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Zondag 9 september 2012

Open Monumentendag
‘Groen van Toen’ is het thema van 
de landelijke Open Monumenten-
dag, op zondag 9 september. Niet 
alleen stenen monumenten zijn 
belangrijk, ‘groen’ is dat ook. In 
de brochure vindt u verrassende 
combinaties van natuur en cultuur.  

Op zondag 9 september is de lande-
lijke Open Monumentendag 2012 
met als thema ‘Groen van Toen’. Cen-
traal staan de rol, het belang en de be-
tekenis van het groen bij monumen-
ten. Niet alleen monumentale gebou-
wen zijn belangrijk, maar ook de om-
geving daarvan. Tuinen en parken bij 
buitenplaatsen en kastelen bijvoor-
beeld, zoals Beeckestijn, Velserbeek 
en Duin en Kruidberg. Ook het groen 
van begraafplaatsen heeft betekenis. 
De boompartijen en de slingerpaden 
van De Biezen en Westerveld zijn zo 
aangelegd dat ze rust uitstralen en 
stof tot nadenken geven. 

Daarnaast krijgt ook onbekender 
historisch groen aandacht, zoals res-
tanten van verdwenen buitenplaat-
sen of een oude dijk. Door het the-
ma ‘Groen van Toen’ kunnen bezoe-
kers mooie combinaties van natuur 
en cultuur beleven. 

Op verschillende locaties worden 
speciale activiteiten voor publiek ge-
organiseerd. Alle informatie staat in 
de brochure ‘Groen van Toen’, gratis 
af te halen bij boekhandel Bredero in 
Santpoort-Noord, boekhandel Eras-
mus, het stadhuis in IJmuiden en 
de bibliotheken in IJmuiden en Vel-
serbroek. Meer informatie op www.
openmonumentendag.nl.
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Groen van Toen
Rondgang langs historisch groen

Zondag 9 september 2012

Tweede Kamerverkiezingen 
woensdag 12 september 2012

Stemmen, wat moet u weten?
Op 12 september  2012 zijn de 
verkiezingen van de leden van 
de Tweede Kamer.  Als u gaat 
stemmen, moet u met een paar 
dingen rekening houden: wan-
neer u mag stemmen, de iden-
tifi catieplicht, de volmacht, de 
kiezerspas en waar u kunt stem-
men.

Wanneer mag u stemmen?
Om te mogen stemmen, moet u 
achttien jaar of ouder zijn, mag u 
niet uitgesloten zijn van het kies-
recht, moet u ingeschreven staan 
bij de gemeente en de Nederland-
se nationaliteit hebben. Wie aan 
deze voorwaarden voldoet, krijgt 
een stempas van de gemeente. Zon-
der stempas mag u niet stemmen. 
Heeft u geen stempas ontvangen? 
Neem dan contact op met Burger-
zaken van de gemeente Velsen via 
0255-567200 of 142555.
 
Identifi catieplicht
Als u gaat stemmen, wordt u ge-
vraagd om een legitimatie. Dat is 
verplicht. U moet kunnen laten 
zien dat u echt degene bent die mag 
stemmen. U kunt zich legitimeren 
met een geldig reisdocument zoals 
een Nederlands paspoort of iden-
titeitskaart, of met een geldig Ne-
derlands rijbewijs. Deze documen-
ten mogen maximaal 5 jaar verlo-
pen zijn.

Een ander machtigen
U kunt ook een ander voor u laten 
stemmen. U kunt uw stempas aan 
iemand anders geven samen met 
een machtiging om voor u te stem-
men. Die persoon, de gemachtig-
de, moet wel in Velsen wonen en hij 
of zij moet een kopie van uw geldi-
ge identiteitsdocument kunnen la-
ten zien. Ook dan geldt dat dit docu-
ment maximaal 5 jaar verlopen mag 
zijn.

