blonken uit in zeer bij-
zondere uitgaanskleding en an-
dere creatieve stukken. De mo-
deshow werd afgesloten met een 
spetterende finale van alle top-
creaties. Wie weet vinden een 
paar van deze leerlingen hun weg 
nog naar de modebranche.
Dankzij de inzet van veel ouders 
en leerkrachten maar niet op de 
laatste plaats, alle leerlingen van 
de Bosbeekschool, is deze mode-
show een prachtige afsluiting ge-
weest van het Groene Stappen 
projectjaar.

Huttenbouwen in Velserbroek
Tijdelijke bouwkunst 
in het natte gras 
Velserbroek – Het getimmer 
komt van alle kanten op het hut-
tenbouwterrein aan de Grote 
Buitendijk. Al op maandagmid-
dag verrezen de mooiste kunst-
werken in het nog wat natte 
gras. Maar de deelnemers mo-
gen niet mopperen: na het bar 
slechte weer in het weekeinde is 
het nu toch droog. 
,,Het water van de sloot stond 
gisteren bijna tot op de hoog-
te van het veld’’, zegt jongeren-
werker Ad Otten. Het gras is nog 
wel een beetje nat. Met meta-
len platen krijgt de toegang tot 
de velden wat stevigheid. Veel 
tijd heeft Ad niet want er komt 
een nieuwe container met hout 
en dat moet worden uitgedeeld. 
De jongeren rennen met en-
thousiasme op de vrachtwa-
gen af. ,,Nieuw hout!’’ wordt ge-
schreeuwd en daar hebben de 
timmerlui wel oren naar.
Zo’n 25 hutten staan na een paar 
uurtjes timmeren in verschillen-
de staat van paraatheid om de 
grote ten, het centrum van de 
organisatie. Met 80 enthousias-
te timmeraars en tientallen jonge 
vrijwilligers van de Koe is er spra-
ke van een behoorlijke organisa-
tie. Maar het loopt gesmeerd, 
want er is een lijstje en iedereen 
weet wat hij of zij moet doen. 
Jongerenwerker Hans Meulen-
broek mocht maandag de ho-
reca verzorgen voor de vrijwilli-
gers die ‘s nachts bleven slapen. 
Want al die mooie hutten moeten 
wel goed worden bewaakt. Vrij-

williger Alexander blijft ook sla-
pen. ,,In de tent’’, beaamt hij la-
chend. ,,Of er moet wel een heel 
mooi bouwwerk zijn om in te sla-
pen.’’ Verderop bekijkt de 20-jari-
ge Joey een bouwwerk. Hij geeft 
vakkundig aanwijzingen waar 
spijkers moeten worden krom 
geslagen, zodat ze niet uitste-
ken. Daarna deelt hij vuilniszak-
ken uit voor het restmateriaal. 
,,Het moet hier wel een beetje 
netjes blijven,’’ zegt hij vriende-
lijk, doch kordaat. Er wordt goed 
naar hem geluisterd. ,,Meneer’’, 
roept een timmerend jonge-
tje tegen hem. ,,Kunt u even ko-
men kijken?’’ Joey kijkt niet eens 
meer op van het ‘meneer’. Vorig 
jaar was hij al vrijwilliger bij de 
eerste huttenbouwweek van Vel-
serbroek. ,,Ik woon hier tegen-
over, ze hebben me gevraagd’’, 
zegt hij. En dit jaar is hij er weer 
bij. ,,Ik heb een jaartje SPH ge-
daan’’, legt hij uit. ,,Maar ik wil-
de eigenlijk fysiotherapeut wor-
den. Helaas ben ik al twee keer 
uitgeloot. Nu ga ik over een jaar 
maar Sport en Spel studeren. 
Dat ligt me ook wel.’’ Dat blijkt. 
Wat leuk dat je als vrijwilliger in 
zo’n huttenbouwdorp mag wer-
ken. Je krijgt ineens een heel an-
dere rol. In de huttenbouwweek 
komt veel moois tot stand. En 
dan niet alleen maar bouwwer-
ken van ruw hout. De ene stu-
dent wordt nachtwaker, de an-
dere meester timmerman en de 
opbouwwerker speelt voor kok. 
Leuk! (Karin Dekkers)

Afscheid van tussenschoolse opvang

Santpoort-Noord - Met de 
komst van Brede School Parnas-
sia, verdwijnt er een stukje tradi-
tie: tussenschoolse opvang, het 
eten van je broodje samen met 
ouders en vrijwilligers in de klas-
lokalen op school, verdwijnt. 

Ruim tien jaar lang stonden ve-
le vrijwilligers en ouders klaar 
om de kinderen te begeleiden 
bij het lunchen en spelen tus-
sen de middag. Aanvankelijk 
met 25 à 40 kinderen per dag, 
liep dit al snel op naar ruim 120 

kinderen per overblijfdag. Kin-
deren kregen geld in een enve-
lopje mee om te betalen en ou-
ders zetten hun kind ’s morgens 
op een overblijflijst. Al spoedig 
werd de TSO geprofessionali-
seerd; een heus abonnementen-
systeem, betaling per factuur en 
alle vaste  vrijwilligers volgden 
scholing in pedagogisch han-
delen en Kinder EHBO. Ouders 
konden hun kind fijn en prettig 
laten overblijven. 
Vanaf komend schooljaar zul-
len alle kinderen van de Parnas-
sia op school gaan lunchen on-
der leiding van de leerkrachten,  
waardoor ze straks na 14.30 uur 
kunnen gaan deelnemen aan 
het ruime aanbod van brede 
schoolactiviteiten op het gebied 
van sport, muziek, drama etc. 
Van de vrijwilligers van de TSO 
is tijdens een high tea op gepas-
te wijze afscheid genomen en 
zij wensen op hun beurt de Par-
nassia veel succes met de Bre-
de School.

Velsen-Zuid - De provincie 
Noord-Holland kent vier rijks-
monumenten een bijdrage toe 
met een totaalbedrag van 1,1 
miljoen euro. Het gaat om Beec-
kestijn in Velsen-Zuid, St. Pie-
tershof in Hoorn, Museum On-
ze Lieve Heer op Solder in Am-
sterdam en de Laurentiuskerk in 
Alkmaar. De subsidie wordt in-
gezet voor diverse werkzaamhe-
den. Bij Beeckestijn gaat het om 
het aanpassen van de entree van 
het gebouw. De provincie sub-
sidieert 15 procent van de kos-
ten. De overige 85 procent wordt 
door de ‘initiatiefnemers’ be-
taald. Vanaf september kunnen 
nieuwe aanvragen voor rijksmo-
numenten worden ingediend op 
www.noord-holland.nl. 

Restauratie 
Beeckestijn

Exploitant
restaurant op 
Beeckestijn
Velsen-Zuid - Albert Moorlag 
uit Beverwijk gaat het restau-
rant in het noordelijk koetshuis 
van Beeckestijn exploiteren. De 
ondernemer runt nog twee ho-
recabedrijven. De brasserie op 
de buitenplaats zal ‘goed en be-
taalbaar’ zijn, met vooral biologi-
sche seizoensgerichte gerech-
ten op de kaart. Na een verbou-
wing, kan het publiek er -naar 
verwachting- begin december 
terecht. De patron/cuisinier wil 
de boomgaard en kruidentuin 
gaan gebruiken. Het restaurant 
gaat in principe vijf dagen per 
week open; voor lunch en diner. 
De horecavoorziening voorziet 
straks ook in de vraag van ‘men-
sen met kleine wensen of een 
bescheiden portemonnee’.

