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Velserbroek - Zaterdag rond 
01.00 uur kreeg de politie een 
melding dat er op de Langemaad 
in Velserbroek een auto vernield 
werd. De politieagenten hielden 
na een korte zoektocht een ver-
dachte aan. Het gaat om een 20-
jarige man uit Velserbroek, die 
onder invloed van alcohol tegen 
een auto had geschopt. De man 
werd agressief bij zijn aanhou-
ding en moest in geboeid naar 
het politiebureau overgebracht 
worden.

Dronken man

Topeditie Dance Valley
Velsen - Het waren niet de 
minsten die de vijftiende edi-
tie van Dance Valley zaterdag 
betitelden als de beste edi-
tie ooit. Armin van Buuren, al 
twee jaar ’s werelds beste DJ, 
was er een van. Maar ook MC 
Marxman, al jaren de stem 
van het hoofdpodium, was ly-
risch over de jubileumeditie. 
Dat gold ook voor de bezoe-
kers. ,,Zo waanzinnig goed 
heb ik het nog niet meege-
maakt.’’

Eerlijk is eerlijk, de organisa-
tie had veel geluk met het weer. 
Het was de hele week slecht ge-
weest, maar uitgerekend op za-
terdag won de zon het regelma-
tig van de bewolking. De tem-
peratuur liep op tot een aan-
gename 22 graden. Ideaal fes-
tivalweer dus. Bovendien was 
het terrein perfect. In tegenstel-
ling tot vorig jaar was het ner-
gens drassig of nat. De voorspel-

de regenbui barstte pas los toen 
de laatste bezoekers het terrein 
allang hadden velaten. Daarmee 
bleef de organisatie veel ellende 
bespaard.
Het fantastische weer droeg in 
belangrijke mate bij aan het pre-
dikaat ‘beste Dance Valley ooit’, 
maar ook de organisatie had al-
les op alles gezet om de vijftien-
de editie tot een succes te ma-
ken. Het prikkelen van de zintui-
gen - in de breedste zin van het 
woord - was door UDC tot hoog-
ste goed verheven. Nog nooit 
was er zoveel aandacht besteed 
aan de  uitstraling van het fes-
tivalterrein. De foodcourts wa-
ren volledig op de schop gegaan 
en ook bierbrouwer Heineken 
had flink uitgepakt. Er was meer 
straattheater en de openlucht-
podia - mainstage en A State of 
Trance - waren nóg mooier dan 
vorig jaar. Bovendien was het 
geluid overal fenomenaal.
De naar schatting 55.000 dance-

liefhebbers kregen bovendien 
een programmering voorge-
schoteld met veel wereldtop-
pers. Armin van Buuren draaide 
een vier uur durende set, Ferry 
Corsten sloot af op het hoofdpo-
dium en de Brit Sasha, ook een 
DJ uit de mondiale top-10, zette 
de Renaissance-tent in vuur en 
vlam. Opvallend was het grote 
aantal Nederlandse DJ/produ-
cers op het hoofdpodium. Kraak 
& Smaak, Hardwell, Erick E, Sid-
ney Samson en Marco V stonden 
net als Ferry Corsten oog in oog 
met het publiek in de vallei. Druk 
was het ook bij het Madhouse-
stage van DJ Jean en in de ten-
ten waar de hardere dancevari-
anten werden gedraaid. 
Dance Valley 2009 was in al-
le opzichten genieten. Daar-
voor verdienen alle betrokke-
nen, van UDC en gemeente tot 
hulpdiensten, een groot compli-
ment. (Friso Huizinga) (foto: Mi-
chel van Bergen)
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Dance Valley: drukke 
dag voor hulpdiensten
Velsen-Zuid - De vijftiende 
editie van Dance Valley heeft 
naar schatting 55.000 bezoe-
kers getrokken.

Elf mensen werden aangehou-
den omdat zij in het bezit wa-
ren van een te grote hoeveel-
heid drugs. Van 350 feestgan-
gers heeft de politie verdoven-
de middelen in beslag genomen 
zonder dat zij een bekeuring kre-
gen. Twee personen zijn aange-
houden in verband met diefstal. 
Eén man werd opgepakt om-
dat hij een verkeersregelaar had 
aangereden. De verdachte is in-
middels weer op vrije voeten. De 
verkeersregelaar raakte licht ge-
wond.
’s Ochtends ontstonden bij de 
ingang problemen omdat niet 
alle toegangspoorten open wa-
ren. De problemen deden zich 
met name voor bij de nieuwe in-
gang aan de noordzijde van het 
festivalterrein, nabij manege de 
Groene Heuvel. Door het ge-
drang raakten mensen onwel en 
moesten meerdere mensen wor-
den behandeld. De politie greep 
snel in, waarna alsnog alle poort-
jes werden geopend.
De particuliere hulpverlenings-
organisatie Event Medical Ser-
vice (EMS) en de ambulance-
dienst van Velsen en Haarlem 
hadden de hele dag hun han-

den vol aan bezoekers met ge-
zondheidsproblemen. De meeste 
problemen werden veroorzaakt 
door drugs- of alcoholgebruik, al 
dan niet in combinatie met uit-
drogingsverschijnselen. Aan het 
begin van de middag werd een 
man afgevoerd die een grote 
hoeveelheid GHB had gebruikt 
en daardoor buiten bewustzijn 
was geraakt. In het laatste uur 
van Dance Valley kwam een be-
zoeker uit Groot-Brittanië onge-
lukkig ten val tijdens het dansen. 
Hij brak zijn been op drie plaat-
sen en moest overgebracht wor-
den naar het ziekenhuis. Daar 
werd hij met spoed geopereerd.
Tussen 17.30 en 20.00 uur wer-
den diverse vechtersbazen op-
gepakt. Mogelijk houden deze 
aanhoudingen verband met de 
mishandeling van een man die 
bij het hoofdpodium in het water 
terecht kwam en gereanimeerd 
moest worden. Hiervoor werd de 
A9 enige tijd afgesloten, omdat 
de traumahelikopter op het Rot-
tepolderplein moest landen voor 
een rendez vous met een ambu-
lance waarin het slachtoffer lag.
Na het officiële einde van Dance 
Valley, om 23.00 uur, duurde het 
nog anderhalf uur voordat alle 
bezoekers van het terrein waren. 
Omstreeks 01.00 uur waren de 
parkeerplaatsen en de taxistand-
plaats leeg. (Friso Huizinga)

Waterspektakel
IJmuiden - Stichting Welzijn 
Velsen organiseert in de school-
vakantie een spectaculair water-
evenement voor kinderen van 4 
tot en met 12 jaar op woensdag 
12 augustus. De lokatie hiervoor 
is  het grasveld aan de Heeren-
duinweg naast het zwembad. Er 
komt onder andere een zeep-
helling, een levende sjoelbak, 
een springkussen en een even-
wichtsbalk boven water. Ook zijn 
er kleine spelen zoals snoephap-
pen, een watergevecht en een 
zeepbellenwedstrijd. Meedoen is 
gratis maar kinderen hebben wel 
een stempelkaart nodig die zij op 
de dag zelf bij de partytent kun-
nen afhalen. Kinderen tot en met 

8 jaar alleen onder begeleiding 
van een volwassene. De brand-
weer en de PWN hebben hun  
medewerking toegezegd dus dit 
kan niet anders dan een specta-
culaire happening worden. 
Niet alleen in de vakantie maar 
door het hele jaar heen wordt er 
bij alle buurtcentra van Stichting 
Welzijn spel- en bewegingsacti-
viteiten georganiseerd. Bewegen 
is goed, in deze tijd waarin vol-
wassenen steeds vaker de auto 
pakken en kinderen vaak ach-
ter de computer zitten. Een uit-
gebreid overzicht staat in het 
programmaboek dat binnenkort 
huis aan huis wordt verspreid.  
Meer info via 0255-548548.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
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 bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284
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, Ge-
dempte 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) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
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 
aanleunwoning 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
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Avondexcursie in Groenendaal
Regio - Donderdag 23 juli or-
ganiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland in samenwerking 
met de gemeente Heem-
stede een avondexcursie in 
wandelbos Groenendaal.

Lange tijd was Groenendaal een 
oud en wat uitgesleten wandel-
bos. Maar dat is tegenwoor-
dig wel anders. Er zijn stukken 
bos met wat minder bomen, zo-
dat meer open plekken en lich-
te plekken zijn ontstaan! Span-
nend en natuurrijk!   
Afgevallen takken blijven lig-
gen. Zo blijven de voedingsstof-
fen in het bos en kunnen die-
ren en planten ervan profiteren. 
En door middel van takkenril-
len zijn schuil- en rustgelegen-
heid voor vogels, zoogdieren en 
ander dieren gemaakt. Insec-
ten komen zo de winter door en 
muizen, wezels,  roodborst en 
heggemus maken er zelfs hun 
nesten in. Paddenstoelen verte-
ren de oude takken en boom-
stammen. Ook de bunzing en 

de hermelijn zijn weer gesigna-
leerd!  
Wie het leuk vindt om te kijken 
naar planten en dieren en geïn-
teresseerd is in de mooie nieu-
we natuur van Groenendaal 
wordt uitgenodigd met deze 
IVN-excursie mee te gaan. Ver-

trek om 19.00 uur bij het infor-
matiebord op de parkeerplaats 
van restaurant Groenendaal. 
Duur: anderhalf uur. Deelname 
is gratis. Aanmelden vooraf is 
niet nodig.  Informatie bij Roe-
lof Boddaert, 023-5717773 of op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

In monumentale Engelmunduskerk
Extra voorstelling Theater Nomade
Velsen - Op donderdag 10, 
vrijdag 11 en zaterdag 12 
september is de monumen-
tale Engelmunduskerk in het 
dorp Oud-Velsen het decor 
voor de voorstelling ‘Neer-
lands Trots in Barre Tijden’.

In 75 minuten neemt Theater 
Nomade het publiek op een ori-
ginele, luchtig humoristische en 

ironische wijze mee door de ge-
schiedenis van Nederland. We-
gens overweldigende belang-
stelling is er een voorstelling bij-
geboekt op woensdag 9 septem-
ber (21.00 uur). Kaarten voor de-
ze bijzondere locatievoorstelling 
zijn te reserveren via www.stads-
schouwburgvelsen.nl
Theater Nomade maakt in heel 
Nederland furore met spectacu-

laire, historische toneelprojec-
ten, die op bijzondere locaties 
worden gespeeld. In de afgelo-
pen jaren was de Ruïne van Bre-
derode een van Nomade’s vaste 
speelplekken. Dit jaar maakt re-
gisseur Ab Gietelink de overstap 
van de historische grond in Sant-
poort-Zuid naar die van het dorp 
Oud-Velsen. De monumentale 
Engelmunduskerk in Oud-Vel-
sen werd rond het jaar 700 ge-
sticht door St. Willibrord (opge-
nomen in de Canon van Neder-
land) en is een van de meest his-
torische plaatsen in de IJmond. 
De uitgelezen locatie dus voor 
Nomade’s nieuwe voorstelling, 
‘Neerlands Trots in Barre Tijden’. 
De ondertitel van de voorstelling 
luidt immers ‘Over de Canon van 
Nederland’.  Theater Nomade 
neemt het publiek mee door de 
geschiedenis van het land. Van 
het beroemde jaar nul tot aan 
de Bataafsche Republiek. Van de 
hunebedbouwers, het zwijgen 
van Willem van Oranje, de witte 
vlekken op de wereldkaart van 
Blaeu, het koopmanschap van 
Rembrandt tot de extravagan-
tie van de 18e eeuwse regenten-
huizen. Alles komt voorbij in de-
ze bijzondere locatievoorstelling. 
Een ‘verplichte opfriscursus’ voor 
alle Nederlanders en een feest 
van herkenning voor (geschied
enis)liefhebbers.  De voorstel-
lingen op donderdag 10, vrijdag 
11 en zaterdag 12 september zijn 
inmiddels uitverkocht. Voor de 
extra voorstelling op woensdag 
9 september zijn nog prachtige 
plaatsen beschikbaar.  Entree-
prijs: 16,50 euro, met CJP 3 eu-
ro korting. Reserveer direct via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of met het bestelformulier uit de 
theatergids.

Live in stadsschouwburg
Mega Mindy Musical: 
‘De Poppenmeester’
Velsen - De roze superheldin 
Mega Mindy schittert deze zo-
mer in haar nieuwe bioscoop-
film ‘Het Geheim van Mega Min-
dy’. Maar wist u dat Mega Min-
dy, Toby, opa en oma Fonkel vol-
gend theaterseizoen koers zetten 
naar de Stadsschouwburg Vel-
sen voor een gloednieuw musi-
calavontuur? Op zaterdag 15 en 
zondag 16 mei gaan zij live in het 
theater de strijd aan met een ge-
vaarlijke boef luisterend naar de 
naam De Poppenmeester.
Studio 100 wekte vorig seizoen 
in een vrolijke, spannende mu-
sical ‘Mega Mindy en de schit-
terende Smaragd’ de succesvol-
le televisieheldin tot leven. In uit-
verkochte theaters beleefden de 
Mega Mindy-fans een reuzen-
spannend avontuur, dat via het 
nodige boevengedoe, spette-
rende musicalsongs, komische 
verwarring, de heldenmoed van 
agent Toby en natuurlijk Mega 
Mindy’s onoverwinnelijke girlpo-
wer, uitmondde in een grandio-
ze finale. Goed nieuws voor al-
le fans: Mega Mindy, Toby, opa 
en oma Fonkel komen terug 
met een nieuw musicalavontuur 

voor iedereen vanaf 4 jaar: ‘Me-
ga Mindy Musical: de Poppen-
meester’.
Er is een gevaarlijke boef op de 
vlucht. Deze Poppenmeester wil 
de macht van Mega Mindy af-
nemen. Zij is hem al een tijd op 
het spoor, maar deze rare boef is 
haar steeds te slim af. Hij maakt 
van alle mensen die hem tegen-
werken een pop, zodat hij ze 
precies kan laten doen wat hij 
wil. Als hij ook van Mega Min-
dy een pop maakt, is zij al haar 
kracht kwijt. Hoe gaat zij zich 
hieruit redden en kan Toby iets 
doen? Of kan opa Fonkel haar 
bijstaan met zijn nieuwe ingeni-
euze uitvindingen? En zullen Me-
ga Mindy en Toby dan eindelijk 
kussen?Je beleeft het allemaal 
in de nieuwe Mega Mindy Musi-
cal! Live in de Stadsschouwburg 
Velsen op zaterdag 15 mei (14.00 
en 16.30 uur) en zondag 16 mei 
(13.00 en 16.00 uur). 
Entreeprijs: 27,25 euro, jeugd t/m 
12 jaar 22,25 euro. Reserveer di-
rect via www.stadsschouwburg-
velsen.nl of met het bestelformu-
lier uit de theatergids.