Stemmen in andere gemeente
U kunt in een andere gemeente 
stemmen dan de gemeente waar u 
staat ingeschreven. Dan moet u een 
kiezerspas aanvragen bij Burgerza-
ken van Velsen. Dat kan mondeling 
tot en met 07 september. Neem wél 
uw stempas mee. Die wordt dan om-
gezet in een kiezerspas, waarmee u 
in elke gemeente in Nederland kunt 
stemmen. Met vragen over een kie-
zerspas kunt u terecht bij Burgerza-
ken van Velsen via 0255-567200 of 
140255.

Waar kunt u stemmen?
U kunt met uw stempas overal bin-
nen de gemeente stemmen, dus ook 
in een stembureau naar eigen keu-
ze. De stembureaus zijn open van 
07.30 uur ’s ochtends tot 21.00 uur 
’s avonds. Alle informatie staat op 
www.velsen.nl en op de achterkant 
van de kandidatenlijst.

Stadhuis ’s avonds open op 
landelijke verkiezingsdag
Het stadhuis is op woensdag 12 
september ’s avonds open, op 
de landelijke verkiezingsdag. 
Voor burgerzaken kunt u op af-
spraak tot 20.00 uur terecht. Op 
de avond van donderdag de 13e 
is het stadhuis dicht.  

Het stadhuis van Velsen is woens-
dag 12 september ’s avonds open, 
op de dag van de landelijke verkie-
zingen. U kunt dan tussen 18.00 en 
20.00 uur terecht bij het Klant Con-
tact Centrum (KCC) en Burgerza-
ken.

De afdeling Burgerzaken werkt op af-
spraak. Omdat het stadhuis gewoon-
lijk op woensdag dicht is, kunt u voor 
deze avond alleen telefonisch een af-
spraak maken via 0255-567200 of 
140255, en niet via de website van de 
gemeente. Op donderdag 13 septem-
ber is het stadhuis ’s avonds dicht.

Het stembureau – in de hal van het 
stadhuis – is tot 21.00 uur open. Kie-
zers met een geldig legitimatiebe-
wijs en een stempas of kiezerspas 
kunnen daar stemmen. Zie ook el-
ders in deze krant.

Burgemeesters te gast
Woensdag 5 september was er bezoek uit Honduras. Burgemeester Weer-
wind ontving de heer Ramos van de gemeente Puerto Cortés, de heer Zac-
carro van de gemeente Tela en ambassadeur Mauricio Ricardo. De burge-
meesters zijn hier om te kijken naar de werkzaamheden van de afdeling Ge-
gevens- en Informatiemanagement en de relatie en samenwerking tussen de 
Zeehaven IJmuiden en de gemeente Velsen. (foto: Reinder Weidijk)
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Rabobank Pierloop Velsen
Op zaterdag 8 september 2012 
staat Velsen weer in het teken 
van de Rabobank Pierloop. Zo-
als gebruikelijk heeft deze fees-
telijke loop flinke consequenties 
voor het verkeer dat van noord 
naar zuid in IJmuiden wil en an-
dersom. Hieronder de belang-
rijkste gegevens. Meer informa-
tie op www.pierloop.nl en in de 
speciale Pierloopbijlage in deze 
Jutter/Hofgeest.

De tweede zaterdag van september 
is traditioneel de dag van de Rabo-
bank Pierloop. Dit jaar is de 22ste 
editie. Honderden enthousiastelin-
gen – jong en oud, mannen en vrou-
wen, particulieren en bedrijven-
teams – lopen van de start in de Bri-
niostraat in een grote lus naar de fi-
nish in de Lange Nieuwstraat. De 
gemeente Velsen neemt deel met 
drie businessteams: twee voor 8,2 
kilometer en één team voor de 15 
kilometer. Aanvoerder van het eer-
ste team van de 8,2 kilometer is ge-
meentesecretaris Dick Emmer, van 
het tweede team wethouder Ro-
bert te Beest. Aanvoerder van het 
team van de 15 kilometer is raads-
lid Paul de Bruijn. Wethouder An-

nette Baerveldt van sport geeft het 
startschot en reikt de prijzen uit. 

