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De Zeewegbar heeft banken buiten staan voor de rokers

Het effect van het rookverbod
IJmuiden - Sinds 1 juli is het rook-
verbod in de horeca van kracht en 
mag er niet meer binnen gerookt 
worden. Een rondje langs een paar 
gelegenheden met de vraag hoe het 
rookverbod in de praktijk werkt.
Bij de Zeewegbar staan banken en 
asbakken buiten, waar rokers te-
recht kunnen. ,,Na 2.00 uur is dit 
een probleem’’, vertelt Odette Otte. 
,,Tot die tijd gaan de mensen naar 
buiten, als ze een sigaretje op wil-
len steken. Na 2.00 uur mag er nie-
mand meer naar binnen, dan moet 
de deur op slot, ook voor de rokers.’’ 
Ze vervolgt: ,,Het is voor sommige 
mensen zo’n gewoonte, dat ze zon-
der er bij na te denken soms bin-
nen een sigaret pakken. Maar je 
ruikt het nu direct en dan is het: uit 
met die peuk! Ik merk wel dat het 
stiller wordt. Er zijn nog kroegen in 
IJmuiden waar ze het roken toela-
ten, daar gaan ook mijn bezoekers 
heen.’’

Zoals het geval is in een klein buurt-
kroegje, dat midden in een dichtbe-
volkte wijk staat. ,,We zijn vol goe-
de moed begonnen, ik had een ter-
ras buiten gemaakt met een para-
sol, zodat de rokers ook droog zou-
den zitten’’, vertelt de uitbater. ,,Ge-

volg: iedereen stond tot 2.00 uur 
op de stoep. Dat kan niet voor de 
buren, er slapen hier kleine kinde-
ren. Toen heb ik ze maar weer naar 
binnen gehaald. Ik zie wel waar het 
schip strandt.’’ Een vaste klant ver-
telt: ,,Het maakt mij niet uit, of ik er 
nu binnen of buiten eentje opsteek. 
Maar we willen de buurt geen over-
last bezorgen.’’ De uitbater weer: ,,Ik 
heb geen personeel in dienst, run 
deze kroeg samen met mijn vrouw. 
Zelf roken wij niet, maar we hebben 
er geen last van. We hebben rond 
de 50 vaste klanten, waarvan de 
meeste roken. Als ik die kwijtraak 
door het rookverbod, dan kan ik de 
tent wel sluiten.’’
In een café een paar straten verder-
op staan de asbakken ook nog ge-
woon op de bar. ,,We hebben een 
rookruimte. Op een gegeven mo-
ment zat iedereen daar en stond ik 
in mijn eentje achter de bar in een 
leeg café, dat was zo bizar’’, ver-
telt de eigenaresse. ,,Toen heb ik ze 
maar weer naar het café gehaald, ik 
zie wel wat er van komt. Uiteinde-
lijk trekken we toch aan het kortste 
eind. Maar we hebben nooit richtlij-
nen gehad of een mededeling over 
dat rookverbod, dat is toch raar.’’ 
Een bezoeker zegt: ,,Dat rookverbod 

De scouting maakt een grote klimtoren aan het strand

IJmondtrekkers maken 
een klimtoren
IJmuiden aan Zee - Een hoge 
klimtoren stond zondagmiddag op 
het strand, gemaakt van palen en 
touw. Dit was één van de activitei-
ten van Scoutinggroep de IJmond-
trekkers, die op uitnodiging van de 
strandbibliotheek hun blokhut ver-
lieten en naar het strand kwamen.
Ook leerden de kinderen richting te 
bepalen door middel van kompas-
schieten en maakten zij in gips een 

afdruk van hun eigen hand.
,,We willen kinderen op deze manier 
kennis laten maken met de scou-
ting’’, vertelt leidster Kim Swiers. 
,,Het is pionieren, met weinig iets 
maken dat leuk is om te doen en 
dat ook nog eens nuttig kan zijn.’’ 
,,Je laat zo zien dat er veel moge-
lijkheden zijn met beperkte midde-
len’’, valt groepsbegeleidster Sas-
kia de Haan haar bij. ,,Bij de scou-

Braakballen vertellen veel over de 
eetgewoonten van uilen

Laatste week ‘Over Nachten’
Braakballen pluizen in het 
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - Op donderdag 7, vrijdag 
8 en zondag 10 augustus, in de laat-
ste week van de tentoonstelling Over 
Nachten die gaat over nachtdieren,  
kan iedereen vanaf 5 jaar meedoen 
aan het  uitpluizen van braakballen 
in het Pieter Vermeulen Museum te 
Driehuis. Van 13.30 tot 15.30 uur is 
een vrijwilliger aanwezig die je daar-
bij helpt. Neem je vrienden, ouders 
of grootouders mee want het is een 
leuke activiteit.