Regio - Surveillerende politie-
agenten hielden vorige week 
donderdag omstreeks 06.00 uur 
een snorfietser op de Prins Bern-
hardlaan in Haarlem aan, die op-
viel door zijn rijgedrag. In eer-
ste instantie stopte de bestuur-
der niet. Later wilde de bestuur-
der niet meewerken aan een 
ademtest. Achterop zat een pas-

sagier. Bij deze laatste, een 18-
jarige Amsterdammer, werd een 
wikkel cocaïne aangetroffen. De 
20-jarige eveneens uit Amster-
dam afkomstige bestuurder had 
twee wikkels cocaïne bij zich. In 
een vak van de snorfiets vond de 
politie een 9 mm patroon. De po-
litie heeft proces-verbaal opge-
maakt.

Politie vindt cocaïne
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Tender College agrarisch
IJmuiden - Waarom is een trek-
ker voorzien van een differen-
tieelvergrendeling? Hoe be-
schermd het mastershield de af-
takas? Welke eisen worden er 
gesteld aan de veiligheidscabi-
ne? Voor de meeste leken abra-
kadabra maar niet voor de IJmui-
denaren Mark Bakker en Jo-
han Holt en de Beverwijker Gy-
do Ooms. Het zijn leerlingen van 
het Tender College in IJmuiden 
en Heemskerk.
Op woensdag 8 juli behaalden 
zij, nadat ze wekenlang op hun 
school de theorie en bij bloe-
menkweker Nijssen de praktijk 
hadden geoefend, het voor hun 
zo nodige trekkerrijbewijs.
Daarvoor werden ze een avond 
lang op de pijnbank gelegd door 
examinator, de heer Tessel ver-
bonden aan het Clusius Colle-
ge in Alkmaar.  Van de 40 vra-
gen moesten er 26 goed beant-
woord worden. Toen dat onder-
deel met succes was doorlopen 

was de praktijk aan de beurt.
Stuk voor stuk moesten de jon-
gens vertellen over de techniek: 
Hoe werkt de koeling? Kijk het 
oliepeil eens na? Hoe kunnen de 
verschillende werktuigen aange-
koppeld worden?
De motor van de trekker werd 
gestart en tot schrik van vader 
Dick Nijssen reed de examinator 
het erf af en ging zo de woonwijk 
in. Richard en Barry Nijssen heb-
ben de jongens wekenlang twee 
avonden per week laten proefrij-
den op het land van hun vader.
Tot opluchting van iedereen de-
den de jongens het alle drie pri-
ma en werd er schadevrij afgere-
den. Mark moest nog even ach-
teruit met de aanhanger het erf 
opdraaien. Instructeur Richard 
zag dat glimlachend aan: ,,Dat 
kan hij als de beste.’’ 
En inderdaad, de combinatie 
schaarde niet en werd keurig 
weggezet. Handrem erop, sleu-
teltje eruit: geslaagd!

Werken in de vakantie
IJmuiden - De scholen zijn 
dicht, de leerlingen vieren va-
kantie. Even bijkomen van het 
harde blokken. Lekker luie-
ren of wegtrekken naar ver-
re oorden. Er is een groep die 
dat niet doet: de jongeren met 
een vakantiebaan. Zij werken 
om wat bij te verdienen.

Zoals de IJmuidense Liona Thijs-
sen (16). Zij is geslaagd voor 
het eindexamen en gaat na de 
vakantie de opleiding Helpen-
de Verzorgende volgen. Via een 
omweg wil ze uiteindelijk labo-
rant worden. Als ze naar school 
gaat heeft ze een bijbaan bij tex-
tielsuper Zeeman, nu werkt ze 
daar ongeveer 20 uur per week. 
Ze zorgt ervoor dat alles in de 
bakken en aan de rekken er net-
jes bij ligt en hangt of ze draait 
kassadienst. Dat laatste doet ze 
het liefst: dan heeft ze contact 
met de klanten. Ze heeft het er 
naar haar zin: ze werkt met ge-
zellige collega’s en ze lachen sa-
men heel wat af. Ze werkt omdat 
ze met geld om wil leren gaan 
(,,Mijn ouders zeggen dat ik een 
gat in mijn hand heb’’) en omdat 
ze haar scooter moet afbetalen.
Ook Thijs Jansen (16) uit Velser-
broek maakte van zijn bijbaan 
een vakantiebaan. Als hij naar 
school gaat (Mendel College) 
dan werkt hij op zaterdag bij tuin-
centrum GroenRijk van Duijn, nu 
werkt hij er de hele week. Hij be-
sproeit de planten, wijst mensen 

de weg, hij werkt in het maga-
zijn en maakt bestellingen klaar, 
die hij naar de auto van de klant 
brengt. Als hem gevraagd wordt, 
wat de leukste klus is, komt di-
rect een antwoord: ,,Op de veeg-
machine rijden, dat kan ik heel 
lang volhouden.’’ Het geld dat hij 
verdient laat hij op zijn bankre-
kening staan, af en toe koopt hij 
onderdelen voor zijn computer 
en hij spaart voor een televisie.
Heel ander werk doen Thassia 
Koster (17) uit Velsen-Zuid, die 
op het Ichthus Lyceum zit, She-
ling Kamkes (16) uit Velserbroek 
die net geslaagd is en na de va-
kantie naar de Hogeschool voor 
de Kunsten gaat en Soraya Hen-
driks (17) uit IJmuiden die aan 

het Nova College de opleiding 
tot gastvrouw volgt. De meiden 
werken in de bediening bij pavil-
joen Zilt aan Zee. 
Ze vinden het geweldig werk: 
lekker in de buitenlucht, afwisse-
lend, een plezierige sfeer en al-
tijd vrolijke mensen. Als het erg 
warm en druk is, dan is het wel 
aanpoten en voelen ze soms aan 
het einde van de werkdag hun 
voeten niet meer. Maar ook dan 
blijft het leuk. Ze werken in een 
prima team dat wat voor elkaar 
over heeft. Voor Sheling bracht 
het werk nog iets anders op: ,,Ik 
heb er meer zelfvertrouwen door 
gekregen, ik stap nu makkelijker 
op mensen af.’’ 
(Carla Zwart)

‘Hier kom ik tot rust’
Velsen-Noord - Ingeklemd 
tussen industrie, de Velser-
tunnel en het Noordzeeka-
naal ligt sinds 1961 het volks-
tuincomplex Wijkeroog. Bijna 
negen hectare groot, er zijn 
260 volkstuinen en het is een 
oase van rust in de prachti-
ge natuur. Zondag was er een 
open dag.

,,Dit is gewoon het mooiste plek-
je van heel Velsen’’, zegt voorzit-
ter Kees van der Zwet Slotema-
ker. Cor van Dijk is consul van 
het Algemeen Verbond Volks-
tuinders Nederland, een over-
koepelend orgaan. ,,Ik heb ver-
gelijkingsmateriaal en durf met 

een gerust hart te zeggen, dat 
dit één van de leukste tuincom-
plexen is’’, zegt hij. ,,Ze zijn hier 
heel sociaal en er zijn veel vrij-
willigers.’’ 
Voorzitter Kees vertelt: ,,Vanmor-
gen stonden we al om 6.30 uur 
de boel op te bouwen, met een 
ploeg van 30 vrijwilligers. En we 
wroeten hier niet alleen in de 
grond, we hebben ook een so-
ciale functie. Laatst hadden we 
een groep van de Harteheem op 
bezoek en van de Zonnebloem. 
Die mensen hebben we een bar-
becue aangeboden, betalen we 
zelf. De bezoekers hadden een 
gouden dag, ze hebben het er 
nog over. Het O.I.G./I.H.D., dat 
het vervoer regelt, is de volgen-
de groep aan het regelen, uit een 
woon- en zorgcentrum.’’
Vroeger hielden de mensen een 
volkstuin voornamelijk vanwege 
de groente, nu zijn het voorna-
melijk siertuinen. De keurmees-
ters hebben onlangs de mooiste 
tuin van het complex aangewe-
zen. Het is de tuin van een stel 
uit Beverwijk, ze willen niet met 
hun naam in de krant en ook niet 
op de foto. Maar hun verhaal wil-
len ze wel vertellen. Hun tuin is 
een overdaad aan bloemen en 
ligt er keurig verzorgd bij. Wat 
hun geheim precies is, weten 
ze zelf ook niet. ,,Ik begin altijd 

vroeg in het voorjaar met plan-
ten.’’, vertelt de vrouw. ,,Veel men-
sen wachten daarmee op mooi 
weer. Maar als je te lang wacht, 
dan is de kleigrond te droog en 
te hard en is er geen doorkomen 
aan.’’ De man vult aan: ,,En we 
hebben veel bodembedekkers, 
dat is ideaal. Daardoor hebben 
we geen onkruid en hoeven we 
niet te wieden.’’ De vrouw be-
sluit: ,,Het is heerlijk om met je 
handen in de aarde bezig te zijn, 
ik kom hier helemaal tot rust. Ik 
moet tot mijn schande bekennen 
dat ik hier tot voor vijf jaar ge-
leden nog nooit geweest was. Ik 
ben hier nota bene vlakbij opge-
groeid, ik kom uit Velsen-Noord. 
Maar als kind wist ik niet van het 
bestaan van Wijkeroog.’’
Verderop is de Engelse Howard 
een verwaarloosde tuin aan het 
opknappen. ,,Dat moet stap voor 
stap, stukje bij beetje. Zo heb ik 
het ook geleerd’’, zegt zijn buur-
man, Wim Sukel uit IJmuiden. 
,,Wij hebben sinds 1985 een tuin, 
ik begon met sla en andijvie. Veel 
te veel geplant, we aten dat jaar 
alleen maar sla en andijvie. Maar 
de kinderen zijn de deur uit en 
de groente ook. Het is nu een 
siertuin.’’ 
Hij besluit: ,,Het is hier een heer-
lijke plek, ik kom hier graag. 
(Carla Zwart)

Geen trein maar bus
Velsen - Op dit moment wordt 
de  Velserspoortunnel volledig 
vernieuwd. Hierdoor is tot en 
met 9 augustus geen treinver-
keer mogelijk tussen Beverwijk 
en Driehuis.
Passagiers worden tijdelijk ver-
voerd met een bus van Con-
nexxion. Om deze bus veilig van 
en naar het station te laten rij-
den, is een deel van het parkeer-
terrein bij station Driehuis met 
hekwerk afgezet om de bus te 
laten manoeuvreren. Hier is een 
tijdelijk parkeerverbod ingesteld.
Op de rotonde van Driehuis is 

bij de fietsdoorsteek een tijdelij-
ke afrit aangelegd waardoor de 
bus makkelijker van de rotonde 
de Van den Vondellaan op kan 
rijden en vice versa. Deze afrit is 
alleen bestemd voor de lijndienst 
en zal door middel van borden 
duidelijk worden aangegeven.
Fietsers kunnen vanaf het stati-
on over de Van den Vondellaan, 
via de Nicolaas Beetslaan, de ro-
tonde bereiken. Aan de kant van 
het tunneltje tot aan de busdoor-
steek, wordt op de Van den Von-
dellaan een parkeerverbod inge-
steld. (foto: Friso Huizinga)
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Zaalvolleybaltoernooi bijna vol
Plek voor twee teams
Velserbroek - Het gonst nu al 
weer. Bij de tennisvereniging, bij 
de fitnessclub, in het winkelcen-
trum en gewoon op straat. Bu-
ren van aangrenzende straten 
beginnen langzaam maar zeker 
met het psychologische spelle-
tje van elkaar met een glimlach 
lopen uitdagen. Precies een van 
de doelstellingen waarvoor de 
organisatie dit toernooi bedacht 
heeft.
Het  zesde 123 makelaar da-
mes straten zaalvolleybaltoer-
nooi  wordt pas gehouden op za-
terdag  10 oktober maar is onge-
kend populair.  
De voorbereidingen voor de zes-
de editie van het toernooi zijn al 

weer in volle gang.
Er kunnen 24 teams meedoen , 
22 straten hebben zich al inge-
schreven Er is dus nog plek voor 
twee teams. 
Het toernooi wordt gehouden 
in het Polderhuis, van 15.00 uur 
tot 21.00. De organisatie gaat uit 
van minimaal zeven en maximaal 
tien speelsters per straat, leeftijd 
minimaal 16 jaar. Wanneer de 
straat te klein is om een dames 
zaalvolleybalteam te formeren 
dan mag er ook een deelneem-
ster uit een aangrenzende straat 
meedoen.
Opgave kan via info@straatvol-
ley.nl of bel met Frans Looij 023 
5383585.

BV Velsen 
zoekt leden
Santpoort-Noord - De pauze in 
het biljartseizoen loopt ten ein-
de. Biljartvereniging Velsen kijkt 
alweer vooruit. Wil men echter 
verzekerd zijn van een  lidmaat-
schap voor het nieuwe seizoen, 
dan is het wenselijk binnen niet 
al te lange tijd contact op te ne-
men. Nog enkele plaatsen zijn 
beschikbaar, zowel voor de avon-
den als voor de dinsdagmiddag. 
Er kunnen nog enkele leden met 
een moyenne van minimaal 0.5 
en hoger, geplaatst worden. Ook 
voor kaderspelers zijn nog en-
kele plaatsen vrij. Zoals bekend 
is de vereniging aangesloten bij 
de Koninklijke Nederlandse Bil-
jart Bond (KNBB). Dit houdt 
in,dat gestreefd wordt naar zo 
goed mogelijk spel. Er is dan ook 
een mogelijkheid om door mid-
del van lessen de beginselen on-
der de knie te krijgen. Wie be-
langstelling heeft, kom gerust 
eens vrijblijvend kijken  en vraag 
naar de wedstrijdleider. De eer-
ste vier speelavonden zijn proef-
avonden. Het verplicht tot niets. 
Hierna kunt u beslissen of u lid 
wilt worden. Kijk voor meer in-
formatie op www.bv-velsen.nl, 
bel naar Frans Kunst, telefoon 
0255-513315 of bezoek de bil-
jartzaal aan de Wüstelaan 79 in 
Santpoort-Noord.

