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12 september ’s middags

Stadhuis paar uur dicht
Op maandag 12 september is het
stadhuis vanaf 13.00 uur gesloten.
Ook de dependance in de Watervliet in Velsen-Noord is dan gesloten. Voor de medewerkers van de

gemeente Velsen wordt deze middag een personeelsfeest georganiseerd. Het (sportieve) programma vindt plaats in Recreatiegebied
Spaarnwoude.

Gemeentegids Velsen
Er is weer een nieuwe gemeentegids Velsen gemaakt - een handig overzicht van alle informatie
over Velsen van A tot Z. De versie
2011-2012 is in de nieuwe huisstijl vormgegeven en wordt in de
week van 29 augustus t/m 3 september huis aan huis verspreid.

Subsidie en mooie prijzen

BespaarDaar-campagne

Wie de gids niet ontvangen heeft
moet contact opnemen met FMR
Producties, tel. 0223-661425 of via
info@fmrproducties.nl. Daar kunt
u ook veranderingen of aanvullingen doorgeven voor de volgende gemeentegids (2012-2013).

Een set zonnepanelen of 3.000
euro – dat kunnen inwoners van
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest
of Velsen winnen. Tussen 29 augustus en 3 september valt huis
aan huis een krant in de bus die
helemaal over energiebesparing
gaat, de BespaarDaar-krant. Lees
de actievoorwaarden en maak
een kans.

Contactgegevens: FMR Producties,
Postbus 23, 1780 AA Den Helder, tel
0223-661425, fax 0223-661054, email: info@fmrproducties.nl.

Inspraakavond op 19 september

Herinrichting van het
Moerbergplantsoen
Het Moerbergplantsoen in
IJmuiden wordt aangepakt. Op
maandag 19 september is de inspraakavond in het W.F. Visserhuis. De plannen liggen vier
weken ter inzage in het stadhuis.
Op donderdag 1 september begint
de inspraakperiode voor de herinrichting van het Moerbergplantsoen. Gedurende vier weken kunnen geïnteresseerden de voorgenomen plannen en de toelichting
inzien. Deze liggen ter inzage op
het gemeentehuis en zijn te bekijken op www.velsen.nl.

Op maandag 19 september 2011
wordt om 19:30 uur een inspraakavond georganiseerd in het W.F.
Visserhuis, Houtmanstraat 1 te
IJmuiden, waar de voorgenomen
plannen worden toegelicht. Eén
van de elementen daarin is verbetering van de verkeersveiligheid
door vrijliggende fietspaden en een
goede oversteekplaats aan te leggen. De aanpak van het Moerbergplantsoen past in de ontwikkeling
van het Stadspark.
Aanmelding voor de inspraakavond op 19 september is niet
noodzakelijk. Iedereen is van harte welkom.

Tussen 29 augustus en 3 september
verschijnt de speciale BespaarDaar
campagnekrant. Deze krant wordt
gratis huis aan huis bezorgd. Er staat
informatie in over de campagne en
over energiebesparingsmaatregelen.
In het hart van de krant zit een poster. Wie deze voor het raam hangt,
maakt kans op een set zonnepanelen.
Alle inwoners van de IJmond kunnen deelnemen aan de posteractie. De actievoorwaarden staan in de
krant. Wie geen krant heeft gekregen,
kan hem ophalen bij het stadhuis van

Velsen aan het Dudokplein in IJmuiden en bij de Milieudienst IJmond,
Wijckermolen 2 in Beverwijk.
Er is ook 3.000 euro te winnen om
aan isolatiemaatregelen te besteden.
Zo maakt u uw huis energiezuiniger en bespaart u straks jaarlijks op
de energiekosten! Wie hieraan mee
wil doen, moet eigenaar én bewoner zijn van een woning in Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest of Velsen.
Bezoek de website www.BespaarDaar.nl en laat uw gegevens achter
op de speciale actiepagina.
De vier IJmondgemeenten startten
in juni 2011 gezamenlijk de campagne BespaarDaar IJmond. Als inwoner van een van deze vier gemeenten kunt u maximaal 1.000 euro subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen aan uw eigen woning. Op www.
BespaarDaar.nl kunt u deze subsidie
aanvragen.