Twee verdachten overval 
gameshop aangehouden
Regio - Het overvallenteam 
van politie Kennemerland heeft 
na het nodige speurwerk twee 
mannen aangehouden op ver-
denking van de overval op een 
gameshop aan de Barrevoe-
testraat.  De twee verdachten 
zijn mannen in de leeftijd van 
20 en 21 jaar en beiden afkom-
stig uit Utrecht. 
Twee personen bedreigden 
woensdagmiddag 20 april de ei-

genaar van de winkel en dwon-
gen hem met fysiek geweld om 
goederen af te geven. Het over-
vallenteam is direct een onder-
zoek gestart, dat geleid heeft 
tot de aanhouding van twee 
verdachten.  Beide Utrechtena-
ren zijn op vrijdag 15 juli voor-
geleid bij de Rechter Commis-
saris en  zitten nog vast. Het 
Overvallenteam zet het onder-
zoek voort.



pagina 34 28 juli 2011

IJmuiden - Wethouder Wim 
Westerman opende zaterdag de 
huttenbouw, dat voor de 34e keer 
plaatsvond. Er waren die dag 
ruim honderd kinderen aanwe-
zig en aan het einde van de mid-
dag stond er een mooi hutten-
dorp aan het Rokerspad. 
Het thema was dit jaar ‘griezel-
dorp’, maar niet ieder kind hield 
zich daar aan. ,,Ik bouw een ge-
zellige, Hollandse hut’’, zegt Si-
mon Jan (10), die druk in de weer 
is. Een korte verklaring: ,,Gezellig 
is leuk en ik ben Hollands.’’ Even 
verderop is Tyron (5) aan het za-
gen. ,,Ik maak een gleuf voor de 
deur van de hut’’, wijst hij. Als hij 
ook op andere plaatsen gaat za-

gen, waarschuwt zijn moeder 
hem: ,,Als je zo blijft zagen, dan 
hou je geen hut meer over.’’ Laki-
sha (11) en Quincy (11) zitten bo-
ven op een grote hut met een ver-
dieping. ,,Wij zijn een goed team, 
we maken een dubbeldekker’’, 
zegt Lakisha. Ook Dymphnia (15) 
zit op de verdieping. ,,Ik kom al-
leen maar even kijken’’, zegt ze. 
,,En dat doet ze al vanaf 10.00 
uur vanmorgen’’, lacht Wim, vader 
van Pien (5) en Tren (10), die druk 
aan het timmeren is. ,,We wo-
nen hier om de hoek, Pien doet 
dit jaar voor het eerst mee’’, zegt 
hij. ,,Het is hier ontzettend leuk 
en voor mij is het ook een beetje 
jeugdsentiment. Vroeger als kind 

Huttenbouw van start

ging ik ook naar de huttenbouw.’’
De huttenbouw was altijd een 
activiteit van buurtcentrum de 
Dwarsligger, maar dit gaat ver-
anderen. De groep vrijwilligers 
draait dit jaar als proef groten-
deels zelfstandig. Stichting Wel-
zijn moet bezuinigen en heeft 
daarom de uren begeleiding van 
de stafkracht ingekort. 
Gelukkig zijn de meeste vrijwilli-
gers oude rotten in het vak. Als 
Peter Uiterwijk Winkel even na 
moet denken over de vraag hoe 
lang hij vrijwilliger is, schiet zijn 
dochter Angelique hem te hulp: 
,,Ik ben 30 jaar en jullie deden 
voor het eerst mee toen mama 
zwanger van mij was.’’ 
Ook Mirjam van Megen is al 25 
jaar vrijwilliger bij de huttenbouw, 
haar man Michel 31 jaar. Het stel 
leerde elkaar kennen tijdens het 
hutten bouwen, zoon Robert is 17 
jaar en kwam even zoveel keer 
met zijn ouders mee. 
,,We zijn deze week één grote fa-
milie, we kennen elkaar na al die 
jaren door en door en weten pre-
cies wat we aan elkaar hebben’’, 
vertelt Mirjam. ,,Bovendien zijn 
we ouder en wijzer geworden en 
dat bedoel ik positief. De balda-
digheid is er van af. Vroeger was 
het ’s avonds, als de kinderen 
naar huis waren, wel eens een 
stelletje ongeregeld. Nu is het ge-
woon gezellig. 
We kunnen de verantwoorde-
lijkheid prima aan, ik zie de toe-
komst van de huttenbouw met 
vertrouwen tegemoet.’’ (Carla 
Zwart)

Randall Groen wint
bij ballonnenwedstrijd
IJmuiden - Op zaterdag 4 juni 
werd ‘Kap Nou’ feestelijk in ge-
bruik genomen, het voetbalstadi-
on voor de allerjongsten bij SVIJ, 
de Guppen. Het is een verwijzing 
naar de kantine van de voetbal-
vereniging, die de Kap genoemd 
wordt,in combinatie met het sta-
dion van Barcelona (Camp Nou)
Het nieuwe veld wordt omringd 
door maar liefst 22 reclamebor-
den, sponsoren maakten het nieu-

we veld voor de jonge voetbal-
lers mogelijk en daar is SVIJ erg 
blij mee. Er was die dag ook een 
ballonnenwedstrijd. Randall Goen 
won de tweede prijs. Zijn ouders 
zijn naar het Turn up the Beach 
feest van radio 538 geweest, waar 
zij als VIP-gasten een geweldige 
avond hadden. Binnenkort volgt 
de uitreiking van de derde prijs 
en de super hoofdprijs: een echte 
stuntfiets van de Bike Guru.

Zomerfeest op 
NSO De Blauwe Rog
IJmuiden - Onlangs werd een 
spetterend zomerfeest op De 
Blauwe Rog gehouden. Dit jaar 
stond het feest in het teken van 
sprookjes en cartoons. Niet al-
leen de ouders/verzorgers en de 
kinderen mochten verkleed ko-
men, maar ook de pedagogisch 
medewerksters leken zo te zijn 
weggelopen uit een sprookje. Van 
Sneeuwwitje, cowboy, heks, piraat 
tot aan Pippi Langkous. Iedereen 
zag er geweldig uit.
Ondanks de slechte voorspellin-
gen hadden ze geluk gehad met 
het weer. Het was een stralende 

dag. Dit kwam goed uit want de 
meeste activiteiten vonden op het 
speelplein plaats. De hele ochtend 
konden de kinderen zich verma-
ken met diverse activiteiten zoals, 
Klein Duimpje- race, dwergen rol-
len, het maken van cupcakes en 
kroontjes versieren. Voor iedereen 
was er wat. Ook was er een heus 
springkasteel waarop, onder het 
toeziend oog van Minnie Mouse, 
de kinderen konden springen. 
En Tinkerbell en Roodkapje ach-
ter een poffertjeskraam. Dat was 
smullen. Al met al een zeer ge-
slaagd feest voor iedereen.

IJmuiden - In de nacht van 
woensdag op donderdag heeft 
vorige week rond 02.05 uur een 
aanrijding plaatsgevonden tus-
sen een personenauto en een 
bromfiets, bestuurd door een 
17-jarige inwoonster van IJmui-
den. Dit gebeurde aan de Ken-
nemerlaan. De bromfietster reed 
over de Kennemerlaan en een 
personenauto die haar nader-
de begon plotseling te toete-
ren. De IJmuidense schrok hier-
van, waarna ze in botsing kwam 
met de auto en viel. Aan deze 
val heeft de vrouw onder meer 
een pijnlijk been overgehouden. 
Ze hoefde niet mee met het am-
bulancepersoneel naar een zie-
kenhuis. De betrokken automo-
bilist is doorgereden zonder zich 
om de vrouw te bekommeren. 
De politie weet alleen dat het om 
een rode auto zou gaan. Mensen 
die getuige zijn geweest of die 
meer informatie hebben over de 
doorgereden auto worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie in IJmuiden via het te-
lefoonnummer 0900-8844.

Politie zoekt 
doorrijder na 
aanrijding

“ De rekening van 
een uitvaart moet 
gewoon kloppen.”