Biljarters Kamperduin 
in Schotse sferen
IJmuiden - Het seizoen is op de 
laatste speeldag voor biljartclub 
Kamperduin afgesloten met een 
gezellige avond. Uitgezonderd 
de voorzitter. De club bestaat 
nog uit negen leden, maar met 
het nieuwe seizoen komen daar 
nog drie goede spelers bij zodat 
de club een ledenbestand heeft 
van twaalf leden. En dat het op 
de vrijdag drukke maar gezellige 
avonden gaan worden. 
Dit seizoen zijn er 38 wedstrijden 
per persoon gespeeld verdeeld 
over 5 periodes. Waarbij in de 
laatste periode 2 winnaars zijn 
uitgekomen. Deze 6 winnaars 
hebben nog 3 wedstrijden ex-
tra moeten spelen voor de peri-
ode kampioen. Op de 4de plaats 
is geëindigd Klaas Sieraad met 
326 punten. Wat erg sneu is voor 
Klaas is dat hij op 1 punt ach-
ter de nummer 3 staat en dus net 
buiten de prijzen viel.  Op de der-
de plaats staat Jan Karel met 327 
punten. Jan is altijd te vinden bij 
de top 3. Op de tweede plaats 

staat Wil Fröger met 332 punten. 
Wil was afgelopen seizoen kam-
pioen en wilde graag deze plaats 
vasthouden, maar dit lukte net 
niet. Als eerste is geëindigd Mal-
colm Clannachan. Malcolm traint 
vele dagen in de week en speelt 
ook nog op de donderdag en 
woensdag (voor de bond).  
In de periode pool kwamen twee 
winnaars uit de bus. Te weten 
Malcolm Clannachan en Wil-
lem van Gelder. Deze finale partij 
wordt altijd op de laatste speel-
dag gehouden. Willem had tegen 
Malcolm (een Schot) gezegd dat 
als zij beide in de finale zouden 
staan Willem een schotse kilt 
ging dragen. Hijhield woord.  Of 
Malcolm van slag was door de 
kilt zullen we nooit weten maar 
de wedstrijd ging gelijk op. Tot-
dat Willem op het eind een spurt 
nam met een  grote serie en hij 
net voor Malcolm de winnende 
carambole wist te maken.  Het 
nieuwe seizoen begint weer op 
de eerste vrijdag van september.

Inschrijven nu mogelijk
Elfde zeevismarathon 
op de Noorderpier
Velsen-Noord - Zeehengel-
sport vereniging ZHSV Zee-
vissen.com organiseert al-
weer de elfde zeevismara-
thon. 

Traditioneel wordt de zomer-
editie vervist in het eerste vol-
le weekend van september 5 en 
6 september. Wederom zal de 
Noordpier in Velsen-Noord de-
cor zijn van dit evenement, wat 
ooit is begonnen als privé-initi-
atief van Gijs Schelvis is inmid-
dels uitgegroeid tot een bijzon-
der evenement voor zeevissend 
Nederland. 
De zeevismarathon is 30 uur on-
afgebroken zeevissen. Met be-
hulp van de hoofdsponsor Goed-
volk Hengelsport, en met behulp 
van de sponsoren Restaurant 
Sea You en Kegelcafé de Brul-
boei is het weer mogelijk dit eve-

nement tot een succes te maken. 
De wedstrijd begint op zaterdag-
morgen om 08.00 uur en duurt 
tot zondagmiddag 14.00 uur. Na-
dat iedereen de spullen heeft op-
geruimd en de vissen geteld zijn 
is de prijsuitreiking in restaurant 
Sea You aan het begin van de 
Noordpier in Velsen-Noord.
De zeevismarathon is voor-
al een vriendschappelijk evene-
ment waarbij het voor de deel-
nemers vooral gaat om het uit-
vissen en de onderlinge kame-
raadschap en gezelligheid. Van-
wege de duur van de wedstrijd 
is er volop mogelijkheid om op 
verschillende manieren een vis 
te vangen. 
Meer informatie en impressies 
van vorige edities zijn te vinden 
op www.zeevissen.com. Uiter-
aard kan men zich via de site ook 
inschrijven.

Showband naar WMC
Velsen - Op 9 juli is het zestien-
de Wereld Muziek Concours in 
Kerkrade begonnen. Sinds 1958 
heeft de IJmuider Harmonie ve-
le malen aan dit concours op di-
verse onderdelen deelgenomen. 
Niet altijd met succes, maar wel 
altijd met veel plezier. Op 25 juli  
zal de Showband wederom aan-
wezig zijn.
De weg naar Kerkrade is lang, 
vroeger vanwege de afstand, te-
genwoordig vanwege de voorbe-
reiding. Door het zeer hoge ni-
veau van de uit 30 landen af-
komstige muziekkorpsen is ech-
ter de voorbereiding op dit con-
cours er eentje van maanden. 

Een show duurt ongeveer der-
tien minuten, en in die tijd wor-
den ingewikkelde patronen ge-
lopen en tegelijkertijd de muziek 
uit het hoofd gespeeld. Een vak-
kundige jury beoordeeld de uit-
voering van beide en de combi-
natie van show en muziek. 
De muzikanten van de show-
band, die eens in de vier jaar 
het beste uit zichzelf halen door 
als één team een wereldpresta-
tie neer te zetten tijdens het ge-
lijknamige concours, zijn te vol-
gen via www.ijmuider-harmonie.
com, via deze site is door te klik-
ken naar de site van het WMC.
m

Rondje 
om de kerk
Santpoort-Noord - Op woens-
dag 5 augustus staat als onder-
deel van het jubilerende dorps-
feest Santpoort de vierde edi-
tie van de 7 van Santpoort op 
het programma. Een uniek hard-
loopcriterium van zeven kilo-
meter over het bekende wieler-
parcours rondom de  kerk. Van-
af nu kan er via internet  wor-
den ingeschreven. Vooraf aan 
de 7 van Santpoort  vind we-
derom de Jeugdloop over 1 ki-
lometer (1 ronde) plaats. De 7 
van Santpoort is een recreatie-
loop, maar voor nu is er de le-
gendarische 7 van Santpoort-
bokaal. Een bokaal uit 1907 die 
is opgedoken uit de harddrave-
rij-archieven. De eerste atleet 
die de bokaal zeven keer wint, 
mag hem houden. Tevens zijn 
er prijzen in zowel de Jeugd-
loop als de 7 van Santpoort. In 
2006 en 2007 won Haarlemmer 
John Collingham de 7 van Sant-
poort. Vorig jaar was Hoofddor-
per Marcel Pool de beste. Snel-
ste vrouw was in de drie voor-
gaande edities de Zandvoort-
se Ingrid Dekker. De felbegeer-
de titels van Snelste Santpoorter 
en Snelste Santpoortse gingen in 
2006, 2007 en 2008 respectieve-
lijk naar Hans de Graaff, Esther 
Vink, Albert Handgraaf, Marleen 
de Kroon, Sjoerd Adema en Ja-
ne Thompson. Nieuw dit jaar is 
de tijdregistratie van alle deelne-
mers door middel van de Race-
timer-chip. Inschrijven kan via 
www.inschrijven.nl.
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Rotary Club Velsen 
sponsort Havenfestival
IJmuiden - De Rotary Club Vel-
sen (RCV) sponsort met een be-
drag van 1.500 euro het Haven-
festival IJmuiden 2009. 
Door het huidige verslechterde 
economisch klimaat is het voor 
organisatoren van evenemen-
ten moeilijker om sponsorgelden 
onder het bedrijfsleven te wer-
ven. Dit geldt ook voor het Ha-
venfestival, waar de organisato-
ren alles op alles zetten om de 
komende zesde editie van het 
festival met een sluitende begro-
ting te organiseren.De RCV vindt 
het belangrijk dat veel inwoners 
van Velsen/IJmuiden evenals in-
woners uit de regio elk jaar op-
nieuw veel plezier beleven aan 
het Havenfestival. De RCV is van 
mening dat het Havenfestival bij-

draagt aan de veelzijdigheid die 
Velsen zo eigen is. Daarnaast is 
het Havenfestival een evenement 
dat niet meer is weg te denken.
In de afgelopen vijf jaar is het 
Havenfestival een activiteit die 
zijn bestaansrecht ruim bewezen 
heeft. Het festival bevat een pa-
let aan activiteiten. Door de veel-
zijdigheid van het festival vindt 
elke bezoeker er iets van zijn 
gading. Mede daarom heeft de 
RCV gemeend een sponsorbe-
drag ter beschikking te moeten 
stellen.
Het sponsorbedrag van 1.500 
euro betreft een eenmalige bij-
drage en wordt ingezet voor de 
IJmuider Symfonie die op het 
festival haar eerste optreden ver-
zorgt. (foto: Joop Waaijenberg)

Highlights Dorpsfeest
Santpoort - De week van 1 tot 
en met 8 augustus staat ge-
heel in het teken van het ju-
bileumeditie van het Dorps-
feest Santpoort 2009. Hier 
treft u alvast wat highlight 
uit het programma. Volgen-
de week krijgt u het complete 
programma voorgeschoteld.

Het thema nostalgie en histo-
risch zal als een rode draad door 
de week zijn gevlochten. De or-
ganisatie heeft in haar program-
ma een aantal activiteiten van 
een nostalgisch logo voorzien. 
Dat betekent niet alleen dat het 
evenement zelf een nostalgisch 
tintje kent, maar dat ook van de 
bezoekers wordt verwacht dat zij 
in nostalgische kledij op komen 
draven. Op die evenementen zal 
steeds een prijs worden uitge-
reikt voor het ‘Schoonste Geheel’ 
onder het publiek.
Helemaal bijzonder initiatief is 
dat op zondag 2 augustus om 
15.00 uur tijdens het Concours 
Hippique een grote panoramafo-
to wordt gemaakt, waarbij al het 
verklede publiek gevraagd zal 
worden in de ring te komen. Top-
fotograaf Schutte maakt dan een 
foto van alle verklede feestvier-
ders die later op diverse plaatsen 
in het dorp zal worden verspreid. 
Wees daarbij! Het Concours Hip-
pique kent in verband met de-
ze jubileumuitvoering bovendien 
een hoger showelement.
Het bestuur van de Harddrave-
rij Vereniging hoopt bovendien 
- net zoals bij de beroemde As-
cot paardenrace - op een heu-
se hoedenparade. Niet alleen tij-
dens het Concours Hippique, 
maar ook tijdens het hoogtepunt 
op donderdag: de 250ste Korte-
baan Draverij. Op die donderdag 

zal – voorafgaand aan de Kor-
tebaan - tevens een beeld wor-
den onthuld. Het bekende logo 
van de Harddraverij – de pikeur 
met sulkey – is dan levensgroot 
in het brons gegoten en zal op 
de rotonde bij de Weyman wor-
den geplaatst.
Op dinsdag, de traditionele 
dag van het Ringsteken, is er ’s 
avonds een speciale wedstrijd 
voor authentieke aanspanningen 
rondom de Santpoortse kerk. Er 
25 worden meer dan 25 nostal-
gische aanspanningen verwacht. 
De Vrienden van het Aange-
spannen paard zullen hier acte 
de presens geven. Dat betekent 
overigens ook dat het ringste-
ken op de brommer dit jaar niet 
door gaat.
Ook terug in dit jubileumpro-
gramma is de tractorrace. Op 
vrijdagavond zal op het evene-
mententerrein bij de Ruïne van 
Brederode een behendigheids-
parcours worden uitgezet. Voor-
al oud deelnemers worden op-
geroepen zich aan te melden als 
deelnemers.
De laatste zaterdag staat volle-
dig in teken van een groots his-
torisch evenement. Een team 
van vrijwilligers – onder leiding 
van Gerard Duineveld – heeft bij 
de Ruïne van Brederode een gi-
gantisch Oldtimerdag Santpoort 
in voorbereiding. Oude motoren, 
vrachtwagen, stoommachines, 
agrarische werktuigen, trein-
tjes, personenauto’s, kortom al-
les wat kan rijden of bewegen 
zal hier worden tentoongesteld. 
Dat betekent overigens wel dat 
het buikglijden, tobbetje dan-
sen en Tally Ho! dit jaar komen 
te vervallen.
Zie ook www.dorpsfeest-sant-
poort.nl.

Waarom
ChristenUnie
wegliep tijdens 
gemeenteraad
Drie bewonersgroepen uit Sant-
poort-Zuid hadden totaal an-
dere ideeën over het Nova ter-
rein dan de projectontwikke-
laar VOF Nova (Deka en Scholz). 
Qua volume, vierkante me-
ters en beeldkwaliteitsplan la-
gen de meningen ver uit el-
kaar. Als het Ruimtelijk Func-
tioneel Kader (RKF) zou wor-
den aangenomen zouden ve-
le ellenlange gerechtelijke pro-
cedures ontstaan met een onze-
kere uitkomst  Daarom diende 
GroenLinks en de SP, gesteund 
door VL, LGV en de Christen-
Unie een voorstel in om het on-
derwerp van de agenda te halen 
en vlak voor of na kerst te be-
handelen. In deze constructieve 
rustperiode zouden de partijen, 
met een onafhankelijke voorzit-
ter, met elkaar tot een gemeen-
schappelijk voorstel kunnen ko-
men. In de IJmuider Courant van 
6 juli gaf de heer Meerhof aan 
dat de PvdA  alleen moties wilde 
indienen tijdens de behandeling 
van Blekersduin. Maar het ging, 
zoals de heer Blok zei, om een 
amendement en een motie. Dat 
de grootste partij zichzelf met 
veel tam tam op de voorgrond 
wilde plaatsen ging de Christe-
nUnie té ver. Van te voren was 
afgesproken dat amendemen-
ten en moties vooraf bij de grif-
fie ingediend dienen te zijn, dit 
voor een ordelijk verloop van de 
vergadering..Met een wethou-
der die veel informatie met haar 
partij deelt is de PvdA de best 
geïnformeerde partij. Via coali-
tieoverleg zijn ook de VVD, CDA 
en D66  beter geïnformeerd dan 
de oppositiepartijen. De nieu-
we burgemeester biedt hopelijk 
voor de oppositiepartijen meer 
uitzicht wat informatie-voorzie-
ning betreft. Alle partijen waren 
de laatste weken over Blekers-
duin van alle kanten goed geïn-
formeerd, ook de PvdA. Om dan 
nog de collega politieke partijen 
zo voor het (Aris) blok te zetten 
vinden wij dan ook ongepast en 
gaf voldoende aanleiding om de 
vergadering te verlaten, zo ga je 
niet met elkaar om. De LGV gaf 
aan om gelijke redenen de ver-
gadering te verlaten terwijl de 
andere politieke partijen, behal-
ve de PvdA, hun van te voren 
bekend gemaakte standpunten 
innamen. De echte winnaars zijn 
uiteindelijk de drie bewoners-
groepen. Zij hebben de oppo-
sitiepartijen in ieder geval goed 
geïnformeerd met het voor hen 
gunstige resultaat dat het RFK 
is teruggenomen. Wij hopen en 
wensen dat de drie bewoners-
groepen en de VOF Nova, die al 
met een voorstel kwamen, sa-
men tot een goed ontwerp en 
voorstel zullen komen.