Braakballen pluizen? Hoe gaat dat?
Uilen eten muizen en kleine vogels 
met huid en haar op, maar de botjes, 
schedels en vacht kunnen ze niet 
verteren. Die braakt de uil samen-
geperst in een langwerpige prop,  
de braakbal, uit. Deze uilenballen of 
braakballen zijn droge pluizige bal-
letjes en zijn gelukkig niet zo vies 
als het klinkt. Bij de balie kun je een 
braakbalpakketje kopen voor 0,50 
euro.
Met een loep, kwastje en satéstok-
jes ga dan je zelf aan de slag om een 
braakbal uit te pluizen en uit elkaar 
te peuteren. Je vindt dan schedels, 
kaken, schildjes, botjes en snavels. 
Aan de hand van een zoekkaart ga 
je zelf bekijken welke soorten die-
ren de uil zoal naar binnen heeft ge-
werkt. De skeletonderdelen die je 
vindt, kleur je in op een kleurplaat.
Sommige  kinderen vinden het eerst 
maar een vies karweitje, maar als 
ze eenmaal zo’n bal opengebroken 
hebben en ze zien een verzameling 
botjes te voorschijn komen, dan zijn 
ze al snel enthousiast. Al je vonds-
ten, meer dan je denkt, mag je na 
afloop opplakken en mee naar huis 
nemen als een echt braakbalschil-
derij.
Aanmelden kan via telefoonnummer 
0255-536726 en e-mail: info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl. Vergeet 
ook niet een bezoek aan de tentoon-
stelling Over Nachten over de uil en 
andere nachtdieren. Na zondag 10 

augustus wordt de nieuwe tentoon-
stelling ‘Hé Wattje’ opgebouwd. De-
ze gaat over duurzame energie en is 
leuk voor kinderen vanaf 8 jaar. De-
ze is vanaf zondag 24 augustus te 
bezoeken voor publiek.

Meer informatie bij het Pieter Ver-
meulen Museum, Driehuizerkerk-
weg 34d in Driehuis, op internet te 
vinden op www.pieter-vermeulen-
museum.nl. Openingstijden: woens-
dag, vrijdag, en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Tijdens schoolvakan-
ties van dinsdag tot en met vrijdag 
en op zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Groepen op afspraak. Feestda-
gen gesloten. 
Tarieven: volwassenen 2,50 euro. 
Kinderen van 3 tot en met 12 jaar 2 
euro; 65+ en CJP: 2 euro. Vrienden 
50 procent korting. Museumkaart 
niet geldig.

Wie geeft Toby een tweede kans?