Coen Wegbrans, Hoofdboekhouder

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375
UITVAARTCENTRA: Waalstraat 101, IJMUIDEN 
 Velserweg 18, BEVERWIJK

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

Groen links: vragen 
over Viva zorggroep
IJmuiden - Al langer zijn erpro-
blemen bij de Viva Zorggroep: zij 
kan het huishoudelijk personeel 
niet meer betalen en wil  dat de 
ze mensen salaris inlever. Voor 
wie dat niet wil, is ontslag aan-
gevraagd bij de UWV. Viva legt 
de verantwoordelijkheid bij de 
gemeente, maar er is sprake van 
falend beleid van de organisa-
tie zelf. Dit alles zorgt voor een 
grote onzekerheid bij de mede-
werkers en de fractie van Groen 
Links ziet dit relatief machteloos 
aan  en heeft alle sympathie voor 
de medewerkers. Ernst Merhot-
tein van Groen Links heeft vra-
gen gesteld aan het college. De-

ze liet weten geen enkele rol i 
het hele gebeuren te spelen: ‘ Vi-
va zorggroep heeft ingeschre-
ven op een Europese aanbeste-
ding en is met ons een overeen-
komst aangegaan inzake leve-
ring van hulp bij het huishou-
den. Wij spreken de zorgaanbie-
der pas aan op het moment dat 
men de bepalingn uit deze over-
eenkomst niet meer nakomt, tot 
op heden is hiervan geen sprake. 
Wij hebben begrip en medele-
ven voor het personeel. Maar wij 
zijn opdrachtgever en de zorg-
aanbieder is opdrachtnemer, Wij 
kunnen en willen geen partij zijn 
in een arbeidsconflict.’ 

Klipper krijgt boek van 
directeur bibliotheek
IJmuiden - Trotse en verwon-
derde blikken op basisschool 
De Klipper in Zeewijk vorige 
week maandag. Daar werd het 
boek ‘O was ik maar… - Over 
een bibliotheekdirecteur die 
van katten houdt’ gepresen-
teerd door medewerkers van 
bibliotheek Velsen. Het boek 
staat boordevol gedichten en 

tekeningen, gemaakt door 
leerlingen van kleuterklas 1-2 
en de bovenbouwgroepen 6, 7 
en 8, ter ere van het recente af-
scheid van directrice Annemie-
ke Schoen. Het boek kan wor-
den ingezien en besteld via de 
bibliotheek op het Dudokplein, 
waar het uiteraard ook in de 
normale uitlening te vinden is.”
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G. Stroet, Busken Huetlaan 13, Driehuis: 1 uur gratis piste Snow Planet.  R. Martens, Kriemhildestraat 15, Driehuis: 
zak hondenvoer, Dierenspecials van Roijen. J.A. Lok, Regenwulp 17, Velserbroek: cadeaubon Mara Home Decorati-
ons t.w.v. E7,50.  H. Zweeren, Ruysdaelstraat 11, IJmuiden: 4 gratis entreebewijzen van Zwembad de Heerenduinen 
te IJmuiden. C.P. Groen-v. Wieringen, Lange Nieuwstraat 622, IJmuiden: cadeaubon t.w.v. E10,- bij Smulll Snacks.

Winnaars van de vorige puzzel:

de oplossing van de vorige puzzel is: voetgangerstunnel. de bovenstaande prijswinnaars kunnen hun prijs 
ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!

Heuvelweg 6-8, 
1981 LV Velsen-Zuid. 
Tel: 0255-545848. 

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

1 zak hondenvoer 
t.w.v. 15,95

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

Mara Home
Decorations

Home & Gif t Store
Plein 1945 nr. 3

1971 GA  IJmuiden
Tel. 0255-520956

Marktplein 56, 
1972 GC, IJmuiden

tel. 0255 537590

Cadeaubon 
t.w.v. 20 euro

Kompasstraat 38, IJmuiden
tel. 0255-533777

www.smulll-snacks.nl

Cadeaubon
t.w.v. 10,- euro

Smulll Snacks

stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 17 augustus 2011 naar Weekblad  
de Jutter & de Hofgeest, zeeweg 189-191 1971 HB iJmuiden of mail uw oplossing naar: 
info@jutter.nl met vermelding van uw telefoonnummer. Maximaal één inzending per adres.

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

KRUISWOORDPUZZEL

Waardebon 
t.w.v. 10 euro

Kennemerboulevard 322, 
1976 EH IJmuiden
Tel 0255-510859.

Pannenkoekenrestaurant Aan Zee
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Onderhoud gevelflats 
Orionweg afgerond 
IJmuiden - De werkzaamheden 
aan de twee flats van AWV Ei-
gen Haard aan de Orionweg in 
IJmuiden zijn klaar. De afgelopen 
maanden vervingen zij daar de 
kozijnen en plaatsten ze nieuwe 
luifels bij de entrees.
Het onderhoud was nodig omdat 
de houten kozijnen aan de voor-
zijde van de flat slecht waren. Er 
zijn kunststofkozijnen met isola-

tieglas voor in de plaats gekomen. 
De trespa borstwering is vervan-
gen door onderhoudsarm glas, 
een maatregel die de uitstraling 
van het gebouw aanzienlijk ver-
beterd heeft. De entreeluifels zijn 
op verzoek van de bewonerscom-
missie groter gemaakt. Het re-
sultaat mag er zijn. AWV Eigen 
Haard en de bewoners zijn erg blij 
met de metamorfose van de flat.

Zangeres Krystl zingt 
op de Franciscusschool
IJmuiden - Meester Pullens is 
leerkracht op de Franciscus-
school. Zelf heeft hij ook kinde-
ren. Een van zijn kinderen is een 
bekendheid in Nederland: Krystl. 
Krystl en haar vader hadden 
vaak gesproken over een op-
treden op de Franciscusschool. 
Vorige week woensdag kwam 
Krystl langs tijdens het Juffen-
feest. Een mooiere afsluiting van 
de dag kon niemand bedenken.
Het eerste optreden was voor de 
groep van meester Pullens. Eva 
luistert terwijl ze zachtjes swingt, 
eerder had ze verteld dat zij zan-
geres wil worden. Zonder micro-
foon, begeleid door Bart op de 
gitaar, wist Krystl haar publiek zo 
te betoveren dat Lars zei: ,,Goh, 
is het al afgelopen? Het leek 
maar vijf minuten.’’
,,Ik heb genoten’’, vertelt Krystl, 

die voor verschillende groepen 
optrad. ,,Het was erg knus, ik zat 
zeer dichtbij de mensen. Het is 
heel anders wanneer ik voor een 
groot publiek optreed.’’ Krystl 
schrijft, samen met een drietal 
vrienden, de teksten voor haar 
liedjes. Krystl vertelt dat ze vroe-
ger, net zoals haar vader, leer-
kracht wilde worden. Maar nadat 
Bart Krystl ontdekte en als zan-
geres in zijn band haalde, wer-
den haar plannen gewijzigd. Na 
vijf jaar als achtergrondzange-
res bij Do te hebben gezongen, 
is voor Krystl de kans gekomen 
om haar droom waar te maken. 
Met het lied ‘Golden Days’ brak 
ze door. Wanneer Krystl begint te 
zingen neemt ze de hele ruimte 
in. Met haar krachtige stem en 
haar lieftalig glimlach palmt ze 
iedereen in. Wat een succes!

IJmuiden - Woensdag 17 au-
gustus is in de Nieuwe Kerk aan 
Kanaalstraat 250 een orgelcon-
cert plaats, aanvang 20 uur. Het 
programma voor dit concert is 
zeer boeiend. André staat be-
kend om zijn improvisatieta-
lent en het vertolken van werken 
van beroemde componisten. An-
dré Knevel is geboren in Bussum 
en kreeg toen hij 8 jaar oud was 
zijn eerste piano- en orgellessen. 
Zijn eerste officiële orgelconcert 
gaf hij reeds op 19-jarige leef-
tijd. In 1975 emigreerde hij naar 
Canada. Zijn orgelstudie heeft 
hij in Canada afgerond. André 
heeft vele concerten in Canada, 
Amerika, Europa en Zuid–Afri-
ka gegeven. Iedere zomer komt 
hij voor een zomertournee naar 
Nederland en Duitsland. Alles 
bij elkaar een goede reden om 
dit concert bij te wonen. De toe-
gang is gratis. Aan het einde van 
het concert vindt wel een collec-
te plaats.