Er zijn veel mensen op de been – 
niet alleen lopers, maar ook pu-
bliek en mensen van de organisatie. 
Het verkeer dat van de noord- naar 
de zuidkant van IJmuiden gaat (en 
andersom) moet rekening houden 
met flinke stremmingen. Dat geldt 
vooral voor hen die tussen 14.00 en 
16.30 uur de lijn Kromhoutstraat-
Dokweg-Havenkade-Marconi-
straat-Moerbergplantsoen-Lange 
Nieuwstraat kruisen. En voor hen 
die rond 15.10 uur in de buurt zijn 
van de Waterloolaan-Zeeweg-Hee-
renduinweg; zij moeten rekening 
houden met ongeveer 15 tot 20 mi-
nuten stilstaand verkeer. Verkeers-
regelaars doen hun best om de vei-
ligheid te bewaken van lopers, toe-
schouwers en verkeerdeelnemers. 

Voor een goed overzicht van de 
route is het handig om te kijken in 
de plaatselijke dag- en weekbladen 
of op www.pierloop.nl. Het beste is 
het om tussen 14.00 en 16.30 uur 
weg te blijven met de auto uit de 
zuidelijke helft van IJmuiden, in-
clusief de Lange Nieuwstraat.

Nieuwe fietsoversteekplaats

Veiliger oversteken
op de Wenckebachstraat
Bij de start van het nieuwe school-
jaar is de nieuwe fietseroversteek 
over de Wenckebachstraat in Vel-
sen-Noord officieel in gebruik ge-
nomen. Vooral de vele scholieren 
op weg naar en van de pont zul-
len hiervan profiteren.

De oversteek is niet alleen belang-
rijk voor de bewoners van Velsen-
Noord, maar met name voor de ve-
le fietsende scholieren en foren-
sen die de pont gebruiken. De oude 
oversteek vonden veel mensen on-
veilig door de aanleg van de Weste-
lijke Randweg Beverwijk (N197) en 
het toegenomen verkeer. Vooral het 
Wijkplatform Velsen-Noord heeft 

er bij de gemeente op aangedrongen 
de oversteek veiliger te maken. In 
de vakantieperiode zijn er verkeers-
lichten geplaatst en om verkeers-
technische redenen is de oversteek 
enkele tientallen meters verplaatst. 
Hilbrand Zuidema, voorzitter van 
het Wijkplatform Velsen-Noord en 
Ronald Vennik, wethouder verkeer, 
staken maandag 3 september samen 
over. 

Het veiliger maken van deze over-
steek maakt onderdeel uit van het 
programma Frisse Wind in Velsen-
Noord, gericht op het verbeteren 
van de leefkwaliteit in het dorp. (fo-
to: Gemeente Velsen)

Westerman op Seaport RTV
Wekelijks treedt het college van 
burgemeester en wethouders 
naar buiten.

Dit gebeurt door middel van pers-
conferenties, persberichten, inter-
views, representatieve verplichtin-
gen, openbare bijeenkomsten, infor-
matiepagina’s, gemeentelijke web-
site en dergelijke. Doel hiervan is 
om bekendheid te geven aan het ge-
meentelijk beleid en het gemeente-
lijke handelen. Aan het naar buiten 
treden van het college is inmiddels 

een periodieke televisie-uitzending 
toegevoegd.

Op vrijdag 7 september 2012 zal 
SeaportRTV om 20.00 uur een uit-
zending verzorgen met wethouder 
Wim Westerman. De dagen daarna 
herhaalt SeaportRTV de uitzending 
diverse malen. 

Wethouder Westerman geeft een 
goede inkijk in zijn portefeuille Mi-
lieu. Zo bezoekt hij onder andere het 
doekfilter van Tata Steel IJmuiden.