ChristenUnie Velsen,
Frits Korf en Edwin Dominggus

Jubilarissen bij Voices
IJmuiden - Tijdens de laatste 
repetitie voor de zomervakan-
tie heeft het bestuur van de Cul-
turele Stichting Velser Gemeen-
schap de moeite genomen om 
de zes jubilarissen van zang-
groep Voices in het zonnetje te 
zetten. Het ging om Vera van 
Hamburg, Mia en Hans Koele-
mij, Ans Huijboom, Adri Gomes 
en Carla van Zoen. Zij zijn lid 
vanaf het begin: 25 jaar. Naast 
een toespraak van de heer Ver-
meulen ontvingen zij een prach-
tige bos bloemen en een oor-
konde.
Tijdens het jubileumfeest, dat  

plaatsvond in datzelfde week-
end, was er nog een jubilaris. 
Erwin de Ruijter is namelijk al 
tien jaar dirigent bij Voices. On-
der zijn bezielende leiding komt 
het koor steeds weer tot muzi-
kaal zeer hoogstaande presta-
ties. Hij en zijn vrouw werden 
door de leden uitgebreid gefe-
liciteerd.
Op 29 augustus treedt Voices op 
tijdens het Havenfestival IJmui-
den en op 31 oktober vindt 
het jubileumconcert ‘Zappen 
met Voices’ plaats in de stads-
schouwburg. Zie ook www.
zanggroepvoices.nl.

Kunstmarkt in Spaarndam
Spaarndam - Zaterdag 11 ju-
li was de eerste kunstmarkt dit 
jaar. Bij  goed weer was het een 
feestelijke dag van kunst, her-
kenning en verrassingen. Want 
in Spaarndam kom je voor de 
kunstenaars en voor muziek. 
Al vanaf 1971 hebben een aan-
tal kunstenaars uit het dorp 
Spaarndam deze kunstmarkt 
opgericht en is al uitgegroeid 
tot een landelijk bekend eve-
nement. De Westkolk in deze 
historische omgeving wordt 
dan gevuld met marktkra-
men waar schilders, teke-
naars, grafici, sieradenma-
kers en keramisten hun goe-
deren tonen en verkopen. 
Rondom deze kunstmarkt 
kan de bezoeker plaats ne-
men op verschillende terras-
sen voor een lekkere hap of 
drankje. 
Daarnaast kan men even 
wandelen langs de hoge IJ-
dijk, langs het beeldje van 
Hans Brinkers met zijn vin-
ger in de dijk en langs het 
water van de Taanplaats en 
Rietpol. 

sDe marktmeester Paul Marsel-
je speelt op deze marktdagen 
op zijn gitaar en zingt dan zijn 
Nederlandstalige liedjes.
De volgende kunstmarktdagen 
zijn op 18 juli, 25 juli, 1 augustus 
en 8 augustus, van 10 tot 17 uur. 
(foto: Peter Telleman)
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De Veilige Haven
al vele jaren een begrip
IJmuiden - Voor veel IJmuidena-
ren en ook voor inwoners uit de 
omliggende gemeenten is speel-
tuin De Veilige Haven al vele ja-
ren een begrip. Achter zwembad 
De Heerenduinen is op een groot 
terrein deze speeltuin gelegen 
met schommels, klimtoestellen, 
zandspeelplaatsen, glijbanen, de 
bekende speelboot en nog veel 
meer. Ieder jaar wordt er wel 
een nieuwe speelattractie toege-
voegd aan het toch al uitgebrei-
de assortiment zoals de nieuwe 
hoge klimtoren, de ‘Alien’. 
Ook nieuw is de ‘NEOS’, waar-
mee de speeltuin de spelcom-
puter naar buiten heeft gehaald. 
Dat de speeltuin flink in de be-
langstelling staat blijkt wel uit de 
bezoekersaantallen. Na de ope-
ning op 14 februari tot op heden 
zijn er meer dan 40.500 bezoe-
kers geregistreerd! Vorig jaar lag 
het bezoekersaantal in de verge-
lijkbare periode op 34.000. Wel-
licht spelen het goede weer of 
de huidige economische situa-

tie hierbij een rol. De speeltuin 
wordt gerund door ruim 20 vrij-
willigers die ervoor zorgen dat 
in de drukke zomerperiode alles 
op rolletjes loopt en in het win-
terseizoen zorgen voor het on-
derhoud. Jaap Stegemeijer, be-
stuurslid, en zijn vrouw Nel heb-
ben het, in deze zomerperiode, er 
druk mee om alles in goede ba-
nen te leiden. Volgens Jaap is er 
een afspraak met De Heerendui-
nen dat kinderen met een kaart-
je voor het buitenbad, gratis toe-
gang hebben tot de speeltuin. 
Ook benadrukte hij dat men 
de speeltuin, nagenoeg zon-
der subsidie, draaiende weet te 
houden met de opbrengst van 
de entreegelden (75 cent) met 
daarnaast de inkomsten uit de 
(snoep)winkel en de kantine en 
natuurlijk de inzet van alle vrij-
willigers. In deze vakantieperio-
de een absolute aanrader om de 
speeltuin met uw (klein)kinderen 
te bezoeken. Zie ook www.devei-
ligehaven.nl. (Joop Waaijenberg)

Invalidevoertuig 
in Velsertunnel
Velsen - Bij de politie kwam vo-
rige week woensdagavond een 
melding binnen dat er een in-
validenvoertuig in de Velsertun-
nel zou rijden. Toen een patrouil-
le ter plaatse kwam bleek dit in-
derdaad het geval. De 49-jarige 
bestuurder, afkomstig uit Zand-
voort, verklaarde dat hij van Am-
sterdam naar Zaandam moest 
en even door Beverwijk wilde rij-
den. Per ongeluk belandde hij in 
de tunnel. De man kreeg een be-
keuring.

Velsen-Zuid - Op de Stations-
weg werd vorige week vrijdag 
rond 16.15 uur een man bekeurd 
omdat hij te snel reed. De toege-
stane snelheid daar is 50 km/u. 
De man reed 94 km per uur.

Veel te snel

Onderhoud 
Noordersluis
Velsen - Rijkswaterstaat voert 
donderdag 16 en vrijdag 17 ju-
li werkzaamheden uit aan de 
Noordersluis. Het wegverkeer 
dat rijdt via de weg over het 
sluiseiland wordt bij de Noor-
dersluis over de buitendeur ge-
leid. Het scheepvaartverkeer is 
gestremd. Haven Amsterdam 
heeft de scheepvaart hiervan op 
de hoogte gebracht. Aan de kas 
van de binnendeur worden klei-
ne herstelwerkzaamheden uit-
gevoerd, zoals vervangen van 
bouten van de geleiding. Tevens 
wordt de uitstulping in de kas 
van de buitendeur afgevlakt. Dit 
is nodig omdat de aanslag op de 
deur beschadigt tijdens het ope-
nen en sluiten van de sluis. Om 
vooral het scheepvaartverkeer 
niet meer te hinderen dan nodig 
is, zijn tegelijk metingen aan de 
railbaan. Hierover rijdt de deur 
bij het openen en sluiten van 
de sluis. De metingen zijn nodig 
omdat over enkele jaren de rail-
baan gepland staat voor vervan-
ging.

Fantastisch eten bij
Lunchroom Lara
IJmuiden - Zaterdag 18 juli om 
12.00 uur opent aan de Lange 
Nieuwstraat 451a Lunchroom 
Lara. Voor wie eerder op vakan-
tie ging naar Turkije en de origi-
nele gerechten kent, zal dit een 
feest van herkenning zijn. La-
ra is gespecialiseerd in heerlijke 
Turkse specialiteiten zoals doner, 
Turkse pizza en gerechten van 
de grill. Er is Iskender kebab ver-
krijgbaar, Osmanli kebab en Lara 
Speciaal is een gerecht van ver-
schillende vleessoorten, geser-
veerd met rijst, patat of salade. Er 
zijn ook diverse Turkse deegwa-
ren zoals Gozleme met spinazie, 
aardappel, gehakt of kaas. Maar 
mensen met lekkere trek kunnen 
er ook terecht voor een frisse sa-
lade, een broodje gezond of een 

vegetarisch gerecht zoals gevul-
de paprika of linzensoep.
De eigenaar, Mehmet Sen, ver-
telt: ,,Lara is de naam van een 
klein dorpje in Turkije, waar ik 
geboren ben. Mijn achternaam, 
Sen, is Turks voor het woord ge-
zellig en dat is heel toepasselijk. 
Er is hier een vriendelijke bedie-
ning en we hebben veel ervaring. 
We willen het de mensen naar de 
zin maken, zodat ze terugkomen. 
Maar als ze eenmaal van onze 
gerechten geproefd hebben, zul-
len ze dat zeker doen.’’ De ge-
rechten kunnen bij Lunchroom 
Lara (0255-514697) genuttigd 
worden, maar afhalen kan ook. 
Vanwege de opening gaat za-
terdag alles voor de helft van de 
prijs over de toonbank!

Première Harry Potter
Regio - Het centrum van Haarlem stond maandagavond in het te-
ken van Britse tovenaarsleerling Harry Potter. De Nederlandse pre-
mière van de nieuwe film ‘Harry Potter and the Half-Blood Prince’ 
vond plaats in de Philharmonie. De film is vanaf woensdag in de Ne-
derlandse bioscopen te zien. Diverse bekende Nederlanders betra-
den de zwarte loper, waaronder Vigo Waas, Peter Heerschop, Erik 
van der Hoff, Haye van der Heyden en Jochem van Gelder (foto). Na 
afloop van de première was er een feest in de Grote of St. Bavokerk. 
(foto: Michel van Bergen)

Velsen Centraal op Seaport
Velsen - Het dagelijkse tv-pro-
gramma Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 17.00 
en 21.00 uur te zien. Op vrij-
dag 17 juli starten afwisselend 
twee programma’s, die de ge-
hele week iedere dag uitgezon-
den worden. Komende week zijn 
de fractievoorzitters van de PvdA 
en de LGV  en 
een raadslid van 
Groen Links van 
de gemeente-
raad van Velsen 
de studiogas-
ten. In het an-
dere programma 
interviewt eind-
redacteur Jac. 
Zuurbier drie be-
stuurleden van 
de Harddraverij-
vereniging Sant-
poort en Om-
streken. Dit laat-
ste programma 
wordt op veler 
verzoek in ver-
band met het komende dorps-
feest begin augustus herhaald. 
De fractievoorzitters Rob Meer-
hof (PvdA) en Gerard Vosse 
(LGV) spreken met het raads-
lid voor Groen Links (Marc Hil-
lebrink) over actuele politieke 
vraagstukken, die aan de orde 
kwamen tijdens de laatste som-

tijds wanordelijke raadsvergade-
ring. Op 6 augustus 2009 wordt 
de harddraverij voor paarden in 
de vorm van een kortebaan voor 
de 250e keer in Santpoort ge-
houden. De bestuursleden Ber-
nard Vork (voorzitter), Bas Kuntz 
en Jan Willem Willenbroek gaan 
uitvoerig in op de geschiedenis 

van de vereni-
ging, die ver-
antwoordelijk is 
voor het groot-
ste dorpsfeest in 
Velsen. Op cen-
trale plaatsen in 
Santpoort ko-
men mansho-
ge borden te 
staan met af-
beeldingen van 
het Santpoort 
van 250 jaar ge-
leden. Het ont-
staan en de his-
torie van de ver-
eniging is 25 
jaar geleden 

door Jan van Baarsel geschre-
ven. Nu is er een boek versche-
nen met veel fotomateriaal over 
de laatste 25 jaar van het dorps-
feest met vele hoogtepunten. 
Bijna geheel Santpoort en vele 
andere Velsenaren staan in dit 
boek op de foto! Bovendien is er 
een korte historische film.

IJmuiden - Zaterdag rond 01.30 
uur vond op de Kennemerlaan 
een vechtpartij plaats. De poli-
tie hield drie jongens in de leef-
tijd van 17 en 18 jaar aan. Toen 
de politie iedereen die op straat 
stond sommeerde weg te gaan, 
zodat de rust zou weerkeren, 
weigerde een 17-jarig meisje uit 
Velsen hier aan gevolg te geven. 
Zij beledigde de politieagenten 
en verzette zich hevig.

Vechtpartij

Geld uit kas
Regio - De politie heeft vorige 
week vrijdag een 23-jarige vrouw 
uit Haarlem aangehouden, die er 
van wordt verdacht geld uit de 
kas van haar werkgever te heb-
ben gestolen. De vrouw nam al 
enige tijd geld uit de kas en dat 
was opgevallen. Er is proces-ver-
baal opgemaakt.
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Bijzondere optredens
op het Ramsis-podium
Santpoort-Noord - Tijdens de 
jubileumeditie van het Dorps-
feest Santpoort presenteert het 
Ramsis-podium acht avonden 
lang een extra feestelijk muziek-
programma.
Het optreden van Letz Zep (fo-
to) is mogelijk gemaakt door 
de Santpoortse financieel advi-
seur Enrico Does. In mei gaf de 
groep, die op kundige wijze het 
grote voorbeeld Letz Zep covert, 
nog een uitverkocht concert in 
de Amsterdamse Melkweg. Nu 
zijn ze dank-
zij hun fan Enri-
co op zaterdag 
8 augustus gra-
tis te bewonde-
ren in Santpoort. 
In het voorpro-
gramma speelt 
de jonge Velser-
broekse band 
Rarely Alive.
Een week eerder 
op zaterdag 1 
augustus opent 
La Grange het 
muziekfeest bij 
Ramsis. Speciaal 
voor deze gele-
genheid komt 
deze roemruchte 
rockband uit IJmuiden, die zo’n 
twintig jaar geleden als allereer-
ste band op dit podium speelde, 
weer bij elkaar. Met als blikvan-
gers gitarist Danny Vlaspoel en 
zanger Jan van Bodegraven.
Zondag 2 augustus belooft ook 
speciaal te worden vanwege de 
samenwerking van de negen-
koppige soul- en rockband Full 
Count met de honderdjarige mu-
ziekvereniging Soli. Daarbij wordt 
het uitgebreide gezelschap ook 
nog eens ondersteund door een 
achtergrondkoor bestaande uit 
zangers van Unidos.
Maandag 3 augustus is er een 
dubbelconcert van Rendez Vous 

en The Hype. Rendez Vous is de 
coverband van de Santpoortse 
gitarist Bas Kors. Hij richt zich op 
de betere nummers uit de rijke 
historie van de rockmuziek. 
Op dinsdag 4 augustus en 
woensdag 5 augustus spelen 
muzikanten die in Santpoort ei-
genlijk geen  introductie meer 
nodig hebben. Op dinsdag is 
dat  Dirk Jan Vennik, die met zijn 
trio de voor hem kenmerkende 
boogie- en bluesmuziek brengt. 
Rond 22.00 uur is er een kort 

gas top t reden 
van Stijl Achter-
over, vier soul-
volle zangeres-
sen uit de regio. 
De woensdag-
avond is tradi-
tiegetrouw voor 
de Santpoortse 
coverband MIS.
Ook op vrij-
dag 7 augustus 
speelt een mu-
zikant die in de 
voorgaande ja-
ren veel succes 
hadop het Ram-
sis-podium. Dat 
is de IJmuiden-
se rocker André 

Verhage, die met gitarist Henk 
Schippers en de rest van zijn 
groep garant staat voor een on-
vervalst rock‘n’roll-feestje. 
Op donderdag 6 augustus staat 
het Ramispodium in het teken 
van ‘foute muziek’, die doet te-
rugverlangen naar de dagen van 
de Bierelier. Die sfeer zal wor-
den overgebracht door de  Als 
je voor Pret Band. Speciaal voor 
deze gelegenheid is de allround 
coverband aangevuld met zan-
geres Nancy Zandbergen. Zij 
maakte vele jaren eerder het 
Ramsis-podium ook al onveilig 
met haar toenmalige band Knag-
grocka.