Toby zoekt 
een baasje
IJmuiden - Het Kerbert Dierente-
huis zit ook deze zomer weer vol 
met zwerfdieren, maar één daarvan 
verdient speciale aandacht. Toby is 
een ongecastreerde reu van ruim 
drie jaar oud. Zoals op de foto wel 
te zien is, is Toby een Sint Bernard. 
Toen Toby een paar weken geleden 
in het asiel kwam, stelde de dieren-
arts vast dat hij een probleem met 
de oogleden had. De oogleden wa-
ren te ruim en krulden om, tegen de 
oogbol aan. In Dier Medisch Cen-
trum Kennemerland is door de oog-
heelkundige specialiste plastische 
chirurgie uitgevoerd. Hierdoor zijn 
de oogleden weer normaal van vorm 
geworden en irriteren ze niet langer 
de oogbol. Toby heeft na deze ope-
ratie wat extra aandacht nodig wat 
betreft de verzorging van zijn ogen. 
Maar als de wondjes eenmaal ge-
nezen zijn verwachten we hier in 
de toekomst geen problemen meer 
van. 
Toby is een erg vriendelijke reus van 
een hond. Kan goed met mensen 
en andere huisdieren opschieten. Is 
soms door zijn grootte en enthousi-
asme wat onstuimig voor kleine kin-
deren maar hij meent het goed. Hij is 
binnenshuis rustig en kan goed een 
paar uurtjes alleen blijven. Buitens-
huis is hij speels en kan ook los lo-
pen. 
Door zijn grootte en jeugdige leef-
tijd én door de (tijdelijke) intensie-
ve verzorging van de ogen zou Toby 
een stuk beter af zijn in een gewoon 
huis, dan in de kennel in het Kerbert 
Dierentehuis. 
Alle kosten wat betreft de nazorg 
van de oogoperatie zijn voor het 
Kerbert dierentehuis en Dier Me-
disch Centrum Kennemerland. 
Wie wil Toby een tweede kans geven 
en komt hem uit het Kerbert Dieren-
tehuis ophalen?
Voor meer informatie: het Kerbert 
Dierentehuis in IJmuiden 0255-
515744 of Dier Medisch Centrum 
Kennemerland, 023-5384444. 

komt niet van de Nederlandse rege-
ring, maar van het Europese Par-
lement. Gewoon met z’n allen niet 
gaan stemmen, als er verkiezingen 
zijn. Doe net als in Amerika: daar 
zijn kroegen waar je wel en niet 
mag roken. Dan kunnen de men-
sen kiezen.’’ ,,Anders is het met de 
zaal, die wij verhuren voor bruiloften 
en partijen’’, zegt de eigenaresse. 
,,Laatst was daar een feest met 150 
gasten, waarvan er op een gegeven 
moment zo’n 100 buiten stonden te 
roken. Toen kreeg ik de politie aan 
mijn deur, vanwege overlast. Maar 
ik kan die mensen toch niet binnen 
houden, als ze willen roken?’’
,,De jongeren gaan hier braaf naar 
buiten om te roken’’, zegt Remco 
Glas van Seasons. ,,Of het bezoe-
kersaantal terugloopt, daar heb ik 
nog geen zicht op. Het is vakantie, 
dan is het altijd wat rustiger. Maar 
eerlijk gezegd ben ik daar niet bang 
voor.’’ 

Onlangs werd bekend gemaakt, dat 
er strenger gecontroleerd gaat wor-
den. Café-eigenaren die het rook-
verbod negeren, riskeren een boe-
te die op kan lopen tot 2400 euro. 
(Carla Zwart) 

ting groei je naar zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid, waarbij het sociale 
aspect heel belangrijk is.’’
Bij de toren wordt ondertussen hard 
doorgewerkt. Met touw worden aan 
twee lange balken dwarsbalken 
vastgeknoopt. Zo ontstaat een lad-
der, waarmee de toren beklommen 
kan worden.
Erik Boot is leider van de Rowan’s en 
de Sherpa’s, de oudste groep bij de 
scouting. Hij is druk in de weer met 
touw, daarbij geholpen door Bart 
Bok (6). Erik maakt een lus van het 
touw en vraagt Bart om daar in te 
gaan staan. Als hij aarzelt, moedigt 
Erik aan: ,,Doe maar, ik hou je goed 
vast. De knoop wordt dan strakker 
om de paal getrokken.’’ Aan de an-
dere kant van de balk werkt Tessa 
(11), zij redt het al aardig alleen. Erik 
houdt een oogje in het zeil en waar-
schuwt: ,,Je gaat scheef met het 
touw.’’ Tessa zucht: ,,Ik weet het. Ik 
vind het nog wel een beetje moei-
lijk.’’ ,,Ik kom je zo helpen’’, belooft 
Erik.
Tessa is lid van de Kabouters en 
vindt het heel leuk bij de scouting. 
,,Het is er heel gezellig en we doen 
vaak leuke spelletjes. We zijn pas-
geleden nog op kamp geweest, op 
de fiets naar Overveen.’’ Bart kan 
niet wachten tot hij ook lid mag 
worden van de scouting, maar hij 
moet nog een jaartje wachten. Voor 
zijn leeftijdsgroep de Bevers, van 5 
tot 7 jaar, is er op dit moment geen 
leiding. Elke zaterdag komen de 
scoutinggroepen bij elkaar in de 
clubhuizen aan de Heerenduinweg, 
achter de tennisbaan. Wie het leuk 
vindt om de kinderen bij de scou-
ting te begeleiden, kan contact op-
nemen met Saskia de Haan, via te-
lefoonnummer 023-5375658. (Carla 
Zwart)