Werkzaamheden aan spoor
In de nacht van 4 op 5 september
2011 gaat ProRail werken aan de
spoorwegovergang van de Kennemergaardeweg in SantpoortNoord.
Het werk wordt gedaan tussen 23.30
en 06.00 uur; gedurende die tijd is de
overweg afgesloten voor verkeer. Er
kan sprake zijn van geluids- en licht-

overlast. ProRail heeft de direct omwonenden via een brief op de hoogte gesteld.
Voor vragen of opmerkingen over
de werkzaamheden is ProRail tijdens kantooruren bereikbaar op het
algemene contactnummer 08007767245.

Infopagina
1 september 2011

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

Landmetingen najaar 2011
Vanaf september 2011 gaan
landmeters de gemeente Velsen
opnieuw in kaart brengen. De
gemeente moet over de meest
actuele gegevens beschikken om
haar werk goed te kunnen doen.
De metingen duren tot het eind
van dit jaar.
De ambtenaren op het stadhuis hebben zeer gedetailleerd digitaal topografisch kaartmateriaal van de gemeente (schaal 1:500). Zij kennen
dit materiaal als de GBKV, de Grootschalige Basiskaart Velsen. Op deze
basiskaart staat geografische en geometrische informatie die belangrijk is voor de gemeente Velsen om
haar beheer- en maatschappelijke
taken uit te kunnen voeren.

Om deze kaart zo actueel mogelijk
te houden is het noodzakelijk dat
er met enige regelmaat (land)metingen worden gedaan. Landmeters
van het ingenieurs- en adviesbureau RPS uit Leerdam zullen in opdracht van de gemeente Velsen de
actuele terreinsituatie inmeten. Als
zij daarvoor privéterreinen moeten
betreden, zullen zij de betreffende
eigenaren of gebruikers daar toestemming voor vragen. De metingen worden gedaan van september
tot en met december 2011.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Velsen via 14-0255, het nieuwe telefoonnummer.

Proef opnieuw verlengd

Huren bij de buren
Als inwoner van Velsen ook een
woning in Zuid-Kennemerland
kunnen huren, en andersom – dat
is de bedoeling van een proef die
al enige tijd loopt. In afwachting
van een nieuw te formuleren Velsense Woonvisie is de proef opnieuw verlengd.
Sinds januari 2009 kunnen woningzoekenden uit Velsen in aanmerking komen voor een huurwoning in de regio Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlem en
Heemstede) en andersom. Officieel
heet dat: openstelling van de huurwoningmarkt. Aanvankelijk was het
een proef voor één jaar, maar voor
een beter inzicht in het effect werd
de proef al eens verlengd tot augustus 2011. Nu is besloten dat de proef
doorloopt tot eind 2011/begin 2012.
De reden daarvoor is dat de gemeente de komende maanden nieuw

woonbeleid gaat formuleren, wat gebaseerd is op de Visie op Velsen 2025
‘Kennisrijk werken in Velsen’. Op basis van de woonvisie wordt besloten
of de huurwoningmarkt open blijft
of niet.
Woningzoekenden uit Velsen met
belangstelling voor een huurwoning in Zuid-Kennemerland kunnen zich inschrijven bij Woonservice op www.mijnwoonservice.nl.
Hier staan ook alle spelregels. Wie
geen internet heeft, kan zich laten
inschrijven en informeren bij Woonservice, Belgiëlaan 63, 2034 AW,
Haarlem. Voor de deelnemers aan
de proef die zich al eerder hebben ingeschreven verandert er niets. Hun
inschrijving loopt gewoon door. De
spelregels die voor de proef gelden
blijven van toepassing.
Zie ook www.mijnwoonservice.nl of
www.woneninvelsen.nl.

Evenementen in Velsen
• Dinsdag 6 t/m zondag 11 september: Hiswa te Water
• Zaterdag 10 september: Rabobank Pierloop Velsen
• Zondag 11, 18 en 25 september: Bezoek Forteiland IJmuiden
Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl >
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.