Rabobank sponsort beeld De Draver
Santpoort-Noord - Rabobank 
Velsen en Omstreken en 
Stichting Maria van Schuij-
lenburg bekrachtigden afge-
lopen week de sponsoring 
van ‘de Draver’. Dit bronzen 
beeld wordt op donderdag 6 
augustus voorafgaand aan 
de kortebaan van Dorpsfeest 
Santpoort onthuld op de ro-
tonde Hoofdstraat-Wüstel-
aan in Santpoort-Noord.

Dit jaar vindt de 250ste harddra-
verij in Santpoort-Noord plaats. 
Ter ere hiervan worden tal van 
activiteiten ontplooid in en rond 
Dorpsfeest Santpoort. Stich-
ting Maria van Schuijlenburg 
heeft het initiatief genomen om 
het symbool van de Harddrave-
rij Vereniging Santpoort te ver-
eeuwigen. Een levensgroot in 
brons gegoten paard met sulky 

en pikeur, ‘de Draver’ genoemd, 
wordt het eindresultaat. 
,,Harddraverij Santpoort is een 
begrip in het dorp. Omdat wij 
als bank midden in de samen-
leving staan en de paarden-
sport als één van de speerpun-
ten beschouwen in onze spon-
soring, was de keuze tot spon-
soring snel gemaakt’’, aldus di-
rectievoorzitter Franca van Win-
kel van Rabobank Velsen en 
Omstreken. 
Voorzitter van Stichting Ma-
ria van Schuijlenburg Albert 
Jansma is uiteraard blij dat Ra-
bobank Velsen en Omstre-
ken ‘de Draver’ gaat sponso-
ren. ,,De Rabobank is onze soli-
de huisbankier. De bank is voor 
ons een gesprekspartner waar 
je wat aan hebt en dat kunnen 
we goed gebruiken, want juist in 
deze woelige tijd is het moeilijk 

om aan voldoende sponsors te 
komen.’’ Joop Verkruyssen, me-
de-initiator en oud-bestuurs-

lid van Harddraverij Vereniging 
Santpoort, ondersteunt dit van 
harte!

Festival bij 
Zeewegbar
IJmuiden - Zaterdag 18 juli is 
het weer beachvolleyballen ge-
blazen op de parkeerplaats voor 
de Zeewegbar. De aanvang is 
om 11.00 uur. Er zijn nog enkele 
plekken vrij. Een team bestaat uit 
vier leden en eventueel een wis-
selspeler en/of teamcaptain. In-
schrijven kan via 0255-515250 
of bij de bar. Voor de kinderen 
is er een springkussen en een 
grabbelton. Er zijn buitenbarre-
tjes voor de grote dorst en men-
sen met lekkere trek kunnen te-
recht aan de overkant bij Johan 
van Es. Om 16.00 uur is er bui-
ten een live optreden van diverse 
muzikanten, onder andere Rafael 
en Annabel (Mother of Pearls), 
Rob en Lars (Buddy X) en Peter 
(Rebellies). Vanaf 20.00 uur geeft 
de bekende Utrechtse band Bri-
an &Friends een spetterend live-
optreden binnen in de Zeeweg-
bar. De entree is gratis. Dus kom 
gezellig langs en geniet van een 
heerlijk dagje Zeewegbar-festi-
val.

Mariska van Kolck
te gast in Velserduin
IJmuiden – In het kader van de 
jaarlijkse feestelijke week geno-
ten de bewoners van Velserduin 
dinsdag van een muzikale mid-
dag. Het Spaarne Kwartet be-
gon en die bracht de stemming 
er al goed in. Al snel tikken voe-
ten mee op de maat en wordt er 
zachtjes geneuried. Als de gou-
we ouwe ‘Samen onder moeders 
paraplu’ klinkt zingen steeds 
meer mensen mee en bij ‘Op de 
sluizen van IJmuiden’ deint de 
hele zaal mee en wordt er een 
dansje gemaakt. Als zangeres 
Mariska van Kolck arriveert zijn 
de mensen net toe aan een pau-
ze en een hapje en een drank-
je. Geen nood, Mariska schuift 
even aan bij de tafel waar ook de 
heer Co de Pauw zit. Hij maakt 
dit soort evenementen mogelijk 
via de stichting Peakock Foun-
dation, waarmee hij door middel 
van muzikale middagen en boot-
tochtjes zoveel mogelijk ouderen 
een plezierige middag wil bezor-
gen. Inmiddels heeft ook Jos van 
Bommel, oud-conservator van 
Beeckestijn, zich bij deze stich-
ting aangesloten.
Aan het begin van haar optre-
den zegt Mariska enthousiast 

tegen haar publiek: ,,Wat gezel-
lig hier, het is net een echt the-
ater.’’ Als ze aan een medley van 
meezingers begint, zingt de zaal 
uit volle borst mee. De zange-
res straalt: ,,Wat doen jullie goed 
mee, samen zingen is zo fijn.’’ Ze 
had al snel door dat er op de eer-
ste rij een man zit die alle liedjes 
mee kan zingen. ,,Ik ga een liedje 
uit de Jantjes doen, een duet dat 
Willeke en Willy Alberti ook zon-
gen: ‘Omdat ik zoveel van je hou’ 
en u bent even Willy Alberti.’’ Ze 
geeft de tekst aan Hans Uiter-
dijk, zoals de man blijkt te heten 
en voegt er aan toe: ,,Als het niet 
lukt, dan help ik wel, hoor.’’ Maar 
Hans zet in en zingt vol overtui-
ging: ,,Je bent niet mooi, je bent 
geen knappe vrouw. Je nagels 
zijn voortdurend in de rouw.’’ 
Mariska is even verbaasd en de 
zaal geeft de zanger een open 
doekje. 
,,Op vrijdag wordt hier altijd door 
een klein groepje gezongen en 
daar zingt meneer Uiterdijk ook 
vaak solo’’, vertelt een verzorg-
ster. Als het lied uit is roept Ma-
riska van Kolck uit: ,,Hans, je 
zingt nog beter dan Willy Alber-
ti!’’ (Carla Zwart)

Santpoort-Noord - Nog zo’n 
twee weken en dan barst het 
dorpsfeest weer los. Ditmaal met 
een extra feestelijk tintje, om-
dat de Harddraverij 250 jaar be-
staat. Op maandag 3 augustus 
is er voor de 28e maal het leu-
ke straatvoetbaltoernooi voor de 
jeugd: jongens en meisjes tot en 
met 13 jaar. Dit evenement zal in 
een nostalgische sfeer plaats-
vinden, want alle voetballers ver-
schijnen in kleding uit de jaren 
‘30. Ook de medewerkers zijn die 
dag niet alledaags gekleed. Zij 
vragen of alle supporters, zoals 
de (groot)ouders, ook hun kle-
ding aan willen passen. Dit zal 
het hele gebeuren extra feeste-
lijk maken. Voor diegene die er 
het mooist uitziet is er een leu-
ke herinnering. Er is nog plaats 
voor deelnemers jonger dan 6 
jaar, voor de groep van 6 tot en 
met 8 jaar en van 11 tot en met 
13 jaar. De groep van 9 tot en 
met 10 jaar is vol. Inlichtingen via 
023-5370144 of 06-23334208, of 
per Email: tulptrofee@quicknet.
nl. De organisatie is nog  op zoek 
naar een amateur karikatuur te-
kenaar.

Straatvoetbal
voor de jeugd

Man probeert 
vaten te stelen
Regio - Personeel van een win-
kel aan het Floridaplein in Haar-
lem heeft vorige week woens-
dag een man aangehouden die 
twee biervaten wilde stelen. Als 
ze leeg waren, verklaarde de 25-
jarige Haarlemse verdachte, wil-
de hij ze voor het statiegeld weer 
inleveren. De politie nam de man 
mee naar het politiebureau, waar 
een bekeuring werd uitgeschre-
ven. 
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Rocken in het Patronaat
Haarlem - Rechtstreeks uit Ar-
gentinie met hun bonte maar o 
zo aanstekelijke mix van gara-
gerock, punk en surf, afgemaakt 
met orginele oud-Peruaanse 
sambaballen, Los Peyotes (zie fo-
to)! De heren worden vrijdag 17 

juli in het Patronaat bijgestaand 
door Neerlands upcoming ga-
ragerock-band Timeflies. Niet 
mokken, lekker rocken! Aanvang 
21.00 uur en de toegang is gra-
tis!

Recital in 
Stompe Toren
Haarlem - Op zondag 19 juli 
vindt in het cultureel centrum de 
Stompe Toren in Spaarnwoude 
om 14.00 uur  een recital plaats. 
De lyrische bariton Frank Her-
mans zingt met begeleiding van 
pianist  Frans van Tuijl Engel-
se en Franse muziek van onder-
meer Finci, Vaugh, Williams en 
Poulenc. Toegang gratis. Tevens 
is er tussen 12.00 en 16.30 uur 
nog de tentoonstelling van Ton-
ny Plas te bezichtigen. Locatie 
kerkje de Stompe Toren, Kerk-
weg, Spaarnwoude.

Matthaei blijft 
bij Haarlem
Haarlem - Rob Matthaei blijft in 
dienst bij HFC Haarlem. De as-
sistent van trainer Jan Zoutman 
werd aan het begin van het vo-
rige seizoen toegevoegd aan de 
trainersstaf van HFC Haarlem. 
Het takenpakket van Matthaei 
wordt uitgebreid. Naast het coa-
chen van Jong Haarlem wordt 
Matthaei betrokken bij de jeugd-
opleiding en vult hij, samen met 
René Anneese, de functie van 
Hoofd Jeugdopleiding in. Mat-
thaei krijgt daarbij de verant-
woordelijkheid over de A1 en 
Jong Haarlem. 
Jan Zoutman is enthousiast over 
de nieuwe functie van Matthaei. 
,,We moeten de broekriem een 
klein beetje aanhalen bij Haar-
lem, terwijl we wel door willen 
met zowel de spelersgroep als 
de staf. We moeten dus creatieve 
oplossingen zoeken om te zor-
gen dat we weer een stap voor-
uit kunnen maken. De combi-
natiefunctie die Rob nu heeft is 
daar een prima voorbeeld van, 
want er is nu een nog directere 
verbinding tussen de eerste se-
lectie en de jeugdopleiding, wat 
de doorstroming van jeugdspe-
lers ten goede moet komen”. (fo-
to: Serge Meijer)

VROM-subsidie voor 
bewonersinitiatieven op
Haarlem - Het ministerie van 
VROM (Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieube-
heer) geeft Haarlem, tot en met 
2011, jaarlijks een subsidie van 
drie ton. Met dit geld kunnen 
bewoners zelf initiatieven ont-
wikkelen om de leefbaarheid in 
de wijk te verbeteren. Er ligt nog 
een aantal aanvragen van be-
woners. Wanneer die gehono-
reerd zijn, is de subsidie voor 
het jaar 2009 op. Vanaf 2010 zijn 
nieuwe ideeën weer welkom!
Met de slogan ‘Het is jouw wijk, 
dus jij mag het zeggen’ vroeg de 
gemeente vanaf begin dit jaar 
aan bewoners ideeën voor de 
wijk aan te dragen voor subsi-
die. Dat is gebeurd! Een greep 
uit de inmiddels goedgekeur-
de ideeën: een kinderfeest in 
de Hout, muziekuitvoeringen 
op verschillende plekken in 
Schalkwijk; een huttenbouw-
project voor kinderen in Euro-
pawijk; het plaatsen van bloem-
bakken langs de Burgwal.
Nog een voorbeeld van een 
goed idee, is het plaatsen van 
nieuwe klimtoestellen in speel-
tuin de Floragaarde in de wijk 
Zuid-West. De speeltuin krijgt 

vaak de vraag of er speeltoe-
stellen bij kunnen komen voor 
jongere kinderen. Kleine kinde-
ren worden onder de voet gelo-
pen door de grotere en de toe-
stellen zijn niet geschikt voor de 
allerkleinsten. Er worden activi-
teiten georganiseerd voor klei-
ne kinderen, maar deze activi-
teiten zijn vaak binnen, terwijl 
kinderen juist plezier beleven 
aan spelen in de buitenlucht. De 
nieuw klimtoestellen gaan lan-
gere tijd mee en de kinderen 
kunnen bewegen en elkaar hier 
ontmoeten. Daarnaast kunnen 
de ouders op een ongedwon-
gen manier kennis met elkaar 
maken terwijl de kinderen spe-
len. Dit bevordert de sociale sa-
menhang in de wijk.
De gemeente behandelt nu nog 
de aanvragen voor subsidie die 
bewoners al hebben ingediend. 
Wanneer ook deze aanvragen 
zijn goedgekeurd, is de VROM-
subsidie op. Op www.haarlem.
nl/mijnwijk staat het overzicht 
van goedgekeurde initiatieven.
Volgend jaar start weer een 
nieuwe ronde waarin inwoners 
van de stad eigen ideeën voor 
hun wijk kunnen inbrengen.