Orgelconcert 
Nieuwe Kerk

IJmuiden - Op woensdag 3 au-
gustus wordt Tante Suus, be-
heerder van de speeltuin, 65 jaar. 
Ze bereikt die dag de pensioen-
gerechtigde leeftijd, maar denkt 
er net aan om te stoppen: de 
speeltuin is haar lust en haar le-
ven. Ze hoopt dat ze, samen met 
man Bert, het nog lang gezellig 
mag maken voor de kinderen en 
haar ouders. Om haar verjaardag 
te vieren, is er op woensdag 3 
augustus voor elke bezoeker een 
kop koffie of thee met wat lek-
kers, voor de kinderen is er een 
ijsje. De muzikale omlijsting zal 
verzorgd worden door zangeres 
Wendy. Dus kom allemaal naar 
Speeltuin Zeewijk aan de Orion-
weg 700, om er met zijn allen een 
onvergetelijke dag van te maken 
voor Tante Suus.

Feest in 
Speeltuin 
Zeewijk

Dag, groep 8
IJmuiden - Afgelopen week ver-
lieten de leerlingen van groep 8 
van De Zandloper voor de laatste 
keer de school. Na een prachti-
ge afscheidsmusical en de aller-
laatste lessen werden de leerlin-
gen van groep 8 buiten uitge-
zwaaid door alle leerlingen van 
de school.  
Na acht jaren basisschool ein-
delijk vakantie om straks uitge-
rust een nieuwe start te maken 
op het Voortgezet Onderwijs. Het 
verlaten van de school werd ook 

een muzikaal afscheid. De leer-
lingen verlieten de school op de 
klanken van het speciaal ge-
componeerde afscheidslied ‘Dag 
mijn school’ gezongen door het 
IJmuidense zangtalent Soraya, 
leerling van De Zandloper en ge-
schreven door songwriter Eric de 
Ruijter uit IJmuiden.
Het lied was ook op de af-
scheidsavond van groep 8 ge-
zongen door Soraya als ode aan 
haar mooie schooljaren op De 
Zandloper.

Young Art Festival: 
succes ondanks regen
Regio - ‘Dag twee is losgebar-
sten! Er zijn hier meer mensen 
dan regendruppels. Kom ook ge-
nieten!’ meldde het Young Art 
Festival zaterdagmiddag op Fa-
cebook. 
In Park Westerhout worden pon-
cho’s uitgedeeld en duiken 
steeds meer kleurige paraplu’s 
op. Een paar uur later roept Tim 
Knol naar het publiek: ,,Het lijkt 
wel herfst, maar dat mag de pret 
niet drukken! Jullie zien er heel 
mooi uit allemaal!” De jonge zan-
ger had het overduidelijk naar 
zijn zin. Na afloop van een spette-
rend optreden op het ‘Main Sta-
ge’ loopt hij rustig kletsend met 
festivalbezoekers naar het klein-
ste podium voor een spontane 

akoestische toegift.
Intieme momenten afgewisseld 
met swingende optredens: dat 
is het Young Art Festival. Kunst, 
mode, theater, film en muziek 
kwamen dit weekend samen in 
Beverwijk. Alles wat geregeld 
kon worden, was dat ook. Dankzij 
zo’n 150 vrijwilligers, de meesten 
onder de 30 jaar, liep het festival 
als een trein. Het enige waar niets 
aan te doen viel, was het weer. De 
organisatoren vinden het jammer 
dat niet meer mensen van het 
festival konden genieten, maar 
zijn toch tevreden met het aantal 
bezoekers, naar schatting ruim 
4000 mensen. Zij kijken, evenals 
alle kunstenaars en medewer-
kers, nu al uit naar volgend jaar.

Velsen-Zuid – De politie kreeg 
in de nacht van zaterdag op zon-
dag omstreeks 4.55 uur een mel-
ding van een eenzijdig ongeval op 
de A9. De bestuurder, een 22-ja-
rige Velsen-Noorder, was  na een 
avondje stappen vlak na de brug 
over Zijkanaal C de macht over 
het voertuig kwijt geraakt door 
een combinatie van het slechte 
weer en vermoeidheid. De auto 
raakte aan beide kanten de vang-
rail  waardoor de inzittenden, vier 
in totaal, letterlijk met de hoofden 
tegen elkaar aan kwamen. De 
bestuurder liep een flinke bult en 
een hoofdwondje op. Hij is naar 
een ziekenhuis vervoerd voor be-
handeling.  De auto moest wor-
den versleept.

Auto knalt 
tegen vangrail
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ten. Met om 15.00 uur open po-
dium in de Oude Kerk. Aanmel-
den: peterduval@hotmail.com
Braderie op Kennemerboule-
vard, ingelaste versie vanwege 
slechte weer vorige week. Van 
11.00 tot 17.30 uur. Met kinder-
activiteiten.
Open dag Telstar in Tata Steel 
Stadion van 12.00 tot 19.00 uur. 
Gratis entree.
Kunstmaand in Engelmundus-
kerk Velsen-Zuid, van 13.00 tot 
16.00 uur met expositie.
Openluchttheater Caprera: 
duo Cocorosie, muziek. Entree 
25 euro. Aanvang 21.00 uur. Zie 
ook www.openluchttheaterbloe-
mendaal.nl

Zondag 31 juli

Dorpsfeest Santpoort: zie pro-
gramma elders in deze krant.
Wisseltentoonstelling in 
Hoogovens Museum van 10.00 
tot 15.00 uur. Toegang 2 euro. 
Locatie: via Kesslerbrug, voor 
toegangspoort linksaf, Velsen-
Noord.   
Koppelkaarten bij Klaverjas-
club Nooit Verwacht. Aanvang 
10.30 uur. Kosten 7,50 per kop-
pel. Locatie Eksterlaan 8, IJmui-
den. Opgeven bij 06-24762863.
Rondrit stoomtrein Tata Steel. 
Vertrek om 10.45 en 12.45 uur 
vanaf station Velserbosch. Kaart-
verkoop vanaf 9.30 uur, 5 euro, 
kinderen 3 euro. www.csy.nl
Stranddijkendag bij Paviljoen 
Noordzee, IJmuiderstrand. Vanaf 
12.30 uur recordpoging langste 
dijk. Zelf scheppen en emmers 
meenemen. Zie www.stranddij-
kendag.nl
Dierenvliegers maken op 
Zorgvrij, Spaarnwoude. Van 
13.00 tot 16.00 uur, 5 euro. Van-
af 7 jaar.
Kunstmaand in Engelmundus-
kerk Velsen-Zuid, van 13.00 tot 
16.00 uur met expositie.
Zomeravondmuziek in de Gro-
te of St. Bavokerk, 19.00 uur.

Maandag 1 augustus

Dorpsfeest Santpoort: zie pro-
gramma elders in deze krant.
Knutselen op Zorgvrij, Spaarn-
woude. Van 13.00 tot 16.00 uur. 
Entree 2,50 euro.

 
 Dinsdag 2 augustus

Dorpsfeest Santpoort: zie pro-
gramma elders in deze krant.
Knutselen op Zorgvrij, Spaarn-
woude. Van 13.00 tot 16.00 uur. 
Entree 2,50 euro.

Woensdag 3 augustus

Dorpsfeest Santpoort: zie pro-
gramma elders in deze krant.