Langs Vreeswijk op de fiets
Fietsen langs de plaatsen die een
rol hebben gespeeld in het leven van Cornelis Vreeswijk - dat
kan sinds kort aan de hand van
een boekje. Wethouder Annette
Baerveldt nam vrijdag 26 augustus het eerste exemplaar van de
fietsroute in ontvangst.
Een groep van zo’n 20 belangstellenden nam deel aan de eerste Cornelis
Vreeswijk fietsroute. Bij strandpaviljoen Zuidpier was een tussenstop,
een plek waar Vreeswijk regelma-

tig graag kwam. Piter Wilkens onthaalde de aanwezigen muzikaal met
in het Fries gezongen teksten van de
Nederlands/Zweedse troubadour.
De fietstocht is afwisselend en leidt
langs verschillende herkenbare punten in IJmuiden. Het gratis boekje
is te verkrijgen bij het VVV-agentschap in de bibliotheek aan het Dudokplein en te downloaden vanaf de
websites www.toerismevelsen.nl en
www.ijmuidenaanzee.nl. (foto: Ko
van Leeuwen)

Open dag ‘Groene IJmond’
Op zaterdag 8 oktober houdt de
‘Groene IJmond’ open dag. Ontdek het nieuwe groen of doe mee
aan een activiteit. Noteer de datum vast; het programma komt
op www.groeneijmond.nl te
staan.
Op zaterdag 8 oktober houdt de
‘Groene IJmond’ van 12.00 tot 16.00
uur open dag. Alle groengebieden
vanaf de Lunettenzone in Heemskerk, de parken De Duinen (foto),
Nieuw Westerhout, Vondelkwartier
en Scheybeeck in Beverwijk tot en
met het Wijkeroogplantsoen in Velsen-Noord zijn opgeknapt met nieuwe duinmeren en beken.
Het geheel is verbonden door nieuwe fiets- en wandelpaden. De inwoners beschikken nu over een groengebied van formaat met allerlei recreatiemogelijkheden om de hoek.
Het gebied is klaar en dat is reden
voor een feest. Onder het motto ‘Beleef de natuur dichtbij’ is iedereen
van harte welkom om de open dag te
bezoeken.

De provincie Noord-Holland en de
gemeenten Beverwijk, Heemskerk
en Velsen – samenwerkingspartners in de Groene IJmond – nodigen
u uit om te komen genieten. Ontdek
nieuwe plekken of doe mee aan een
van de vele activiteiten voor jong en
oud. Alle verenigingen in het gebied
houden een open dag en er zijn verschillende sportieve- en educatieve activiteiten. Zie ook www.groeneijmond.nl.
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, 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 donderdagavond 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 bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten 14 0255.
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. 14 0255.
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 keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

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 14 0255,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, 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.
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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 14 0255
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).

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en
Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 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 officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
KCC/WMO-loket

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 straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen 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 afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, 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, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder Robert te Beest

Telefoon 14 0255
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 woningtoewijzing 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 elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

- 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
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Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 22 augustus tot
en met 26 augustus 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
omgevingsvergunning betrekking hebben op een
bouwactiviteit, kunnen deze worden voorgelegd aan
de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: (0255) 567 424.
w11.000564

w11.000566

w11.000565

w11.000568

w11.000567

Duinvlietstraat 8 Velsen-Noord
het plaatsen van een nieuwe dakkapel
(24/08/2011)
Zwanebloembocht 38 Velserbroek
het vergroten van een dakkapel
(25/08/2011)
Groenweg 69 IJmuiden
het wijzigen van het gebruik
(sportschool) en aanpassen voor- en
zijgevel (25/08/2011)
Reyndersweg ong. Velsen-Noord
het oprichten van een windturbine
WT 1 (26/08/2011)
Velserduinweg 48 IJmuiden
melding brandveilig gebruik voor
meer dan 5 zelfstandige woningen in
een hoofdgebouw (26/08/2011)

Besluiten
w11.000499
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 bijvoorbeeld 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:

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van voetbalwedstrijden:
i11.005932

w11.000473

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

w11.000474

w11.000446

w11.000492

w11.000486

Van Lenneplaan 16 Driehuis
het veranderen en vergroten van de
1ste verdieping van een woning
(24/08/2011)
Hagelingerweg 70 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(23/08/2011)
Hagelingerweg 68 B Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(24/08/2011)
Sparrenstraat 37 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(25/08/2011)
Parlevinkerstraat 23 Velsen-Noord
eventueel te verwijderen asbest
aanpassing gevel en toevoeging
brandcompartimenten en verwijderen

het sportpark Schoonenberg te
Velsen Zuid
diverse Beker-, competitie- en
oefenwedstrijden in het speelseizoen
2011-2012 (25/08/2011).