Burgerpanel Velsen
Velsens winkelgedrag en ideeën 
om het winkelgebied in de Lan-
ge Nieuwstraat aantrekkelijker te 
maken – daar gaat de eerstvol-
gende Burgerpanel enquête over.

Vanaf donderdag 6 september 2012 
start de enquête onder de leden van 
het Burgerpanel Velsen met betrek-
king tot het Winkelcentrum IJmui-
den aan de Lange Nieuwstraat. De 
enquête gaat ondermeer over het 
winkelgedrag van inwoners van Vel-
sen en dan vooral gericht op de Lan-

ge Nieuwstraat. Daarnaast wordt de 
mening gevraagd over vijf ideeën die 
op 25 en 26 juni 2012 tijdens crea-
tieve ateliers zijn uitgewerkt. De-
ze ideeën zijn ontwikkelrichtingen 
om het winkelgebied aan de Lange 
Nieuwstraat aantrekkelijker te ma-
ken. Op 17 en 18 september worden 
deze ook besproken met winkeliers 
en bewoners uit IJmuiden.

Half oktober worden de resultaten 
verwacht van het Burgerpanelon-
derzoek.

Gouden Green Key voor 
Forteiland IJmuiden
Het Forteiland IJmuiden heeft als 
eerste Unesco werelderfgoed lo-
catie een gouden Green Key mi-
lieulabel ontvangen.

De Green Key is het internationale 
keurmerk voor toeristische- en re-
creatieve bedrijven, die serieus en 
controleerbaar bezig zijn met duur-
zaamheid, het milieu, Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) en de natuur in hun omge-
ving (www.greenkey.nl). 

Forteiland IJmuiden maakt deel uit 
van De Stelling van Amsterdam en 
is een Unesco wereldmonument. 
De Stelling, bestaande uit 42 forten, 

is rond 1885 aangelegd als verdedi-
gingsbolwerk van onze hoofdstad. 
Het fort van IJmuiden is het groot-
ste en meest unieke van De Stelling. 
Forteiland IJmuiden heeft onlangs 
dit prestigieuze keurmerk behaald. 
Een bijzondere prestatie voor een lo-
catie met een gebouw uit 1885.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemer-
sloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen Besluiten

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 25 
augustus 2012 tot en met 31 au-
gustus 2012 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactivi-
teit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer in-
formatie over welstand: 0255-
567424.

w12.000392 Middenduinerweg 
72 Santpoort-Zuid, kappen 2 bomen 
(28/08/2012), w12.000391 Velser-
duinweg 14 IJmuiden, kappen po-
pulier (28/08/2012), w12.000390 
Lange Nieuwstraat 630 IJmuiden, 
aanbrengen van tussenvloer in en-
tree hal (28/08/2012), w12.000394 
Kerkweg 48b Santpoort-Noord, 
plaatsen dakkapel (achterge-
vel)(29/08/2012), w12.000393 
Kruidbergerweg 55 Santpoort-
Noord, kappen boom (29/08/2012), 
w12.000395 Hoofdstraat 179 Sant-
poort-Noord, wijzigen trap in hoofd-
gebouw (31/08/2012).

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Recht-
bank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de vol-

gende besluiten genomen (de da-
tum van vergunningverlening is 
tussen haakjes vermeld):

w12.000224 Anna van Burenlaan 
13 Santpoort-Zuid, slopen en bou-
wen van een woning (03/09/2012), 
w12.000228 Hagelingerweg 214 
Santpoort-Noord, gewijzigd uit-
voeren bouwaanvraag BP-60-2002 
(28/08/2012), w12.000292 Mid-
denhavenstraat 34 E IJmuiden, 
plaatsen dakopbouw (28/08/2012), 
w12.000318 Dr. Kuyperlaan 7 
Velsen-Zuid, kappen 3 bomen 
(28/08/2012), w12.000322 Wil-
lem de Zwijgerlaan 25 Santpoord-
Zuid, plaatsen aanbouw en dakka-
pel (31/08/2012), w12.000349 Drie-
huizerkerkweg 39 Driehuis, kap-
pen boom (04/09/2012), w12.000368 
Vederkruid 10 Velserbroek, kap-
pen boom (03/09/2012), w12.000371 
Dammersweg ong. Velserbroek, 
knotten 9 wilgen en kappen 1 wilg 
(03/09/2012).