Donderdag 28 juli

Huttenbouw IJmuiden op Ro-
kerspad achter Keetberglaan. 
Entree 1,50 euro per dag. Voor 
5 tot en met 12 jaar.
Huttenbouw Velserbroek  
sloopdag, vanaf 10.00 uur.
Knutselen bij Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude zie maandag.
Sonrise IJmuiden op Cruyff 
Court aan het Pleiadenplant-
soen, vanaf 13.30 uur. Tot en 
met vrijdag. Toegang gratis.
Sonrise Velserbroek sport en 
spel op Zwanenbloemplant-
soen. 
Stadswandeling Gilde Haar-
lem start 14.00 uur kaartjes-
hal station. Aanmelden: 06-
16410803 of gildewandelin-
gen@gmail.com.
Gratis stadsorgelconcert in 
de Grote of St. Bavokerk, 16.00 
uur.
Culinair IJmuiden op Ken-
nemerboulevard IJmuiden aan 
Zee, van 17.00 tot 21.00 uur.
Feestweek IJmuiden tot en 
met 28 juli met kermis en elke 
avond muziek vanaf 20.00 uur 
op buitenpodium bij Pan & Cook 
en het Zandhuis. Kennemer-
boulevard, IJmuiden aan Zee. 
Van 17.00 tot 21.00 uur.
Patronaat (www.patronaat.nl): 
Red Bull Bedroom Jam met o.a. 
Triggerfinger, 20.30 uur.

Vrijdag 29 juli

Huttenbouw IJmuiden zie 
donderdag.

Zaterdag 30 juli
Dorpsfeest Santpoort: zie 
programma elders in deze krant.
Fietstoertochten Excelsior. 
Info: www.toerclub-excelsior.nl.
Rommelmarkt op Plein ‘45 
IJmuiden. Van 9.00 tot 16.00 
uur.
Oude spullenmarkt in Solida-
riteitsgebouw, Eenhoornstraat 
4, IJmuiden. Van 9.30 tot 12.30 
uur.
Wisseltentoonstelling in 
Hoogovens Museum van 10.00 
tot 15.00 uur. Toegang 2 euro. 
Locatie: via Kesslerbrug, voor 
toegangspoort linksaf, Velsen-
Noord.
Kunstmarkt op de Westkolk in 
Spaarndam, 10.00-17.00 uur. In-
fo: www.marselje.nl/kunstmark-

Feest in Speeltuin Zeewijk 
want tante Suus wordt 65 jaar.
Knutselen op Zorgvrij, Spaarn-
woude. Van 13.00 tot 16.00 uur. 
Entree 2,50 euro.
Dierenvliegers maken op 
Zorgvrij, Spaarnwoude. Van 
13.00 tot 16.00 uur, 5 euro. Van-
af 7 jaar.
Zomeravondwandtocht van-
af Speeltuin de Veilige Haven, 
Heerenduinweg, IJmuiden. 5, 10 
en 15 km. Vanaf 18.00 uur. Deel-
name maximaal 4 euro. 0255-
530640.

Donderdag 4 augustus

Dorpsfeest Santpoort: zie pro-
gramma elders in deze krant.
Knutselen op Zorgvrij, Spaarn-
woude. Van 13.00 tot 16.00 uur. 
Entree 2,50 euro.
Haarlem Culinair op de Grote 
Markt, tot en met zondag. Info: 
www.haarlemculinair.nl.
Openluchttheater Caprera: 
Film Slumdog Millionaire. Aan-
vang 21.30 uur. Entree 10 euro. 
Leeftijd 16+. Zie ook www.open-
luchttheaterbloemendaal.nl

Regio - De politie heeft woens-
dagavond 20 juli na een aantal 
maanden onderzoek een 44-ja-
rige verdachte uit Velserbroek 
aangehouden voor witwassen. 
De man had in ongeveer een 
half jaar enkele tientallen vrij-
wel nieuwe fietsen verkocht 
waarvan vermoed wordt dat de-
ze van diefstal/heling afkomstig 
zijn. Het onderzoek startte na-
dat een eigenaar aangifte kwam 
doen van diefstal van zijn nieuwe 
fiets en deze vlak daarna te koop 
zag staan op internet. Hij heeft 
zijn fiets toen teruggekocht van 
de betreffende man. De recher-
che heeft een uitgebreid onder-
zoek opgestart waaruit is geble-
ken dat ongeveer 47 mensen van 
dezelfde verkoper een fiets had-
den gekocht. Deze zijn allemaal 
gehoord. De man is ingesloten 
en vrijdag 22 juli voorgeleid voor 
de rechter-commissaris.

Handeltje in 
gestolen fietsen

Velsen-Zuid – In de nacht van 
zaterdag op zondag IS om-
streeks 01.25 uur auto op de 
A22, op de toerit naar de Am-
sterdamseweg, uit de bocht ge-
raakt. Een  30-jarige IJmuiden-
se bleek in de bocht in de slip te 
zijn geraakt en was de contro-
le over het voertuig verloren. De 
auto raakte total-loss. De vang-
rail was over een lengte van on-
geveer 50 meter geheel  uit de 
grond gereden. De vrouw bleef 
ongedeerd. Zij bleek wel teveel 
alcohol te hebben gedronken, 
ongeveer anderhalf keer de toe-
gestane hoeveelheid. De IJmui-
dense kreeg een rijverbod en 
een proces verbaal.

Uit de bocht

Drukke kortebaan
in IJmuiden aan Zee
IJmuiden aan Zee – ‘Klaarma-
ken, op uw plaatsen, 1,2,3, af.’ 
Dit schalde dinsdagmiddag uit 
de luidspreker over de Kenne-
merboulevard tijdens de korte 
baandraverij, die deel uitmaakt 
van de IJmuidense feestweek. 
Even later klinkt uit de speaker: 
,,Valley Wonder en Yvrie Beemd 
hebben allebei een keer gewon-
nen en komen terug voor een 
kamprit. Beide paarden zijn weer 
in de baan. Valley Wonder maakt 
een galoppade en is gediskwali-
ficeerd, Yvrie Beemd is door naar 
de volgende ronde.’’ De spea-
ker gaf een zeer gedetailleer-
de uitleg over het verloop van 
de draverij, dit maakte het zelfs 
voor een leek leuk om te volgen. 
Een groep mannen stond gebo-
gen over hun wedstrijdformu-
lier en was druk aan het overleg-
gen. Eén man bemoeide zich er 
niet mee, bekeek alleen de ver-
richtingen van de paarden. Het 
bleek Willem van Schaik uit Den 
Ilp te zijn, die al 30 jaar mee doet 
in de koers. ,,Het paard Zero Op-
tion Lane is van mij, met als joc-
key Ruud Pols. Het paard hoort 
bij de beste vier, vorig jaar werd 
het tweede’’, vertelt hij. ,,Ik kom 
vanaf het begin in IJmuiden. Een 
mooie, rechte baan. Als je op de 
boulevard staat, dan heb je een 
goed overzicht, je ziet de he-
le baan.’’ Er werd een kwartier 
pauze aangekondigd, mensen 
konden weer gaan inzetten. Een 
stem uit de speaker deelde mee, 

dat de winkans 40 euro was voor 
elke ingezette euro. ,,Opa, je had 
het weer fout’’, roepen de klein-
zonen van IJmuidenaar Theo van 
Nierop. Die haalde zijn schou-
ders op: ,,Ik doe ook maar wat.’’ 
Hij wees op de lijst: ,,Arthic Chal-
lencer is mijn favoriet, die heeft 
een goed pikeur. Dat is heel be-
langrijk. Maar winnen is niet be-
langrijk, ik heb gewoon een ge-
zellige middag, samen met mijn 
zoon en kleinzonen.’’ 
De kortebaan werd heel goed 
bezocht. De terrassen aan de 
boulevard zaten vol en ook de 
kermis, die dit jaar groter was, 
trok veel publiek. Jan Eelsing, 
medeorganisator van de week, 
was een tevreden mens. ,,Dit 
doet ons de slechte start weer 
een beetje vergeten. Zaterdag 
hebben we vanwege de storm 
alles moeten cancelen en zon-
dag was de boulevard uitge-
storven, met al die regen’’, ver-
telt hij. ,,Gelukkig was het gis-
teren droog en was er veel be-
langstelling voor de speciale kin-
dermiddag. Morgen zingen de 
shantykoren en ik verwacht veel 
van het culinaire evenement, dat 
donderdag vanaf 17.00 uur plaats 
zal vinden. Vandaag is echt een 
topdag. Er is een grote opkomst 
en de omzet tijdens de eerste 
omloop was al meer, dan die van 
de hele draverij vorig jaar. Tel uit 
je winst.’’ De kortebaandraverij 
werd gewonnen door Zero Op-
tion Lane. (Carla Zwart)