Bovenste rij vanaf links: Kees Kalk (keeperstrainer), Mink Verbaan (materiaal-
verzorger), Bob Koning, Cendrino Misidjan, Tom Zoontjes, Jeffrey Esser, Be-
nito Olenski, Jasper Plantinga (fysiotherapeut) en Ton Offerman (verzorger) 
Middelste rij: Edward Metgod (trainer), Michiel van Dam, Raymond Fafiani, 
Mark de Vries, Martijn van Strien, Frank Korpershoek, Touvarno Pinas, Gideon 
Dijks (assistent trainer) Onderste rij: Richmond Bosman, Misha Salden, An-
thony Correia, Richard van Heulen, Melvin Holwijn, Geoffrey Meye en Marien 
Willemsen

Telstar presenteert 
selectie en staf
Velsen-Zuid - Vorige week woens-
dag werd door Telstar de selectie en 
de staf voor het seizoen 2008-2009 
gepresenteerd. Op een zonnig maar 
winderig Pontplein werden op de 
houten vlonder, achter de snackbar,  
24 stoelen geplaatst voor alle spe-
lers en staf.
De Witte Leeuwen verschenen, on-
der aanvoering van trainer Edward 
Metgod, in het nieuwe hagelwitte 
shirt. Het duurde even voordat ie-
dereen zijn zitplaats had ingenomen 
en het plankier, voor een mooie fo-
to, van het nodige onkruid was ont-
daan. Zelfs de kapitein van de pont 

was onder de indruk want hij legde 
het gevaarte, kort na het uitvaren, 
even stil zodat een mooi plaatje kon 
worden geschoten. 
Op het nieuwe shirt, vervaardigd 
door Beltona, maakt op de borst 
het clubembleem met de goudge-
le Telstar-satelliet zijn rentree. De 
naam en het logo van Midreth, bou-
wer van de nieuwe hoofdtribune en 
shirtsponsor voor het seizoen 2008-
2009, sieren de voorkant. Het nieu-
we shirt zal rond de aanvang van de 
Jupiler League ook beschikbaar zijn 
voor supporters van De Witte Leeu-
wen.
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Aanbieding
VOL HD TV 1080 pixels

NU e998,- 
LCD tv’s vanaf e499,-. Alleen A-merken

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 
Tel.: 0255-515726

uw audiospecialist!

Surf eenS naar

www.hofgeest.nl
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M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl

PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 48 
EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het 
adres waar zij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal 
daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:

Droog N.R. Geb. 27-04-1976 Ruiter de E.S. Geb. 31-08-1987
Enabulele V. Geb. 19-04-1969 Saidi Z. Geb. 28-08-1956
Eriks M. Geb. 09-12-1980 Star van der A. Geb. 05-05-1987
Graaf de J.S. Geb. 25-06-1959 Randwijk van Y.R. Geb. 21-09-1982
Halatoe S.E. Geb. 07-05-1986 Scheffel A. Geb. 13-03-1963
Kirilova M.Y. Geb. 07-05-1988 Schuit M. Geb. 17-03-1968
Lazaar S. Geb. 16-02-1978 Smits M.A. Geb. 04-07-1983
Lomboy I.O. Geb. 16-06-1979 Steinraht G.A.C.B. Geb. 23-12-1961
Pijpers S. Geb. 02-08-1985 Tromp K. Geb. 08-09-1988

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Algemene en Burgerzaken, 
tel. (0255) 56 73 40.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de vol-
gende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer aantal en soort  dagtekening 

kapvergunning
Minister van Houtenlaan 82 1 Japanse es 22 juli 2008
Meervlietstraat 147 1 zeeden 22 juli 2008
Laurillardlaan 9 1 christusdoorn 22 juli 2008
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 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 kapvergunningen kunt 
u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. 
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-190-2008 Van Wassenaerstraat ong. te IJmuiden; het vernieuwen 

van een berging
BP-191-2008 Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het oprichten van een vrij-

staande woning
BP-192-2008 Valckenhoeflaan 59 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van de 1e verdieping van een woning
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-246-2008 Hyacinthenstraat 32 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning met een uitbouw en een dak-
kapel (achtergevel)