De burgemeester heeft op grond van artikel 35 Dranken Horecawet (DHW) ontheffing verleend voor de
onderstaande dag en locatie:
i11.007672

w11.000470

Verlenging beslistermijn

Wilhelmina Druckerstraat 33
Velserbroek
het plaatsen van een dakopbouw
(01/07/2011)

w11.000514

asbest (26/08/2011)
Voorplaats 8 Santpoort-Noord
het oprichten van een aanbouw aan
achtergevel en een dakkapel
(26/08/2011)
Molenstraat 13 Santpoort-Noord
revisie van de reeds verleende
bouwvergunning BP-251-2007,
het veranderen en vergroten van een
woning (23/08/2011)

Café Bartje Santpoort-Noord
Jazz op 3 en 4 september 2011
(24/08/2011)

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 ﬁlm en/of foto opnamen:
i11.008470

Velsen-Zuid
ﬁlm foto-opnamen 01.09.2011
(26/08/2011)

Politie zoekt
getuigen van
vernieling

‘Een avond om nooit te vergeten’

Interview Anneke Van Es
Velsen - ,,Een bezoek aan de
schouwburg is een echt uitje. En
dat zo lekker dichtbij”, zegt mevrouw Van Es van de gelijknamige
snackbar om de hoek van de Stadsschouwburg Velsen. ,,Wij hebben
helaas niet veel tijd om de schouwburg te bezoeken omdat wij zelf tot
laat aan het werk zijn, maar Tineke Schouten vind ik geweldig. Die
typetjes en van die verhalen waarvan je denkt ‘dat heb ik ook meegemaakt!’” Tineke Schouten’s typetjes
zijn niet alleen hilarisch, maar ook
zeer herkenbaar. ,,Je wilt niet weten wat ik hier allemaal langs krijg.
In 23 jaar komen er heel wat typetjes voorbij. Maar ja die kijken ook
op een bepaalde manier naar jou”,

lacht de IJmuidense horecadame.
Snackbar Van Es ontvangt ook veel
schouwburgbezoekers en artiesten.
,,Uit het werk nog snel even een patatje halen. Of een uitgebreider menu met een kopje koffie.” De leukste herinnering heeft zij aan Herman Finkers. ,,Na lang nadenken
vroeg hij ‘zeg verkopen jullie soms
ook patat’. Dan lig ik dus helemaal
dubbel gevouwen van het lachen.”
,,Afgelopen seizoen heb ik Bill Wyman gezien in de schouwburg”,
denkt Anneke van Es terug. ,,Geweldig al die oude rockers op het
podium. Die overjarige hippies - ‘t
is bij elkaar zo’n 500 jaar wat op het
podium staat – bezorgden ons een
avond om nooit te vergeten. De hele

zaal ging uit zijn dak op lekkere oude nummer uit de jaren ’60 en ’70.
Dan wordt een bezoekje aan het
theater meteen een reünie. Met alle
mensen van jouw leeftijd. Mensen
die je nog kent van school of gewoon van hier uit de buurt.”
Voor de liefhebbers van The Stones
komt de tribute-act ‘Stoned Again’
naar Thalia. Liefhebbers van ‘Gouden Ouden’ kunnen hun hart ophalen tijdens ‘British Pop Invasion’ en
‘Soul of Motown’.
Voor deze shows waarbij je lekker
kunt meedansen, is een patatje een
goede ondergrond om de avond
mee te starten.,,Dat pas helemaal in
’t sfeertje. Vroeger als je naar een
concert ging at je ook nog even

gauw ergens een patatje. Patat en
bier horen bij zo’n concert. Staat er
niet overal waar een concert gegeven wordt een patatkraam?” Staconcert ‘Stoned Again’, woensdag
28 september Thalia Theater. In de
Stadsschouwburg Velsen ‘The best
of British Pop Invasion’ op dinsdag
22 november en ‘Soul of Motown’
op woensdag 7 maart. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon
0255–515789.

Regio - Maandagochtend rond
08.50 uur kwam er een melding
binnen dat er een ruit was vernield bij een tandheelkundig
centrum aan de Wagenweg in
Haarlem. Agenten constateerden
op de locatie dat de ruit was ingegooid. Er is vermoedelijk geen
sprake geweest van inbraak. De
vernieling van de ruit heeft ergens tussen donderdag 25 en
maandagochtend 29 augustus
08.50 uur plaatsgevonden. De
politie komt er graag achter wie
deze vernieling gepleegd heeft
en hoopt daarom dat er mensen
zijn die iets gezien of gehoord
hebben. Informatie kan worden
doorgegeven aan de politie in
Haarlem via 0900-8844.