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- verkeersbesluit 12.010 (d.d. 19 ju-
ni 2012), waarmee een parkeerplaats 
aan de Hogemaad te Velserbroek is 
aangewezen ten behoeve het opladen 
van elektrische voertuigen, in te trek-
ken;

- een parkeerplaats aan het Roggeland 
te Velserbroek ter hoogte van basis-
school ‘Het Anker’ aan te wijzen ten 
behoeve van het parkeren van elektri-
sche voertuigen door middel van het 
plaatsen van borden E04 met onder-
bord “alleen om elektrische voertui-
gen op te laden”, zoals bedoeld in bij-
lage 1 van het Reglement verkeersre-

gels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend ge-
maakt, schriftelijk (postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Evenement 

Uitgebreide voorbereidingspro-
cedure – ter inzage ontwerpom-
gevingsvergunning en ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor: 

w11.000636 J.P. Coenstraat 55 
IJmuiden 

het wijzigen gebruik pand in één wo-
ning.
 
De aanvraag wordt voorbereid met 
de uitgebreide procedure en met 
toepassing van de buitenplanse af-
wijking als bedoeld in artikel 2.12 
eerste lid sub a onder 3° Wabo. De 
aanvraag, de ontwerpomgevingsver-
gunning, de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen en de overige bij-
behorende stukken liggen met in-
gang van 10 september 2012 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Tevens zijn 
deze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-
kendmakingen/downloads ontwer-
pomgevingsvergunning. 

Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werpomgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan Burgemeester en wet-
houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). De zienswijzen 
moet uw naam, adres en registratie-
nummer bevatten, en gemotiveerd, 
gedateerd en ondertekend zijn. Voor 
het kenbaar maken van mondelin-
ge zienswijzen kunt u contact opne-
men met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255.

De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgende 
vergunning verleend voor het 
organiseren van een evenement:

i12.007933 op het strand van IJmui-
derslag, het NK Kite Buggy op 3 en 
4 november 2012 (30/08/2012).
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Zienswijze windturbinepark Q4 West
Energieleverancier Eneco is voor-
nemens om een windturbinepark 
in de Noordzee te realiseren, pro-
ject Q4 West.

Tot maandag 1 oktober 2012 kun-
nen burgers daarop hun zienswijze 
indienen bij het Centrum voor Pu-
blieksparticipatie (CPP). Monde-
linge reacties kunnen tot 21 septem-

ber worden doorgegeven via tele-
foonnummer 070-4569604. Schrif-
telijke zienswijzen moeten wor-
den gestuurd naar het Centrum Pu-
blieksparticipatie, Offshore Wind-

park Q4 West, Postbus 30316, 2500 
GH Den Haag. De benodigde stukken 
en overige informatie over het pro-
ject zijn te downloaden van de web-
site www.centrumpp.nl.

pagina 16 6 september 2012

Twee keer brons voor 
Suomi op C-spelen
Santpoort-Noord - Bij de na-
tionale C-spelen (junioren) in 
Amsterdam hebben de atle-
ten van AV Suomi op zondag 
26 augustus prachtige resulta-
ten behaald.  Na een wisselval-
lig nat weekend sloten de 100 
meter sprinters en het estafet-
teteam het weekend af met een 
clubrecord en twee keer brons.
De Suomi-atleten lieten goede 
prestaties zien, met name op 
de sprint. Een groot aantal atle-
ten plaatsten zich voor de hal-
ve finale en velen verbeterden 
hun persoonlijke records, zoals 
bij het discuswerpen.
Er werd goed gepresteerd bij 
de 100 meter sprint en estafet-
te. Jelle van Sunder en Jochem 
Dobber mochten, na twee goe-