BL-247-2008 Hoofdstraat 240 te Santpoort-Noord; het oprichten van 
een berging

BL-248-2008 Rosa Manusstraat 2 te Velserbroek; het plaatsen van een 
erfafscheiding (zijkant)

BL-249-2008 Hofgeesterweg 51 te Velserbroek; het veranderen (inpandig 
en achtergevel) en vergroten (dakkapel) van een woning

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de WRO te verlenen voor:
BL-35-2008 Hagelingerweg 120 te Santpoort-Noord; het vernieuwen 

van een erfafscheiding
BL-198-2008 L. Brownstraat 48 te Velserbroek; het legaliseren van een 

overkapping
BL-203-2008 Galvanistraat 10 te IJmuiden; het legaliseren van een 

erfafscheiding (groendrager)
BL-214-2008 Zeeweg 262 te IJmuiden; het legaliseren van een erfaf-

scheiding (groendrager)
BP-68-2007 Concordiastraat ong. te Velsen-Noord; het oprichten van 

een bedrijfsgebouw met kantoor
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 

gedurende zes weken ter inzage van 25 juli t/m 4 september 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de WRO te verlenen 
voor:
BP-147-2008 Hofgeesterweg 14 8000 te Velserbroek; het plaatsen van 

3 units (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 25 juli t/m 4 september 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING BINNENPLANS

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde bestemmings-
planregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van 
een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 25 juli t/m 7 augustus 
2008 ter inzage.
BL-149-2008 Hagelingerweg 183 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een berging
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publi-
catie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-166-2008 Stelling 24 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een berging
BL-182-2008 Hoofdstraat 42 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van een woning met een uitbouw en het 
oprichten van een berging

BL-188-2008 Stelling 51 te Velsen-Zuid; het verplaatsen van 2 bergingen
BL-204-2008 L. Springerstraat 32 te Velserbroek; het veranderen van 

een erfafscheiding (zijkant)
BL-210-2008 Gildenlaan 10 te Velsen-Noord; het veranderen en ver-

groten van een berging (achterzijde)
BL-212-2008 De Vliet 15 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel 

(achterzijde)
BL-219-2008 Bosboom-Toussaintlaan 40 te Driehuis; het veranderen 

en vergroten van een woning met een erker
BL-220-2008 Liniepad 41 te Velserbroek; het legaliseren van een fietsen-

berging en plantenkas
BP-52-2008 Acaciastraat 5 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van de 2e verdieping van een woning
BP-96-2008 Ver Loren van Themaatlaan 15 te Velsen-Zuid; het 

oprichten van een overdekte tribune (tijdelijk)
BP-102-2008 Westerduinweg 22 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een bedrijfsgebouw
BP-106-2008 Acaciastraat 17 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een dakopbouw
BP-130-2008 Zeeweg 123 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een dakopbouw
BP-136-2008 Wijkermeerweg 5 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een aanduidingsbord
BP-145-2008 Dirk Hartoghstraat 13 te IJmuiden; het vernieuwen van 

een balkonhek
BP-146-2008 Driehuizerkerkweg 232 te Driehuis; het veranderen en 

vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-154-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen van 

de noord-west gevel van een bedrijfsgebouw (OSF 2) (4C)
BP-158-2008 Driehuizerkerkweg 282 te Driehuis; het veranderen en 

vergroten van de 2e verdieping van een woning
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 (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-65-2008 Boterdijkweg 1 te Velserbroek; het slopen van een gebouw
SL-67-2008 Dokweg 38 te IJmuiden; het verwijderen van diverse 

asbesthoudende materialen
SL-68-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het slopen van een 

productie unit in Oxystaalfabriek 2 (4C)
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 (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

TOESTEMMING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft toe-
stemming verleend voor:
PS-30-2008 Santpoortse Dreef 8 te Santpoort-Noord; verzoek verklaring 

van geen bezwaar voor het wonen/werken in 2e woning
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.