Ook in 2008 weer meer gesprekken

Sensoor Haarlem voert 
ruim 9.100 gesprekken
Haarlem - Sensoor Haarlem 
wordt steeds vaker gebeld. In 
2008 voerden de medewerkers 
van de telefonische hulpdienst 
9.151 gesprekken; een lich-
te stijging ten opzichte van het 
jaar daarvoor. Gemiddeld komt 
dat neer op ruim 25 gesprekken 
per dag. Opvallend is dat steeds 
meer alleenwonenden contact 
zoeken met Sensoor. Dat aan-
tal steeg in 2008 naar 72 pro-
cent, een toename van bijna 10 
procent. 
De vrijwilligers van Sensoor 
Haarlem hadden vooral meer 
gesprekken over psychosociale 
problemen, zoals angst, depres-
sie, spanning of slapeloosheid. 
Het afgelopen jaar ging ruim 
30 procent van de gesprekken 
daarover, zo’n 5 procent meer 
dan in 2007. Ook eenzaamheid, 
relaties en gezondheid waren 
in 2008 voor veel bellers vaak 
aanleiding om te bellen met de 
hulpdienst.
De meeste gesprekken waren 
met vrouwen; ruim 62 procent. 
De meeste bellers (64 procent) 
waren tussen de 30 en 60 jaar. 
Bellers tot 30 jaar belden Sen-
soor Haarlem meer dan ge-
middeld over relaties, seksuali-
teit en met informatieve vragen, 
maar minder over eenzaamheid 
en leven en dood. 
Gesprekken met bellers van 60 
jaar en ouder gingen vaker over 
eenzaamheid en gezondheid en 
minder over verslaving of ge-
weld en agressie.
Vrouwen belden relatief meer 
over relaties en gezondheid. 
Mannen zochten vaker contact 
over eenzaamheid en seksuali-
teit.
Sensoor Haarlem is al bijna 48 

jaar gesprekspartner voor ie-
dereen die behoefte heeft aan 
een anoniem en vertrouwelijk 
gesprek. Het sterke punt van 
Sensoor is de bereikbaarheid: 
7 dagen per week, 24 uur per 
dag. Dat betekent dat mensen 
ook kunnen bellen als andere 
instanties niet bereikbaar zijn; 
’s avonds, ’s nachts en in de 
weekeinden. Veel bellers maken 
juist dan gebruik van de moge-
lijkheid voor een vertrouwelijk 
en anoniem gesprek.
Momenteel werken er bij Sen-
soor Haarlem 50 medewerkers, 
alleen intensief getrainde vrij-
willigers. Om de hulpverlening 
ook in de toekomst op hetzelf-
de niveau te houden en de 24-
uurs bereikbaarheid te kunnen 
handhaven is het aantrekken 
van nieuwe medewerkers van 
groot belang. Daarom start er 
eind september weer een trai-
ning voor nieuwe medewer-
kers.
Sensoor Haarlem is werkzaam 
in de regio’s Zuid- en Midden-
Kennemerland en Haarlemmer-
meer. 
Het hulpnummer van Sensoor 
Haarlem, 023-5471471, kan dag 
en nacht worden gebeld. De 
hulpdienst is ook altijd bereik-
baar via het landelijke nummer 
0900–0767 (5 cent per minuut). 
Chatten met Sensoor is ook mo-
gelijk. Dat kan via www.sensoor.
nl/haarlem.
Er zijn 26 Sensoor-vestigingen 
in Nederland. Sensoor is met 
230.000 gesprekken de groot-
ste telefonische hulpverlener 
van ons land. Meer informatie 
over Sensoor Haarlem is te vin-
den op www.sensoor.nl/haar-
lem.nl.

Gratis optreden 
John Doe’s Revenge
Haarlem - De winnaars van Pa-
tronaats Rob Acda Award van dit 
jaar, John Doe’s Revenge, geven  

vrijdag 24 juli om acht uur een 
gratis concert in het Patronaa-
café. (foto: Michel de Vreugd)

Bijzondere galeries 
in handig gidsje
Haarlem - In november 2008 
sleepte Haarlem de eretitel 
Kunststad van het Jaar in de 
wacht. Om deze titel eer aan te 
doen, onderneemt de Spaarne-
stad ook in 2009 tal van activitei-
ten om de beeldende kunst on-
der de aandacht van het grote 
publiek te brengen. Zo heeft City 
Marketing Haarlem nu 13 bijzon-
dere galeries gebundeld in een 
handig gidsje voor kunstliefheb-

bers. De brochure met de titel 
‘Art in Haarlem’ is gratis verkijg-
baar bij de VVV of te bestellen 
via www.haarlemmarketing.nl.
Bekende namen als Tanya 
Rumpff, Rob de Vries en Johan 
Deumnes ontbreken uiteraard 
niet. Maar ook kleinere exposi-
tieruimtes als De Galerie, Gale-
rie 37 Spaarnestad en Galerie de 
Portretwinkel zijn een vermelding 
en bezoek meer dan waard. 

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Restaurantweek ook
bij Vrienden van Jacob
Regio - Voor een relatief klein 
prijsje op een zonnig terras ge-
nieten van culinaire hoogstand-
jes bij een toprestaurant, dat 
klinkt als een welhaast onmoge-
lijke combinatie. Maar de Natio-
nale Restaurant Week van 24 tot 
en met 30 augustus maakt  het 
betaalbaar culinair genieten vol-
ledig waar. 
Met deelnemende restaurants 
als Apicius, De Vrienden van Ja-
cob (foto) en Merlet wordt het 
voor iedereen mogelijk om op 
topniveau te lunchen voor 20 eu-
ro of dineren vanaf 25 euro. Een 
actueel overzicht van alle 900 
deelnemende restaurants staat 
op www.restaurantweek.nl. Na 
de spectaculaire officiële ope-
ning op 4 augustus op landgoed 
Duin en Kruidberg in Santpoort-
Noord is reserveren vanaf  5 au-
gustus mogelijk via www.restau-
rantweek.nl.
Tijdens de wintereditie van de 
Nationale Restaurant Week ge-
noten ruim 160.000 gasten van 
de meest smakelijke hoogstand-

jes en betaalbare luxe. Ook de 
zomereditie zal de restaurants 
doen volstromen met mensen 
die zich een exquise én betaal-
bare lunch of diner laten sma-
ken. Juist in de aanhoudende 
kredietcrisis kan iedereen tijdens 
de Nationale Restaurant Week 
kennismaken met culinaire luxe 
van tongstrelende gerechten die 
chefkoks te bieden hebben.
De Nationale Restaurant Week 
steunt de Culibus. Dit is een 
enorme VIP-bus annex sterren-
restaurant-op-wielen, die langs 
kinderziekenhuizen en achter-
standswijken rijdt om kinderen 
te verrassen met een heerlijke 
en gezonde maaltijd.
De doelstelling van de Culibus 
is het op lokatie verstrekken van 
gezonde en voedzame maaltij-
den aan jongeren, die daaraan 
vanwege sociale, culturele en/of 
economische redenen behoef-
te hebben. Tijdens de Nationa-
le Restaurant Week kunnen  fijn-
proevers 1 euro aan dit goede 
doel doneren.

Kinderpret op boulevard
IJmuiden aan Zee - De kinder-
middag, zondag op de Kenne-
merboulevard, begon met mie-
zerige regen en het was daar-
door rustig. Maar later bleef het 
droog, scheen er zelfs een wate-
rig zonnetje en het werd al gauw 
drukker.
Voor de deur van ‘t Familie Huys 
zijn kinderen druk in de weer 
met stoepkrijt, bij ’t Coraaltje ma-
ken ze vliegers. Op de boulevard 
maken ze een ritje op de rug van 
pony Sunny of Whisky of op de 
wat grotere Lady. Ook Schrikkie 
loopt heen en weer. ,,Hij heet zo 
omdat hij vaak schrikt’’, legt de 
begeleidster uit. Anna Louise (2) 
lijkt op de rug van de pony nog 
kleiner dan ze al is. ,,Ze wil op 
paardrijden, geen idee waar dat 
vandaan komt’’, zegt haar moe-
der. ,,Ze bleef maar volhouden. 
Ik ben al met haar naar het Hip-
pisch Centrum geweest, kijken 
of ze op paardrijden voor peu-
ters mocht. Maar ze is te klein, 
ze moet echt wachten.’’ Als An-
na Louise terug komt, roept ze: 
,,Nog een keer!’’ Ze straalt. ,,Ik ga 
kijken of ik de paardjes kan hu-
ren’’, zegt haar moeder. ,,In sep-
tember wordt ze drie jaar, dan 
mogen ze op haar partijtje ko-
men.’’ Op het springkussen is 
het druk. ,,Sorry meisje’’, roept 
een jongen na een botsing ver-

schrikt. Op het terras van Ca-
fé Restaurant IJmuiden aan Zee 
staat een heuse circustent. De-
lano (6) wordt er tot piraat ge-
schminkt. ,,Niet mijn ogen, dan 
krijg ik tranen’’, zegt hij. Als er 
op zijn bovenlip een snor wordt 
geschilderd, moet hij lachen: dat 
kriebelt. Als hij klaar is, gaat hij 
naar de clown om een zwaard 
van ballonnen te maken.
Verderop krijgen kinderen les in 
jongleren. Ze laten borden op 
stokken balanceren. Isa en Lois 
zijn in de weer met de diabolo, 
hun moeder Paulien probeert het 
ook. ,,We hadden dit laatst ook 
op een familiefeestje, mijn klei-
ne nichtje kon het beter dan ik. 
Sindsdien ben ik aan het oefe-
nen.’’ Barman Sander gooit de 
diabolo hoog op en vangt hem 
heel behendig weer op.
Terwijl Isa en Lois op hun beurt 
voor het schminken wachten, 
maakt Paulien jongleerballen 
van ballonnen met rijst, samen 
met Anita, de moeder van Dela-
no. Als ze er een paar klaar heb-
ben, proberen ze het even uit. 
Anita kan met drie ballen jong-
leren en roept uit: ,,Ik kan zo bij 
het circus.’ 
Het is moeilijk om te zeggen 
wie deze middag meer genoten: 
de volwassenen of de kinderen. 
(Carla Zwart)

Iepziekte slaat weer toe
Velsen - Op diverse plekken 
in de gemeente is de iepziek-
te weer geconstateerd. In 
verband met besmettingsge-
vaar zijn de aangetaste bo-
men langs de Heerenduinweg 
en middenberm Stationsweg 
inmiddels gerooid. De aan-
getaste boom langs de Rijks-
weg (voor de ingang bij Wa-
terland) wordt gerooid.

Iepziekte is een besmettelijke 
schimmelziekte die wordt over-
gebracht door iepenspintkevers 
of via ondergrondse wortelver-
bindingen tussen iepen. Die ke-
vers kunnen wel elf kilometer 
vliegen. Zij zijn er dus de oor-
zaak van dat ook relatief ver uit 
elkaar staande iepen gemakke-
lijk besmet kunnen worden met 
de schimmel. 

Dicht bij elkaar geplante iepen 
kunnen besmet raken via wor-
telcontact. Na besmetting door 
de schimmel kan een gemiddel-
de volwassen iep al binnen twee 
tot vier weken dood zijn. 
Ziet u gemeentelijke bomen, 
dus bomen in de openbare 
ruimte, waarvan u vermoedt dat 
die de iepziekte hebben? Neem 
dan contact op het Meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tele-
foon 0255-567575. 
Heeft u zelf een iep in de tuin 
die mogelijk de iepziekte heeft, 
neem dan ook zo spoedig mo-
gelijk contact op met het Meld-
punt. Iemand van de gemeente 
komt dan langs om de boom te 
bekijken en u te adviseren over 
eventuele verdere acties. Sla 
geen iepenhout op als haard-
hout!

Velsen-Zuid - Op de Stations-
weg werd vorige week vrijdag 
rond 16.15 uur een man bekeurd 
omdat hij te snel reed. De toege-
stane snelheid daar is 50 km/u. 
De man reed 94 km per uur.

Veel te snel

Velserbroek - De politie heeft 
vorige week dinsdag om 16.00 
uur twee verdachten aange-
houden op de Dammersweg. 
De mannen van 23 en 27 jaar 
oud, afkomstig uit Velserbroek 
en IJmuiden, hadden postkarre-
tjes in de bosjes gegooid en bo-
men vernield. Een oplettende ge-
tuige zag het gebeuren en belde 
de politie. De verdachten verzet-
ten zich tegen hun aanhouding 
waarna zij geboeid zijn overge-
bracht naar het politiebureau en 
ingesloten voor verhoor. Na ver-
hoor zijn de mannen heengezon-
den, tegen hen wordt proces-
verbaal opgemaakt.

Aanhouding
na vernieling

SP en de IOAW en IOAZ 
inkomensvoorzieningen
IJmuiden - De SP-afdeling Vel-
sen ziet graag dat de Gemeente 
Velsen, het CWI en de Gemeen-
telijke Sociale Dienst de IOAW 
en de IOAZ in het zonnetje zet. 
Werkloze cliënten en zelfstandi-
gen met een inkomen onder het 
sociaal minimum, ouder dan vijf-
tig jaar, mogen volgens de SP 
niet langer alleen maar in de bij-
stand worden gestuurd - met al-
le nadelen die kleven aan de Wet 
Werk en Bijstand. Naar het oor-
deel van de SP heeft een groot 
aantal oudere werklozen en zelf-
standigen recht op een inko-
mensvoorziening via de IOAW 
en de IOAZ – mogelijk zelfs met 
terugwerkende kracht. Deze In-
komensvoorziening Oudere en 
gedeeltelijk Arbeidsongeschik-
te werkloze Werknemers en di-
to Zelfstandigen is bedoeld voor 
oudere werkloze werknemers 
die de volledige uitkeringsduur 
van de WW hebben doorlopen 

en geen recht meer hebben op 
een WGA-uitkering. 
Voor de zelfstandigen, waaron-
der ook ZZP-ers en freelancers, 
geldt daarbij ten onderscheid 
van werkloze werknemers dat 
voor hen een beperkte vermo-
genstoets wordt gehanteerd, 
alsmede een beperkte toetsing 
van het inkomen van de part-
ner. De IOAW-ers/sters zijn he-
lemaal van de vermogenstoets 
gevrijwaard en kunnen nu ein-
delijk gaan sparen, een erfenisje 
aannemen of een schenking van 
een vriend. 
Werklozen en andere minima, 
waaronder ook een toenemend 
aantal ouderen zonder pensioen 
of met slechts een gedeeltelijke 
AOW worden door de gewezen 
op de nog wat zuinig ingerich-
te voorzieningen om het leven 
van meerjarige minima enigszins 
te verzachten. Dat is een goede 
zaak.