de series te hebben gelopen 
bij de 100 meter sprint, door 
naar de finale. Jelle van Sunder 
veroverde na een spannende 
race brons, met eveneens een 
clubrecord van 11,63 secon-
den. Jochem van Dobber volg-
de als vierde met een tijd van 
11,71 seconden. 
De estafette werd gelopen 
door de Suomi-atleten David 
Rosdorff, Mike Melchers, Jo-
chem Dobber en Jelle van Sun-
der. Zij eindigden hun race met 
een prachtige tijd van 46.93 se-
conden en wonnen hiermee 
brons.
Zie ook http://www.aacam-
sterdam.nl/Uitslagen/C-Spe-
len2012/Uitslagendag2jon-
gens.pdf

Expositie Wereldvrouwen
IJmuiden - Zaterdag is in de 
Centrale Bibliotheek van IJmui-
den de foto-expositie Wereld-
vrouwen in bijzijn van wethou-
der W.E. Westerman geopend. 
De wethouder heeft onder an-
dere mondiale bewustwording 
in zijn
portefeuille.
‘Wereldvrouwen’ brengt het 
werk van Stichting Pequenita 
in beeld, Dit is een IJmuidense 
stichting die kleinschalige pro-
jecten ontwikkelt die de soci-

aal-economische zelfstandig-
heid en onafhankelijkheid van 
vrouwen in ontwikkelingslan-
den bevordert. Haar werk con-
centreert zich met name in 
Burkina Faso, Niger, Suriname 
en Zuid-Afrika.
Tijdens de opening gaf voor-
zitter Trudie Betlem een kor-
te toelichting op de activitei-
ten van deze stichting. De ten-
toonstelling is de hele maand 
september te bezichtigen in de 
Centrale Bibliotheek.

Dammers openen 
met zwaar geschut
IJmuiden - Plaatsvervangend 
competitieleider Willem Winter 
had een pittig programma sa-
mengesteld waarbij enkele ti-
telkandidaten al direct tegen 
elkaar moesten aantreden. Het 
toptreffen tussen de net aan-
getreden voorzitter Jesse Bos 
en Casper Remeijer, eindigde 
in een gelijkwaardige remise. 
Geen van beide slaagde erin 
het evenwicht te verbreken. Dat 
was wel het geval bij de par-
tij Stijn Tuijtel tegen Martin van 
Dijk. De voormalige clubkam-
pioenen maakten er een boei-
end damgevecht van waarbij 
Van Dijk de sterkste bleek en 
verdiend won. Winter zelf had 
zich een betere competitiestart 
gewenst dan de verdiende en 
onverwachte nederlaag tegen 
Conall Sleutel. Sleutel ging gre-
tig in op het gecompliceerde 
spel en won overtuigend. Vince 
van der Wiele kwam in het mid-

denspel een schijf achter tegen 
Paul Smit maar slaagde erin om 
na een sterk gespeeld eindspel 
een remise uit het duel over te 
houden. 
Jan Maarten Koorn ondervond 
weinig tegenstand van Da-
na van der Wiele en won ge-
decideerd. Stella van Buuren 
leek aanvankelijk te gaan win-
nen tegen Rick Hartman maar 
kwam niet verder dan een de-
ling van de punten. Een resul-
taat dat ook te zien was in het 
treffen tussen de oudgedien-
den Piet Kok en Jan Apeldoorn. 
Nicole Schouten had haar han-
den vol aan Samantha Mol 
maar door een paar leuke fi-
nesses won Schouten. De ver-
rassing van de avond viel bij 
de partij die Berrie Bottelier en 
Jurrien Fischer uitvochten. Na 
een ernstige foutzet profiteer-
de Fischer onmiddellijk en let 
Bottelier kansloos.