Adres
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 van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stad-
huis van 09.00 – 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur 
met al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

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.

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

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00-12.00 uur: vrije inloop

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
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur  
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur 

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
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 Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, 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 identiteits-
kaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, brandweer en 

rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 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

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid, 
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid,  UMTS-
masten en projecten KG-terrein, Groot Helmduin kunt u zich wenden 
tot wethouder Margo Bokking

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken, 
Geo-informatie, publieksdienstverlening, milieu en project Forteiland 
kunt u zich wenden tot wethouder Carel Ockeloen

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, coördinatie 
integraal vergunningenbeleid, openbare werken (incl. reiniging), ver-
keer 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, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en 
project Kustvisie kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

Indeling wijkwethouders: 
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

Kennemerlaan 222, 1972 EV IJmuiden
Tel. 0255-520118, Mobiel 0651-380509, Fax. 0255-526423

Alle glassoorten
o.a. glasdeuren en -wanden

Willem Rolvink   

GLAS

Diverse onderhoudsartikelen op voorraad

APK KeurinGen    € 37,50

APK + roetmeting voor diesel  € 50,-

onderhoud en 
reparatie van 
alle merken
Ampèrestraat 27a iJmuiden

Tel. 0255-540321  Fax. 0255-540432

garage bv

Voor al uw
stucadoorswerken
Bel Serge Akkerman

06-14809334

gasservice 
kennemerland
als 
  het om veiligheid
                            gaat
Tel. (0251) 245454

Te koop:
Mountainbike in prima staat, 
merk Giant Pst + reserve-
band, nieuwprijs  60 eu-
ro. Tel. 023-5311531
Aangeboden:
Compl. gebr. hoekkeuken, 2 x 3 
mtr, incl. vaatwasser, el. kook-
plaat, afz.kap, en verlichting, 
100 euro.  Tel. 0255-516991
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt lp’s, sin-
gles en 78 toeren platen uit de 
jaren 50//60/70. Betaalt goe-
de prijs. Tel. 0255-534249
Te koop:
Stapelbed, 65 euro. Heren-
fiets, 50 euro. Droger, 15 eu-
ro. Damesfiets, 50 eu-
ro. Tel. 0255-512772.
Te koop:
3 Blauwe borden, 10 euro p.st.  
Delfts blauw kaststel, 75 euro. 
Porceleinen poppen,  in stoel-
tje, 50 euro. Tel. 0255-522402

Te koop:
Eenpers. seniorenbed, zgan, 
150 euro. Tel. 0255-549179
Te koop gevraagd:
Elektr. vloerwrijfma-
chine voor mijn parket-
vloer. Tel. 023-5261144
Te koop:
KLeine sl.kmr. tv  Sharp izgst, 65 
euro. Hele doos Konsalik boe-
ken, 0,50 euro p. st. Konijnen-
kooi, 15 euro. Tel. 0251-222180
Te koop:
Mooi wit gasfornuis in nw. staat, 
125 euro. Tel. 0255-500134
Aangeboden:
Boeken, 2 euro p.st. 
Tel. 023-5383868
Te koop:
2 Dakdragers, 25 eu-
ro. Tel. 0255-533045
Te koop:
2 x autostoeltjes, prijs samen 
20 euro. Tel. 0255-785402

Te koop:
Zwitserland vignet,17 euro. Kin-
derfiets 12 inch, met zijwielen, 
20 euro, igst. Tel. 023-5384683
Te koop aangeboden:
Als nieuw eik. hangvitrinekast-
je met kl. ruitjes aan de voor- en 
zijkanten, hg 46, br  56, lg die 17 
cm, 40 euro. Tel. 023-5288684
Te koop:
Jr.  60 Philips radio + gram 75 
euro. Zonnebank, 2 x 10 lm-
pen, 50 euro. Delfs blauw 
bord, 100 jaar IJmuiden, 25 
euro. Tel. 023-5376726