Branding
naar Walibi
IJmuiden - Dinsdag 18 augus-
tus gaan de jongerenwerkers 
van jongerencentrum De Bran-
ding naar Walibi World met jon-
geren van 11 tot en met 18 jaar 
om van de achtbanen te genie-
ten. De kosten bedragen 25 eu-
ro per persoon en dat is inclusief 
het vervoer naar het pretpark. 
Hiervoor moet je jezelf opgeven 
en er moet van tevoren betaald 
worden in verband met de reser-
vering. Opgeven en betalen kan 
bij het buurtcentrum vanaf 11 
augustus bij buurtcentrum De 
Dwarsligger, Planetenweg 338 
en bij de jongerenwerker And-
res Kiekens, dinsdag tot en met 
vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur. 
Je kunt ook van tevoren bellen 
(0255-512725) om te zorgen dat 
je op de lijst staat. Je reserve-
ring is pas geldig als er betaald 
is, dus bellen om op te geven is 
niet genoeg.

Activiteiten bij 
het Hobbyhuis
IJmuiden - Heeft u altijd al op 
de computer foto’s willen be-
werken en weet u niet hoe dat 
moet? Bij het Hobbyhuis van A 
tot Z is dit onder deskundige be-
geleiding te leren. Ook bestaat 
de mogelijkheid om daarna, een 
cursus Scrappen te volgen, om 
zo uw foto op een aparte manier 
‘op te leuken’. Als u zich voor 1 
augustus opgeeft voor de Com-
putercursus, dan krijgt u 10% 
korting op de gehele cursus. 
Wilt u zich voor 1 augustus op-
geven voor Scrappen, dan be-
taalt u voor de maand septem-
ber de helft van het cursusgeld. 
Het Hobbyhuis van A tot Z is aan 
de Kromhoutstraat 50a, telefoon 
06-12650716 (Carry).
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In Nieuw Delftweide
Expositie schilderijen 
van Annemarie Rijkse
Haarlem - Vanaf heden is er 
een expositie van schilderijen 
van Annemarie Rijkse in zorg-
centrum Nieuw Delftweide, 
met als thema: Schilderen uit je 
hart. 
Annemarie Rijk-
se woont in Heem-
stede en is in 1990 
haar carrière ge-
start als portret-
tekenares. Sinds 
1994 maakt zij por-
tretten in houtskool 
en klei en schildert 
zij met acryl. 
Vanaf 2006 is An-
nemarie Rijkse ge-
start met de bege-
leiding van work-
shops: ‘Schilderen uit je hart’. Zij 
geeft deze workshops voor ver-
schillende doelgroepen (zoals 
kinderen, volwassenen, man-
telzorgers) en geeft begeleiding 
op 6 verschillende locaties in 
Noord-Holland. Daarnaast geeft 
zij ook individuele lessen aan 

volwassenen. Informatie over 
workshops of individuele les-
sen en de daaraan verbonden 
kosten kunt u vinden op www.
kunstanne.nl. Op 22 augustus 
zal Annemarie Rijkse aanwezig 

zijn op het Plesman 
Pleinfeest in Haar-
lem-Noord om een 
workshop Schil-
deren uit je hart te 
geven. In twee ver-
schillende groep-
jes zal er tijdens 
het Pleinfeest een 
doek worden be-
schilderd. Deze 
twee doeken zullen 
aan het eind van 
de middag worden 

aangeboden aan de zorgcen-
tra Schoterhof en Nieuw Delft-
weide. Het Plesman Pleinfeest 
is een initiatief van de wijkraad 
Sinnevelt in samenwerking met 
de zorgcentra Schoterhof en 
Nieuw Delftweide en de winke-
liers van het Plesmanplein.  

House op de Grote Markt
Haarlem - De Haarlemse Grote Markt was vorige week vrijdag het toneel voor house-liefhebbers. Love-
land on Tour had haar ‘vuilniswagen’ met DJ-installatie op de markt gezet en honderden liefhebbers ge-
noten van de muziek van Gregor Salto en DJ Marnix. De Fight Cancer tour wil aandacht vragen en spon-
soren werven voor de strijd tegen kanker. De tour eindigt op 8 augustus in Amsterdam waar dan het Lo-
veland Festival wordt georganiseerd. (foto: Michel van Bergen) Crisis treft goede doelen hard

Medewerkers ChildsLife 
leveren maand salaris in
Haarlem - Het personeel van 
hulporganisatie ChildsLife In-
ternational levert in juli collec-
tief een maand salaris in. Het is 
een bezuinigingsmaatregel die 
het personeel vrijwillig aangaat 
omdat de hulporganisatie in de 
eerste zes maanden van dit jaar 
haar inkomsten uit fondsenwer-
ving met bijna de helft heeft zien 
teruglopen. Reden: de financiële 
en economische crisis.
Behalve dat de consumenten-
bestedingen voor voedsel en 
duurzame goederen in het af-
gelopen halfjaar met zo’n 4 pro-
cent zijn gedaald, blijken steeds 
meer huishoudens dus ook de 
hand op de knip te houden voor 
goede doelen. In de eerste zes 
maanden van dit jaar is slechts 
de helft van het aantal reguliere 
donaties op fondsenwerving bin-
nengekomen in vergelijking met 
dezelfde periode vorig jaar. Hier-
door is een tekort op de begro-
ting ontstaan. Dit tekort kan er-
toe leiden dat de kinderen in de 
ChildsLife projecten één maaltijd 
minder per dag zullen krijgen.  
Bezuinigingsmaatregelen zijn 
dus onvermijdelijk. Omdat 
slechts 9 procent van de begro-
ting besteed wordt aan admini-
stratieve kosten en personeels-
lasten, zijn grote bezuinigingen 
op deze posten niet mogelijk. 
Ruim negentig procent van de 
inkomsten komt direct ten goe-
de aan voedsel, onderwijs en on-
derdak voor kinderen in Afrika en 
Oost-Europa. Bezuinigen op de 

hulpprojecten lijkt dus haast on-
vermijdbaar. ‘We kunnen het ge-
sponsorde briefpapier aan twee 
kanten bedrukken, meer kanten 
zijn er niet’, aldus Patricia Kicak, 
directeur van ChildsLife Inter-
national. ‘Tijdens een overleg is 
het personeel zelf met het initia-
tief gekomen om een maandsa-
laris in te leveren en we hebben 
besloten dit samen, inclusief mij-
zelf, uit te voeren.’ 
Eén van de medewerkers formu-
leert het als volgt: ,,Voor ons be-
tekent de besparing dat we ge-
woon wat zuiniger aan moeten 
doen. Voor een kind in de slop-
penwijk betekent het ondervoe-
ding, ziekte en uiteindelijk sterf-
te. Dan is de keus snel gemaakt!” 
De medewerkers willen de kin-
deren zoveel mogelijk ontzien 
bij de bezuinigingsmaatregelen. 
‘Het is een pleister op de wonde 
en als de negatieve donatietrend 
zich blijft voortzetten, moeten 
we vrezen dat de kinderen als-
nog de dupe worden’, aldus Pa-
trica Kicak.‘
ChildsLife is een Nederland-
se organisatie, die internatio-
naal hulp verleent. ChildsLife 
biedt met haar kernprogramma’s 
voedsel, onderwijs, HIV/AIDS-
zorg en infrastructuur, hulp aan 
de allerarmste kinderen en fami-
lies. Op dit moment zijn er meer 
dan 16.000 kinderen in de hulp-
programma’s opgenomen.
Voor meer informatie: www.
childslife.nl of telefoonnummer 
023-5570081.

Tom heeft weer 
een eigen tractor!
Haarlem-Noord - Na veel aan-
dacht in de media heeft Tom 
sinds vorige week vrijdagmid-
dag weer een eigen tractor. Af-
gelopen weekend werden de 
tractor van Tom en de fiets van 
zijn moeder gestolen uit de voor-
tuin van hun huis. Een bedrijf uit 
Oldenzaal nam contact op met 
Geenstijl en liet een gloednieu-
we tractor en een nieuwe skelter 
bezorgen. ,,Het is precies dezelf-
de tractor als de tractor die ge-
stolen is. Hij heeft ook nog een 
skelter gekregen voor als hij wat 
ouder is. We kunnen wel zeggen 
dat Tom op dit moment de bof-
kont van Haarlem is”, zegt zijn 
moeder Wendy van Nifterik. Eer-
der had Tom al een leen-trac-

tor gekregen van kennissen en 
vrijdagochtend heeft een onbe-
kende man spontaan een ge-
le speelgoed-jeep bij de familie 
langs gebracht. Dankzij al deze 
aandacht kan Tom deze zomer-
vakantie alsnog op zijn tractor 
door de straat crossen. 
De moeder van Tom is toch wel 
een beetje geschrokken van 
al deze aandacht. ,,We hadden 
nooit verwacht dat er zoveel aan-
dacht voor zou komen. Daar ben 
ik wel een beetje van geschrok-
ken. In één keer was Tom lande-
lijk nieuws”, aldus Van Nifterik. 
De 3-jarige Tom is dolblij met het 
nieuwe speelgoed, maar toch is 
hij nog steeds boos op de boe-
ven. (Roderick de Veen)

Santoni van 
Haarlem 
naar Ajax
Haarlem - De trainer van de C1 
van HFC Haarlem, Michele San-
toni, zet zijn loopbaan voort bij 
Ajax. Bij Ajax wordt Santoni vi-
deoanalist voor de eerste selec-
tie, waarbij hij beelden van trai-
ningen en wedstrijden gaat ana-
lyseren en doorspreekt met de 
technische staf.
Na Caspar Dekker, die de over-
stap maakte naar AZ, is Santo-
ni de tweede jeugdtrainer die 
bij een eredivisieclub in dienst 
treedt. ,,Natuurlijk is het spij-
tig om goede stafleden kwijt te 
raken, maar dit is een prachti-
ge kans voor Michele,’’ aldus 
HFC-Haarlemmanager Rasmijn. 
Hij heeft zich bij Haarlem kun-
nen ontwikkelen en kan nu een 
stap omhoog maken, dat gunnen 
we hem dan ook van harte. We 
zijn trots op spelers en stafleden 
die hun carrière bij Haarlem zijn 
begonnen en zich uiteindelijk 
bij andere betaald voetbalclubs 
verder kunnen ontwikkelen. De 
overstap van Caspar en Michele 
geeft ook aan dat onze jeugdop-
leiding op een hoog niveau staat 
en goed staat aangeschreven bij 
andere verenigingen”. 
,,Het is lastig om zo kort voor aan-
vang van de competitie een ge-
schikte opvolger te vinden”, ver-
volgt Rasmijn. ,,Ajax heeft aan-
gegeven dat ze ons, vanuit de 
samenwerking die wij met Ajax 
hebben, zullen ondersteunen in 
het aanstellen van een nieuwe 
trainer voor onze C1.”
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Wijngaarde bij Noordzee
IJmuiden aan Zee - Zondag 
om 16.00 uur treedt zanger Ron-
ny Wijngaarde op bij paviljoen 
Noordzee. Ronny staat bekend 
als ‘The Dutch Lionel Richie’ en 
is een zeer veelzijdige zanger. 
Zijn repertoire bevat soul, dis-
co en hedendaagse popmuziek 
maar ook het Nederlandstalige 
genre schuwt hij niet. Een op-
treden van deze zanger betekent 
gewoon een swingend feest-
je. Wijngaarde is bekend van de 
Soundmixshow, werd ontdekt 
door Joop van den Ende en is in-
middels bekend in binnen- en 
buitenland, waar hij optrad met 
Tavares. En dan nu op zondag 
19 juli bij paviljoen Noordzee. Bij 
mooi weer zingt Ronny buiten op 
het terras, toegang is gratis.

Zaterdag 18 julii
Zeewegbarfestival met 
beachvolleybal vanaf 11.00 
uur, springkussen en grabbel-
ton voor kinderen. Vanaf 16.00 
uur live optredens buiten, vanaf 
20.00 uur spetterend optreden 
binnen. Toegang gratis. Meer 
info 0255 515250.

Kunstmarkt Spaarndam, van 
11.00 tot 17.00 uur, om 15.00 uur 
concert in de Oude Kerk. Info: 
www.marselje.nl/kunstmarkten

Bezoek molen De Adriaan, 
stadswandeling en lunch, aan-
melden: 06 16410803

Historische vaartocht door 
Haarlem, 14.00 uur bij restaurant 
In den Swarten Hondt, aanmel-
den (verplicht): 06 16410803

Swingsteesjun strandfeest bij 
Club Maritime (strandpaviljoen 
9), Boulevard Favauge, Zand-
voort, 19.00 tot 24.00 uur

Zondag 19 juli
Ronny Wijngaarde, bekend als  
‘The Dutch Lionel Richie’, treedt 
op in paviljoen Noordzee. Aan-
vang 16.00 uur, toegang gratis. 
Meer info: 0255514004.

Tonny Plas exposeert in De 
Stompe Toren te Spaarnwoude, 
12.00 tot 16.30 uur, om 14.00 uur 
een gratis toegankelijk rectital

Woensdag 22 juli

Feestweek IJmuiden aan Zee, 
Kennemerboulevard. Zie special 
elders in deze krant.

Donderdag 23 juli

Feestweek IJmuiden aan Zee, 
Kennemerboulevard. Zie special 
elders in deze krant.

Wat is
er te 
doen

Tien jaar raadslidmaatschap is 
een mooie periode om eens op 
terug te kijken. Wat ik als waar-
devol ervaren heb en waar ik 
veel van heb geleerd zijn de the-
mabijeenkomsten die ik samen 
met mijn PvdA-collega’s heb ge-
organiseerd. Enkele onderwer-
pen die centraal stonden: vmbo/
arbeidsmarkt; onderwijs/jeugd-
zorg; openbaar vervoer/oude-
ren; WMO/mensen met een be-
perking en themamiddagen voor 
ouderen.
De kracht van deze bijeenkom-
sten zit in het samenbrengen 
van betrokkenen van elke aard; 
rechts, links, belanghebbenden, 
deskundigen, geïn-
teresseerden, tegen-
standers, voorstan-
ders enz.
Het scheppen van 
een verbondenheid 
tussen deze men-
sen met al hun idee-
en, creativiteit, eva-
ring en kennis, zie 
ik als een belangrij-
ke taak voor mij als 
raadslid. Dit vanuit 
de gedachte dat ie-
dereen gelijkwaardig is. Dat kan 
soms betekenen dat een groep 
meer aandacht nodig heeft. Als 
jongeren op de arbeidsmarkt 
het onderspit dreigen te delven 
is het goed om onderwijs en be-
drijfsleven  bij elkaar te zetten. 
Wat kunnen onderwijs, bedrijfs-
leven en politiek eraan doen om 
jongeren een eerlijke kans te 
geven op de arbeidsmarkt?
Als mensen met een beper-
king slachtoffer dreigen te wor-
den van reorganisaties in de ge-
zondheidszorg, halen we de 

Tweede Kamer naar Velsen. Ga 
maar in gesprek met de men-
sen die het overkomt; hoe moet 
het beter. Dit hebben wij afgelo-
pen jaren onder andere gedaan. 
Met als resultaat dat vmbo-on-
derwijs en het bedrijfsleven in 
de IJmond met elkaar in overleg 
zijn; de PvdA in de Tweede Ka-
mer met een helder vmbo beleid 
komt en de WMO is aangepast 
op punten.
Natuurlijk gebeurt dit naast het 
‘gewone’ raadswerk. Ook hier 
gaat het om mensen; niet de be-
leidsstukken zijn bepalend maar 
de effecten ervan. En die vind je 
in ‘de straat’. 