Oude spullenmarkt
IJmuiden  - Op zaterdag 30 ju-
li is van 9.30 tot 12.30 uur mo-
gelijk de laatste oudespullen-
markt in het Solidariteitsge-
bouw aan Eenhoornstraat 4 in 
IJmuiden. Sinds jaar en dag 
doet Stichting Velsen voor de 
Derde Wereld mee aan Sams 
Kledingactie als officieel inza-
melpunt. Met deze spullen be-
kostigt Sams Kledingactie, on-
derdeel van Cordaid / Mensen 
in Nood, hulpprogramma’s in 
probleemgebieden en nood-

hulp bij rampen. Eén van die 
probleemgebieden, Kenia, staat 
nu volop in de aandacht door 
de acute hongersnood. Tijdens 
de markt van 30 juli kan er kle-
ding, huishoudtextiel en schoe-
nen in gesloten plastic zakken 
voor dit doel worden gebracht. 
De opbrengst is voorlopig voor 
de eigen reserves: ook oprui-
men kost geld. Zie ook www.
velsen3dewereld.tk. Op de site 
zijn nieuwe ontwikkelingen zijn 
op dit gebied te volgen.
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Vakantie gemeentebestuur
Burgemeester en wethouders 
en de gemeenteraad gaan ook op 
vakantie. Het zomerreces van 
het college is dit jaar van maan-
dag 1 augustus tot en met zon-
dag 28 augustus. De eerste col-
legevergadering na het reces is 
op dinsdag 30 augustus.

Na het Raadsplein van donder-
dag 21 juli is de raad met reces ge-

gaan. Op donderdag 22 september 
is de eerstvolgende raadsvergade-
ring. De griffie heeft gedurende de 
maand augustus weliswaar een be-
perkte bezetting maar is redelijk 
bereikbaar via griffier@velsen.nl of 
telefoonnummer 0255-567502. 

Tijdens het zomerreces zal de ge-
meentelijke Infopagina beperkt 
verschijnen.

Sneller optreden in noodsituaties

Nu ook reddingspost
op strand Velsen-Noord
Sneller optreden in noodsitua-
ties, het strand bij Velsen-Noord 
goed in de gaten houden en zicht-
baar zijn voor publiek: dit is 
nu mogelijk door de komst van 
de nieuwe reddingspost van de 
IJmuider Reddingsbrigade op 
het strand van Velsen-Noord. 
Wethouder Annette Baerveldt 
opende vrijdag 22 juli 2011 de 
post.

Het strand bij de Noordpier wordt 
de laatste jaren steeds populair-
der zowel bij strandbezoekers als 
bij water- en windsporters. Hier-
door wordt de aanwezigheid van een 
hulpdienst belangrijk op het strand. 
De IJmuider Reddingsbrigade pro-
beert om deze zomer elke zaterdag 
en zondag aanwezig te zijn op de 
post en zoveel mogelijk op de door-
deweekse dagen.

De strandploeg van de IJmuider 
Reddingsbrigade bestaat uit onge-
veer 60 vrijwilligers die verantwoor-
delijk zijn voor het uitvoeren van de 
bewakingstaak. Deze bestaat pri-
mair uit het preventief aanwezig zijn 
in het bewakingsgebied wat loopt 
van Velsen-Noord tot het strand van 
Bloemendaal en de direct hieraan 
grenzende gebieden, zoals het bin-
nenmeer, de jachthaven en het duin-
gebied. Ook zorgt de strandploeg 
voor het verlenen van hulp in dit ge-
bied, als dat nodig is. 

In totaal moet de strandploeg jaar-

lijks tussen de 500 en 800 keer 
te hulp schieten. Het gaat hierbij 
meestal om kleine EHBO-inzetten 
en het terugvinden van vermiste ou-
ders of kinderen, maar ook om am-
bulancevervoer en levensredden-
de handelingen. Om de strandbewa-
king goed uit te kunnen voeren, heeft 
de IJmuider Reddingsbrigade de be-
schikking over een hoofdpost, twee 
(mobiele) hulpposten, twee terrein-
voertuigen, zes boten en sinds afge-
lopen vrijdag dus ook over een hulp-
post bij Velsen-Noord. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Evenementen in Velsen
• Zaterdag 30 juli t/m zaterdag 6 augustus: Dorpsfeest Santpoort
• Zondag 31 juli: Nationale Stranddijkendag op het IJmuiderstrand
• Zondag 31 juli: Corus Stoomtreinrit
• Zaterdag 6 augustus: Dance Valley
• Zondag 7 augustus: Openstelling Bunkermuseum IJmuiden
• Zaterdag 13 augustus: Dutch Valley Festival
• Zondag 14 augustus: Braderie Kennemerboulevard

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > 
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.

De provincie Noord-Holland 
en de gemeente Velsen werken 
aan de uitvoering van het tra-
cé voor een hoogwaardig open-
baar vervoer verbinding in de 
gemeente Velsen. De eerste 
stap daarbij is het maken van 
ontwerpen voor de precieze in-
passing van het tracé ter plaat-
se.

Bij het maken daarvan willen pro-
vincie en gemeente de deskundig-
heid van direct omwonenden ge-
bruiken. Daarom worden er ko-
mend najaar informatiebijeen-
komsten gehouden. Direct omwo-
nenden en belangenorganisaties 
ontvangen voor deze bijeenkom-
sten een persoonlijke uitnodiging. 
Datum, tijd en locatie worden 2 tot 
3 weken voor de bijeenkomst be-
kend gemaakt.

Route vastgelegd
De route van HOV Velsen is al in 
2007 vastgelegd. Daarvan kan niet 
meer worden afgeweken. Bij het 
maken van het ontwerp gaat het 
erom het tracé zo goed mogelijk in 
de omgeving in te passen. Wat bij-
voorbeeld nog kan variëren is de 
precieze plaats van de busbaan, 
een halte, een fietspad of groen-
voorzieningen. In het najaar is een 
concept voorontwerp beschikbaar. 
Daar willen provincie en gemeen-
te graag de reactie van omwonen-
den op horen. De reacties worden 
beoordeeld op technische en fi-
nanciële haalbaarheid. Er wordt 
een document gemaakt waarin de 
opmerkingen worden opgenomen 
en waarbij van elke reactie wordt 
aangegeven of die wel of niet in het 

ontwerp kan worden aangepast. 
Dit is een soort inspraakdocument. 
Op basis hiervan wordt een defini-
tief voorontwerp gemaakt.

Informele stap
Het raadplegen van de omgeving 
door gemeente en provincie is een 
informele stap. Dit betekent dat 
er geen bezwaar of beroep bij de 
rechtbank kan worden aangespan-
nen tegen beslissingen die provin-
cie en gemeente nemen.

Bestemmingsplanprocedure
Na de informele stap volgt nog de 
formele bestemmingsplanproce-
dure om HOV Velsen mogelijk te 
maken. Om een vrije busbaan te 
kunnen maken onder de spoorlijn 
Beverwijk-Haarlem en over de ou-
de spoorbaan moet er een nieuw 
bestemmingsplan komen. Het op-
stellen van dit bestemmingsplan 
staat gepland voor begin 2012. 
Meer informatie over de bestem-
mingsplanprocedure wordt te zij-
ner tijd gepubliceerd op de websi-
te www.hovvelsen.nl en in dit blad. 

HOV Velsen
Het belang van HOV Velsen is dat 
het reizigers in Velsen een snel-
le, comfortabele en betrouwbare 
vorm van openbaar vervoer biedt. 
De busverbinding sluit aan op het 
HOV-netwerk van de Metropool-
regio Amsterdam. De HOV-ver-
binding in Velsen is daarmee een 
daadwerkelijk alternatief voor de 
auto. De nieuwe verbinding zorgt 
voor een betere bereikbaarheid 
van IJmuiden en heeft een positief 
effect op de economische ontwik-
keling van de regio.