Klaverjasclub Stormvogels
IJmuiden - Vrijdag 31 augus-
tus zijn de gezellige klaverjas-
avonden bij Stormvogels weer 
begonnen. Een aantal mensen 
was nog niet aanwezig, omdat 
ze de laatste klaverjasavond 
van het strandseizoen hadden. 
Maar volgende vrijdag 7 sep-
tember rekent men op een gro-
tere opkomst.
De club doet er alles aan om 
het de klaverjassers naar de zin 
te maken. De aanvang is om 
20.00 uur. Locatie: IJVV Storm-
vogels, Zuiderkruisstraat 72, 

IJmuiden. Kijk ook op de site 
van Stormvogels.nl. Voor vra-
gen kan men terecht bij H.J. 
Retz, telefoon 06-34040940 of 
mail naar: hj.retz@quicknet.nl. 
De uitslag van vrijdag 31 au-
gustus is: 1. Jaap Jore 5454 
punten; 2. Teun van Urk 5038 
punten; 3. Jam Mantje 4906 
punten.
De marsenprijs ging met twee 
marsen naar Peter Damkat. En 
de hoofdprijs in de loterij (een 
tas met boodschappen) ging 
naar mevrouw J. Kalkman.

Verrassende 
zege voor 
Stormvogels
Velsen - Trainer Dick Jan Ente  
moet ook verrast zijn geweest toen 
zijn elftal met het nieuwe shirt van 
Zwart Techniek en de wedstrijdbal 
van de firma J. Veldman en Zonen 
binnen 25 minuten met 3-0 voor-
stond en de wedstrijd verdiend be-
eindigde met een 3-2 overwinning. 
Reeds in de elfde minuut was het 
uitblinker Henk Swier (man of the 
match) die zijn tegenstander om-
speelde en 1-0 scoorde. Een aan-
tal minuten daarna was het Mark 
Tol die het laatste zetje aan de bal 
gaf en de  2-0 op het scorebord liet 
noteren. De aanvallen van Purmer-
steijn waren zeker in deze periode 
niet ongevaarlijk, maar tot scoren 
kwamen de gasten niet. De strijd 
werd wat harder en scheidsrech-
ter Donorio liet aan beide kanten 
de gele kaart zien. Ronnie Nolles 
scoorde het derde doelpunt: 3-0. 
Het  gedegradeerde Purmersteijn, 
waarin zeker talentvolle spe-
lers te aanschouwen waren, zag 
een doelpunt afgekeurd worden 
wegens buitenspel. De jeugdi-
ge vleugelspeler van Stormvogels 
Richie Boije moest voor het ein-
de van de eerste helft de kleedka-
mer opzoeken wegens natrappen 
naar een geïrriteerde tegenstan-
der. Een schorsing is uiteraard het 
gevolg en er van uitgaande dat het 
jonge talent hier lering uit zal trek-
ken moest Stormvogels wel met 
10 man verder spelen. Trainer Ente 
liet ook Jurjen Dikker met een ge-
le kaart achter in de kleedkamer. 
Kevin Sterling werd zijn vervan-
ger. Begrijpelijk zag Purmersteijn 
tegen 10 man nog kansen. Toch 
konden zij pas in de 65ste minuut 
een strafschop het eerste tegen-
doelpunt scoren en 10 minuten la-
ter uit een voorzet met een kop-
bal het tweede. Richard Plug en 
Floyd Hille vervingen bij Stormvo-
gels Rick Kluijskens en Denis Ver-
wer. Er kwamen nog spannende 
momenten zonder dat er doelpun-
ten vielen en trainer Ente zag zijn 
jongens met een goede instelling, 
na een moeizame voorbereiding, 
de eerste wedstrijd van de com-
petitie met een verdiende over-
winning afsluiten. Zondag volgt de 
uitwedstrijd tegen Pancratius. Een 
geduchte tegenstander die in Am-
sterdam bij DWV een 0-2 overwin-
ning behaalde.