Mooi werk; raads-
lid zijn! Ik zie het 
als verbinding en 
soms als motor tus-
sen wat mensen wil-
len, kunnen en voe-
len en wat haalbaar 
is binnen de soms 
beperkte en niet al-
tijd  eenvoudig af 
te stemmen maat-
schappelijke, finan-
ciële en politieke 
mogelijkheden.

Mijn accenten liggen vooral 
op het welbevinden van men-
sen vanuit het principe dat ie-
dereen recht heeft op een vei-
lig bestaan.
In de komende tijd telt dat meer 
dan ooit. De effecten van de 
kredietcrisis beginnen voelbaar 
te worden. Juist nu is het schep-
pen van verbondenheid nood-
zaak; om het beste van elkaar te 
combineren.
Daar ga ik voor. Ook na 2010.

Marianne van den Brenk, PvdA

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Nieuwbouw IJmuider 
Delta vordert gestaag
IJmuiden - Bouwonderneming 
Gebr. Stolk is druk in de weer 
met de uitvoering van fase 1 van 
de nieuwbouw op de plek van 
het voormalige spoorwegstation. 
Op deze locatie, met een totale 
oppervlakte van 30.000 m2, zal in 
de komende periode, in 4 fasen, 
nieuwbouw worden gerealiseerd 
voor zowel bedrijfsunits, kan-
toorruimte, horeca en ca. 7.000 
m2 parkeergelegenheid. Aan fa-
se 1, aan de kant van de DFDS-
terminal, wordt momenteel druk 
gewerkt en het eerste, impone-
rende, resultaat is al zichtbaar in 
de vorm van de bouw van een 
kantoorpand met op de bega-
ne grond een restaurant. Vóór 
dit restaurant is inmiddels een 
groot terras aangelegd waar-
op, midden in het gezellige ha-
vengebied en de visafslag, kan 
worden genoten van een hapje 
en een drankje. Christine Jume-
let, tevens uitbaatster van grand 
café Valerius in Driehuis, gaat de 
scepter zwaaien over dit restau-
rant.
Vanaf 1 augustus a.s. opent het 
nieuwe restaurant haar deu-
ren en ook het prachtige terras 
is dan voor bezoekers gereed. 
De feestelijke opening zal, me-
de gezien de vakantieperiode, 
medio september plaatsvinden. 

Klaas en Johan Stolk tonen zich 
zeer enthousiast over de tot nu 
toe gerealiseerde ontwikkelin-
gen. Ruim vijftig procent van de 
bedrijfsbebouwing van fase  1 is 
inmiddels verkocht of verhuurd. 
In het nieuwe kantoorpand, met 
restaurant op de benedenverdie-
ping, zijn nog een aantal m2 te 
huur, met uitzicht op de haven-
mond vanaf de bovenverdieping. 
Klaas Stolk benadrukte nog eens 
het belang van de huidige op-
knapbeurt van de Halkade voor 
IJmuiden waarbij tevens de mo-
gelijke bouw van een parkeerga-
rage onderdeel van is. Naar zijn 
mening zou op het dak van de 
garage ook nog een extra pand 
gebouwd kunnen worden waar-
in, centraal gelegen in het cen-
trum van IJmuiden, bijvoorbeeld 
bekende IJmuidense musea  ge-
zamenlijk onderdak kunnen vin-
den. Over de toekomst/sloop van 
het voormalige pand van Schoorl, 
dat wel getroffen lijkt te zijn door 
een bombardement,  komt ho-
pelijk binnen een paar weken 
ook duidelijkheid na een nieu-
we hoorzitting. Mochten al de-
ze plannen gerealiseerd kunnen 
worden dan heeft het oude cen-
trum van IJmuiden een comple-
te en fantastische metamorfose 
ondergaan. (Joop Waaijenberg)

Vernieler aan-
gehouden
Haarlem - De politie heeft vori-
ge week vrijdag rond 23.45 uur 
een 44-jarige man aangehouden, 
nadat deze in een horecazaak op 
de Grote Markt een plaat van 
plexiglas had vernield. De man 
verkeerde onder invloed van al-
cohol en werd voor de nacht in 
de cel gezet. De volgende och-
tend kon hij worden gehoord. Hij 
krijgt proces-verbaal.

Zomersluiting kassa 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - De kassa van de Stads-
schouwburg Velsen is tot en 
met vrijdag 7 augustus geslo-
ten. Vanaf maandag 10 augus-
tus is de kassa op werkdagen 
tussen 10.00 en 12.00 uur weer 
telefonisch bereikbaar via 0255 
-515789. Tijdens de zomerslui-
ting blijft het mogelijk om onli-

ne via www.stadsschouwburg-
velsen.nl of via het bestelformu-
lier uit de theatergids kaarten te 
reserveren voor het nieuwe sei-
zoen. Reserveer nu alvast kaar-
ten voor topshows van o.a. Frans 
Bauer, Veldhuis & Kemper, Tine-
ke Schouten, Hans Liberg, Pur-
per en Slagerij van Kampen!

René Anneese assistent 
hoofd jeugdopleiding
Regio - HFC Haarlem heeft Re-
né Anneese vast weten te leg-
gen voor de functie van Assi-
stent Hoofd Jeugdopleiding. An-
neese gaat Rob Matthaei on-
dersteunen, die de functie van 
Hoofd Jeugdopleiding op zich 
neemt. De functie was vacant 
na het vertrek van Caspar Dek-
ker, die op zijn beurt het stok-
je had overgenomen van Ed-
mond Claus. Anneese blijft te-
vens verbonden als hoofdtrainer 

aan de Koninklijke HFC. Annee-
se neemt de B1 tot en met de E-
top jeugd onder zijn hoede, daar 
waar Matthaei de verantwoor-
delijkheid krijgt over A1 en Jong 
Haarlem. Daarnaast zal intensief 
worden samengewerkt met de 
trainersstaf van het eerste elftal. 
Pieter Morel, coördinator van de 
jeugdopleiding, completeert de 
professionele staf die de organi-
satorische kant van de jeugdop-
leiding in goede banen leidt.



M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 16 juli 2009

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie, 
Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden tot wet-
houder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 

- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
 
RAADSBESLUITEN

De raad heeft in zijn vergadering van 2 juli 2009 
een besluit genomen over de volgende onderwer-
pen:
- RFK Keetberglaan
- Besteding ReinUnie gelden
- Voorjaarsnota 2009
-  Jaarrekening 2008 en begroting 2010 gemeenschap-

pelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
- Jaarrekening 2008 en begroting 2010 Hollands 

Archief
- Jaarstukken Veiligheidsregio Kennemerland 
- Jaarstukken Recreatieschap Spaarnwoude
- Beleidsvisie Openbare verlichting
- Advies commissie Bezwaarschriften m.b.t. bezwaar 

tegen weigering art. 19 WRO-procedure te voeren 
voor perceel aan de Amsterdamseweg

 
De besluitenlijsten en de besluiten zelf zijn in te zien 
op de website www.velsen.nl
Het eerstvolgende raadsplein na het zomerreces is 
donderdag 3 september 2009.
 
KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort           
Rijnstraat 1510 1 kastanjeboom              
Herculesstraat 7 1 kastanjeboom                      
De Genestetlaan 2 1 taxus                                   
Orionweg ong. 2 eiken en 1 meidoorn  
(bomen mogen worden gekapt vanwege dunning van 
de groenstrook)
Feithlaan ong. 10 esdoorns                            
(bomen mogen worden gekapt vanwege de aanstaan-
de rioolvervanging i.c.m. het Bomenplan Velsen 2003)
Kanaalstraat 257 1 iep                                        

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

Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie 
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donder-
dagavond 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

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

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 de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23. 

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 

woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- en 
grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 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 WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1 
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur 
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-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) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

(boom bij ingang Witte Theater mag worden gekapt 
omdat deze de invalideningang verspert)
Kerkweg 117  2 coniferen, 
  1 esdoorn  en 
  1 den 
Driehuizerkerkweg 142 1 populier                               

Dagtekening van deze kapvergunningen is 14 juli 
2009.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.
 
BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-121-2009  Kerkweg 3 te Santpoort-Noord; 

het pleisteren van de gevels
BP-122-2009  Kerkweg 3 te Santpoort-Noord; 

het 
vergroten van de achtergevel

BP-123-2009  Hagelingerweg 210 te Santpoort-
Noord; het oprichten van vuurwerk opslagplaatsen

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG  LICHT
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
 
BL-139-2009 Kerkweg 3 te Santpoort-Noord; 

het vergroten van twee bergingen
BL-140-2009 Kerkweg 67 te Santpoort-Noord; 

het vergroten van een dakkapel (zijgevel)
BL-141-2009 Hageveldlaan 4 te Santpoort-
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Noord; het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
BL-142-2009 Biallosterskilaan 34 te Santpoort-

Noord; het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
BL-143-2009 Duin- en Kruidbergerweg 72 te 

Santpoort-Noord; het veranderen van een berging
BL-144-2009 Ladderbeekstraat 122 te Velsen-

Noord; het oprichten van een berging
 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
 
PS-28-2009 Oude Pontweg ong. te Velsen-

Zuid; 
verzoek verlengen ontheffing tijdelijke standplaats 
Oude Pontweg

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 17 juli t/m 27 augustus 2009.
       
Schriftelijke of  mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
 
BL-100-2009 De Kamp 19 te Velserbroek; het 

plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-101-2009 Goeman Borgesiuslaan 1 te 

Velsen-Zuid; het veranderen en vergroten van een 
berging

BL-109-2009 Hektjalk 2 te Velserbroek; het 
oprichten van een berging

BP-30-2009  Kweekensteinsweg ong. te Velsen-

Zuid; het oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-67-2009  Schoterkerkpad 4 8000 te 

Santpoort-Zuid; het vernieuwen van een fiets-/
voetgangersbrug

BP-72-2009  Duin- en Kruidbergerweg 72 te 
Santpoort-Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning

BP-75-2009  Bakkerstraat 33 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

BP-78-2009 De Ruyterstraat 144 te IJmuiden; 
het 
veranderen en vergroten van 2 dak-opbouwen nrs. 
144 en 146)

BP-86-2009 IJmuiderstraatweg 76 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
 
BL-60-2009 Molenveltlaan 31 te Santpoort-

Noord; het plaatsen van een dakkapel (achtergevel)     
BL-69-2009 P.C. Hooftlaan 83 te Driehuis; het 

veranderen en vergroten van een woning met een 
uitbouw en een dakkapel

BL-78-2009 Stelling 16 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een berging

BP-35-2009 Ladderbeekstraat 73 te Velsen-
Noord; het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

BP-36-2009 Ladderbeekstraat 79 te Velsen-
Noord; het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

BP-37-2009 J.T. Cremerlaan 65 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

BP-73-2009 Gijzenveltplantsoen ong. te 
IJmuiden; het verlengen van bouwvergunning 
BP-347-2005 het oprichten van een ketenpark (tij-
delijk)

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
TOESTEMMINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
 
PS-23-2009 Duin- en Kruidbergerweg 89 

Santpoort-Noord verzoek ontheffing t.b.v. parkeren 
op het weiland

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
STANDPLAATSVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft een standplaatsvergunning verleend voor:
 
Het innemen van een standplaats voor het verkopen 
van vis en aanverwante etenswaren aan de 
IJmuiderslag op twee parkeerplaatsen welke zijn gele-
gen direct tegenover het transformatorhuisje aan 
IJmuiderslag 1 te IJmuiden. Het betreft een stand-
plaats voor de periode 1 januari tot en met 31 decem-
ber met wisselende openingstijden, met uitzondering 
van de maandag. De ingangsdatum is 15 juli 2009.
 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Palm Beach Life Beach Volleyball Circuit in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Zaterdag 
en zondag staat Velsen-
Noord bij strandpaviljoen 
Timboektoe in het teken 
van beachvolleyball en 
fun. In 2003 is het Beach 
Volleyball Circuit er voor 
het laatst opgebouwd en 
dus zijn we terug van weg-
geweest.

Tijdens de weekenddagen 
zullen er naar verwachting 
op 50 velden door 800 deel-
nemers op verschillende ni-
veaus beachvolleyball ge-
speeld worden van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. Het is geschikt 
voor jong en oud, van recre-
ant tot topsporter. Het week-
end hier in Velsen-Noord is 
het twaalfde toernooiweek-
end van het ‘Palm Beach Life 
Beach Volleyball Circuit 2009’. 
De Beach Crew zal tijdens dit 
weekend ondersteund wor-

den door Volleybalvereniging 
WVV’72. Meer informatie en 
inschrijven voor dit toernooi 
kan via www.beachvolley.nl.
Het Palm Beach Life Beach 
Volleyball Circuit is een cy-
clus van 44 toernooien dat 
gedurende zeventien week-
enden van mei t/m augus-
tus langs de Nederlandse 
kust en binnenlandse stran-
den trekt. Van Vrouwenpol-
der, Scheveningen en Bus-
sloo tot Ameland, per seizoen 
doen er zo’n 40.000 deelne-
mers mee en zijn er onge-
veer 400.000 bezoekers. Het 
Palm Beach Life Beach Vol-
leyball Circuit typeert zich 
door de gehele sfeerbele-
ving om het evenement heen. 
Naast de beachwedstrijden 
die er worden gespeeld, kun 
je terecht op het centre court 
voor een verfrissend drankje, 
even winkelen in de Beach 

hop of lekker relaxen in één 
van de loungehoeken. Ook 
voor de bezoeker is het zeker 
de moeite waard om langs 
te komen! Ben je een ge-
vorderde beach volleyballer? 
Dan kun je je ook inschrijven 
voor de Eerste of Tweede Di-
visie toernooien die tijdens 
het Palm Beach Life worden 
georganiseerd in samenwer-
king met de Nederlandse 
Volleybal Bond.
Free Time Promotion organi-
seert ook samen met de Ne-
VoBo topsportevenementen 
zoals de Jiba 
Eredivisie toernooien, het Jiba 
NK Beachvolleyba  en met als 
hoogtepunt de Swatch FIVB 
Beach Volley World Tour. Kijk 
op www.beachvolley.nl voor 
meer informatie! Hier kan je 
jouw team inschrijven, zowel 
online als schriftelijk! Of bel 
met 0900-3733846.