Bijeenkomsten in het najaar

Inpassing busbaan HOV
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Locatie aangewezen 
nieuwbouw Bosbeekschool
Het college van B&W heeft de 
locatie Valkenhoeflaan/Bic-
kerlaan in Santpoort-Noord 
aangewezen als locatie voor 
nieuwbouw van de Bosbeek-
school. Na de zomer wordt de-
ze keuze nog besproken met 
de ouders en directie van de 
Bosbeekschool waarna een 
definitieve keuze gemaakt 
wordt. 

De huidige locatie van de Bos-
beekschool in Santpoort-Noord 
groeit uit haar voegen. Op dit mo-
ment wordt ook een deel van het 
onderwijs dan ook gegeven op 
een tijdelijke locatie aan de Wul-
verderlaan in Santpoort-Noord. 
Om ook in de toekomst op een he-
dendaagse manier onderwijs te 
kunnen geven is de huidige Bos-
beekschool ongeschikt. Reden 
voor de Stichting Openbaar Pri-
mair Onderwijs IJmond om met 
de gemeente in gesprek te gaan 
over een nieuw gebouw.

Zes locaties zijn beoordeeld aan 
de hand van diverse criteria. Zo is 
onder andere gekeken naar de be-
reikbaarheid van de nieuwe school 
voor kinderen en ouders, de af-
stand van de school ten opzichte 
van drukke verkeerswegen en of de 
locatie binnen afzienbare tijd ook 
beschikbaar kon zijn. Ook is geke-
ken naar de aanwezigheid van een 
gymzaal of sporthal in de buurt en 
of, en zo ja in hoeverre, de plaat-
selijke groene omgeving aange-
tast wordt. Tot slot zijn de finan-
ciële kosten en risico’s in beeld ge-
bracht. 

Na afweging van alle criteria heeft 
het college van B&W de locatie Val-
kenhoeflaan/ Bickerlaan als meest 
geschikte locatie gekozen. Het col-
lege van B&W en het schoolbe-
stuur zullen kort na de vakantie de-
ze keuze bespreken met de ouders 
en directie van de Bosbeekschool. 
Daarna wordt de locatiekeuze defi-
nitief bepaald.

Op weg naar de Efteling
De Efteling heeft voor de ope-
ning van de nieuwste attrac-
tie Ravelijn 100 vrijkaarten ge-
geven aan de gemeente Velsen. 
De gemeente Velsen heeft geko-
zen om kinderen tussen de 6 en 
12 jaar van alleenstaande ou-
ders met een uitkering een vrij-
kaartje te geven. Op maandag 25 
juli en 1 augustus gaan Velsen-
se kinderen samen met hun va-
der of moeder naar de Efteling. 
Burgemeester Weerwind zwaai-
de maandag 25 juli 2011 de eer-
ste bus met kinderen uit.

De Efteling heeft op 7 april 2011 de 
opening van de nieuwe attractie, de 
magische stad Raveleijn gevierd. 
Alle burgemeesters van Nederland 
waren uitgenodigd om de feestelij-
ke opening bij te wonen. Uiteinde-

lijk zijn er 230 burgemeesters geko-
men. 

Ook burgemeester Franc Weerwind 
kreeg 100 toegangskaarten die hij 
onder zijn inwoners mocht verde-
len. Hierdoor is het mogelijk dat een 
groep kinderen waarvan de kans 
niet groot is dat ze de Efteling kun-
nen bezoeken, een mooie dag mee-
maakt. Er is gekozen voor kinde-
ren tussen 6 en 12 jaar van alleen-
staande ouders die een uitkering 
hebben. Op deze manier hebben de 
toegangskaarten een goede bestem-
ming gekregen.

De busreis naar de Efteling wordt 
beide dagen verzorgd door De 
Vrienden van Velsen-Noord. (foto: 
Gerard van Broekhuijsen / Seaport 
RTV)

Verkeer en veiligheid 
Dance en Dutch Valley
In augustus vinden er in het 
recreatieschap Spaarnwoude 
twee muziekfestivals plaats. 
Op zaterdag 6 augustus is het 
Dance Valley Festival. Een 
week later, zaterdag 13 augus-
tus, wordt het Dutch Valley 
Festival georganiseerd. Dit is 
een festival met artiesten van 
Nederlandse bodem.

Beide muziekfestivals vinden 
plaats in de zogenaamde Vel-
sen Valley in Spaarnwoude – wat 
vroeger het evenemententerrein 
was. Ook dit jaar worden er ver-
keers- en veiligheidsmaatrege-
len getroffen die de overlast zo-

veel mogelijk moeten beperken en 
voorkomen. De Amsterdamseweg 
wordt niet afgesloten. Wel kan er 
om legitimatie en adres van be-
stemming worden gevraagd. Het 
verkeer wordt in goede banen ge-
leid door Traffic Support Events; 
dit bedrijf heeft veel ervaring met 
de inzet van verkeersregelaars bij 
evenementen.

U kunt de berichtgeving nalezen 
op:

www.velsen.nl
www.dancevalley.com
www.dutchvalleyfestival.nl
www.spaarnwoude.nl

Baantjes Battle
levert mooi bedrag op
Zoveel mogelijk baantjes zwemmen 
voor het goede doel; vijf teams de-
den mee aan de eerste Baantjes Bat-
tle van Noord-Holland in Zwem-
bad De Heerenduinen in IJmui-
den. Wethouder Annette Baerveldt 

gaf woensdag 20 juli 2011 het start-
schot. In totaal is er € 762,- bij elkaar 
gezwommen voor het goede doel. 
Volgend jaar doet zwembad De Hee-
renduinen weer mee aan de Baantjes 
Battle. (foto: gemeente Velsen)
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
burgemeester en wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor 
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot 
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-
bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openba-
re werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten (0255) 567 200.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 567 200. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Mandaatbesluit
asbest

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
op 14 juni 2011 mandaat verleend aan de secretaris-
directeur van de Milieudienst IJmond om namens 
hen toezicht en handhaving uit te voeren van 
hoofdstuk 8 van de Bouwverordening Velsen 2010 
en artikel 2.1-2.3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voor zover dat betreft de activiteit 
slopen waarbij asbest in het geding is. De secretaris-
directeur heeft met de mandaatverlening ingestemd.

Het besluit treedt in werking op 1 juli 2011 en ligt 
gedurende zes weken ter inzage. Tegen dit besluit kan 
geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Ter inzage
Het besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis en bij de Milieudienst IJmond.

Algemene informatie
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen 
telefonisch een afspraak maken tussen 09.00
en 17.00 uur bij de Milieudienst IJmond.

Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk.
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Vastgesteld bestemmingsplan
‘Wijk aan Zeeërweg-Motorhuis’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 14 
juli 2011 het bestemmingsplan ‘Wijk aan Zeeërweg-
Motorhuis’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft hieraan voorafgaand 
vanaf 6 mei 2011, gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen 
zienswijzen ingediend.

Het bestemmingsplan ‘Wijk aan Zeeërweg-
Motorhuis’ heeft betrekking op twee terreinen aan 
weerszijden van de Wijk aan Zeeërweg ter hoogte van 
de gesloopte panden van garagebedrijf het Motorhuis. 
Het plangebied wordt aan de westzijde grofweg 
begrensd door de Warmenhovenstraat, aan de oost-
zijde door de Houtmanstraat, die overgaat in de Van 
Linschotenstraat aan de noordkant van de Wijk aan 
Zeeërweg. Aan de noordzijde wordt het plangebied 
begrensd door het bedrijfspand aan de Van Linschoten-
straat nr. 14. In het plangebied zullen zorgwoningen 
en reguliere woningen in de vorm van appartementen 
worden gerealiseerd.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Wijk aan 
Zeeërweg-Motorhuis” voor een ieder met ingang 
van 29 juli 2011 gedurende zes weken ter inzage. Het 
vastgestelde bestemmingsplan en daarbij behorende 
stukken zijn in te zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van maandag 
tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en 
op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestelde bestemmings-
plan is in te zien bij de centrale bibliotheek te 

IJmuiden gedurende de gebruikelijke openings-
tijden. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identifi catienummer 
van het plan is NL.IMRO.0453.BP0704WIJKAAN-
ZEEE1-R001.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de 
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede 
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van 
terinzagelegging beroep instellen bij de Raad van 
State. Hiervoor is een griffi  erecht verschuldigd. Het 
beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden 
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking daags na afl oop van de genoemde 
termijn van terinzagelegging. Het instellen van 
beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.

IJmuiden, 28 juli 2011
Burgemeester en wethouders van Velsen,
de secretaris, de burgemeester,

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 18 juli tot 
en met 20 juli 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000478  Velserduinweg 242 IJmuiden 
het plaatsen van een erker aan 
voorzijde woning (18/07/2011)

w11.000479  Terrasweg 57 Santpoort-Noord 
het kappen van een boom 
(18/07/2011)

w11.000480  Wijnoldy Danielslaan 23 Santpoort-
Zuid 
het kappen van een boom 
(18/07/2011)

w11.000481  Bloemendaalsestraatweg 138 
Santpoort-Zuid 
verzoek wijzigen bestemming naar 
detailhandel (18/07/2011)

w11.000482  Groeneweg 56 IJmuiden 
het plaatsen van een dakopbouw 
(18/07/2011)

w11.000483  Oude Pontweg 122 Velsen-Zuid 
Het veranderen van een woonwagen 
(19/07/2011)

w11.000484  Dr. Kuyperlaan 33 Velsen-Zuid 
het kappen van 2 bomen 
(20/07/2011)

w11.000485  Kruidbergerweg 54 Santpoort-Noord
het vergroten van een woning met 
een uitbouw (20/07/2011)

w11.000486  Sparrenstraat 37 IJmuiden
plaatsen dakopbouw op woning 
(20/07/2011)

Ontwerp vrijstelling/ontheffi  ng 
buitenplans

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen is voornemens een vrijstelling/ontheffi  ng op 
grond van de Wro te verlenen voor:

BL-19-2008  Stelling 10 Velsen-Zuid
het legaliseren van een berging

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 29 juli t/m 8 september 2011.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan bijvoor-
beeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan 
maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

w11.000361  Lagersstraat 44 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel 
(21/07/2011)

w11.000365  Driehuizerkerkweg 130 0001 
het oprichten van een berging 
(19/07/2011)

w11.000379  Reijndersweg ong.,Velsen-Noord
het aanleggen van haakse parkeer-
vakken (21/07/2011)

w11.000397  Valeriuslaan 12 Driehuis
het uitbreiden van een woonhuis 
(21/07/2011)
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w11.000400  Plein 1945 34 IJmuiden
het verbouwen van de entree 
(21/07/2011)

w11.000410  Dokweg 27 B IJmuiden
het plaatsen van lichtreclame 
(22/07/2011)

w11.000449  Gerstland 19 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel 
achtergevel (22/07/2011)

Tapontheffi  ng

Burgemeester heeft op grond van artikel 35 Drank- 
en Horecawet (DHW) ontheffi  ng verleend voor de 
onderstaande dag en locatie:

i11.006254   HSW Rooswijk
Strandzesdaagse op 27 juli 2011 
(22/07/2011).

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van art 2.12 APV een vergunning verleend 
voor het maken van fi lm en/of foto opnamen:

i 11.006230  Oud-Velsen Velsen-Zuid
fi lm foto-opnamen 8.09.2011 
(22/07/2011).

Snuff elmarkt

De burgemeester heeft op grond van art. 5:22 APV van 
de volgende vergunning verleend voor een snuff el-
markt:

i11.007100  Sporthal Zeewijk
Eenhoornstraat 2 IJmuiden 
op 27 november 2011 van 09:00 uur 
tot 15:00 uur (22/07/2011).

i11.006696   Sporthal IJmuiden-Oost
Tiberiusplein 6 IJmuiden op
30 oktober van 09.00 tot 15:00 uur 
(19/07/2011).

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 APV 
voor het innemen van een standplaats:

i11.006833  Dudokplein 16 IJmuiden
cultureel historische informatie-
markt t.b.v. de bibliotheek van Velsen 
verse vis op zaterdag 29 oktober 2011 
(19/07/ 2011).

Ontwerpomgevingvergunning en ontwerp-

verklaring van geen bedenkingen Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht 

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij voornemens zijn om voor de 
onderstaande aanvragen, een omgevingsvergunning 
te verlenen: 

i10.008150  Bloemdaalsestraatweg 98
Santpoort-Zuid
het oprichten/wijzigen van een 
voormalig bedrijfspand in een 
woning 

W11.000438  Hofgeesterweg 2 Velserbroek
het slopen van bouwwerken, het 
oprichten van een woning met  
bijbehorende bouwwerken en het 
kappen van bomen 

De aanvragen om omgevingsvergunning hebben 
betrekking op de volgende activiteiten: o.a. 
het bouwen van een bouwwerk, het gebruiken 
van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan of een voorbereidingsbesluit, 
het vellen van een houtopstand en het slopen van 
bouwwerken. De aanvragen worden voorbereid met 
de uitgebreide procedure en met toepassing van de 
buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 
eerste lid sub a onder 3° Wabo. 

De aanvragen, de ontwerpomgevingsvergunningen, 
de ontwerpverklaringen van geen bedenkingen en de 
overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 
29 juli tot 9 september 2011 voor een ieder ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering. Tevens 
zijn deze stukken digitaal in te zien op de website 
velsen.nl via het menu: meer nieuws/ inzage ontwerp-
besluiten/ downloads ontwerpomgevingsvergunning. 

Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan 
eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke
zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerp-
omgevingsvergunning(en) als de ontwerpverklaring(en)
van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen, afdeling Vergunningen en 
Uitvoering, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden). De zienswijzen 
moet uw naam, adres en registratienummer bevatten, 
en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Voor 
het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt 
u contact opnemen met het afdeling Vergunning en 
Uitvoering, telefoon (0255) 567 200.

Bekendmaking
Wet geluidhinder

De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond 
het volgende bekend.

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluid-
hinder voor de omgevingsvergunning Hofgeesterweg 2
te Velserbroek is genomen.

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben 
ten behoeve van de aanvraag om omgevingsvergun-
ning Hofgeesteweg 2 te Velserbroek, een verzoek om 
vaststelling van hogere waarden in het kader van de 
Wet geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. 
Het hogere waarden besluit heeft betrekking op 
wegverkeerslawaai.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder is gedelegeerd aan 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond. 
Het dagelijks bestuur heeft de uitoefening van deze 
bevoegdheid gemandateerd aan de directeur van de 
Milieudienst IJmond. 
De directeur van de Milieudienst IJmond is van 
plan een besluit hogere waarden Wet geluidhinder 
te nemen ten behoeve van de omgevingsvergunning 
Hofgeesterweg 2 te Velserbroek. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere 
waarden ligt met ingang van 29 juli 2011 gedurende 
zes weken, samen met de ontwerpomgevingsver-
gunning, ter inzage bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden op werkdagen van 09.00 tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Eveneens is een exemplaar van het ontwerp-
besluit samen met de ontwerpomgevingsvergunning 
in te zien bij de centrale bibliotheek, Dudokplein 
te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openings-
tijden en bij Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te 
Beverwijk op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder 
schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren 
brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt 
worden bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 
AH Beverwijk, onder vermelding van “Ontwerpbesluit 
hogere waarden Wet geluidhinder Hofgeesterweg 2 
te Velserbroek”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u 
telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst 
IJmond, telefoonnummer (0251) 263 863. 