Te koop:
2 Grote Delfts blauwe bor-
den, afbeelding arreslee met 
paard, 20 euro per stuk. An-
tiek koper hasjpijpje, 25 eu-
ro. Tel. 023-5367410
Aangeboden:
Gratis af te halen doos met spul-
letjes voor de verkoop op de 
jaarmarkt. Tel. 023-5377314
Te koop aangeboden:
Autoradio, cassetterecor-
der merk Blaupunkt, 15 eu-
ro. Tel. 023-5391054
Te koop:
Bagagekoffer voor scoo-
ter, nw, 30 euro. Delfts blauw 
bord, handpainted, di-
am. 40 cm, 50 euro.  Rolla-
tor met zit, 30 euro. Gietijze-
ren grote wokpan, 20 euro. 
Tel. 0255-533899
Te koop:
Magnetron, igst, draaiplaat, 
30 euro. Tel. 0255-534328

Te koop:
Eenpers. wit opklapbed met 
gordijntje, zonder matras, 
25 euro. Tel. 0255-520859
Gevraagd:
Parkietenkooi en een jon-
ge parkiet uit het nest. 
Tel. 0255-532708
Te koop:
Eenpers. wit opklapbed met 
gordijntje, zonder matras, 
25 euro. Tel. 0255-520859

Gevraagd:
Accordeon, oud of de-
fect, hal ik gratis op voor on-
ze hobby. Tel. 023-5639828
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kinderen t/m 12 jaar. Mogelijk twee-
de rit later. Info 0251-498384. 
Draaiorgelmuseum in Haar-
lem: Maak kennis met het unieke 
Kunkensorgel. Concert om 13.00 
uur, entree gratis, adres: Kuppers-
weg 3 in Haarlem. 
Filmschuur Haarlem: 19.00 The 
Diving Bell and the Butterfly; 19.15 
Happy-Go-Lucky; 21.30 Import/Ex-
port; 21.45 Be Kind Rewind.
Philharmonie: Rhoda Scott met 
Hammond orgel, aanvang 21.30 uur, 
toegang 10 euro.

 
Maandag 28 juli

Steunpunt voor Ouderen, Van 
Oosten de Bruynstraat 60, Haarlem, 
023-5324261: filmmiddag. Aanvang 
14.00 uur. Entree 2 euro.
Filmschuur Haarlem: 19.00 The 
Diving Bell and the Butterfly; 19.15 
Happy-Go-Lucky; 21.30 Import/Ex-
port; 21.45 Be Kind Rewind.

 Dinsdag 29 juli

Psy Café in het Wapen van Bloe-
mendaal, Zijlvest 1a in Haarlem, van 
17.00 tot 18.30 uur. Info CBB, 023-
5187690. Entree en een drankje gra-
tis.
Schaaktoernooi bij Schaakclub 
Santpoort in de kantine van TVS 
aan De Weid 22 in Velserbroek. Voor 
leden en niet leden. Aanvang 20.00 
uur. Deelname is gratis. Info 023-
5491820.
Stadsorgelconcert in Grote of St. 
Bavokerk met Ludger Lohmann uit 
Duitsland . Aanvang 20.15 uur. 
Filmschuur Haarlem: 19.00 Lemon 
Tree Première; 19.15 Atonement; 
21.30 4 maanden, 3 weken en 2 da-
gen; 21.45 Happy-G0-Lucky.
 

Woensdag 30 juli 

Strandbibliotheek IJmuiden: Pi-
ratenfeest vanaf 14.00 uur, voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Opgeven bij 
bibliotheek Velsen. 
Filmschuur Haarlem: 19.00 The 
Diving Bell and the Butterfly; 19.15 
Happy-Go-Lucky; 21.30 Import/Ex-
port; 21.45 Be Kind Rewind.
Bunkertocht met gids van WN200. 
Deelname 6 euro. Info en reserve-
ren via www.wn2000.nl, e-mail: ron-
delingen@wn2000.nl of bel 023-
5747424.
Philharmonie Oliver Latry, Jean-
Baptiste Robin & Jan Hage, klas-
sieke muziek, interpretatieconcert. 
Aanvang 20.15 uur, toegang 10 eu-
ro.
 

Donderdag 31 juli

Stadsorgelconcert in Grote of St. 
Bavokerk met Bas de Vroome . Aan-
vang 15.00 uur. 
Filmschuur Haarlem: 19.00 The 
Diving Bell and the Butterfly; 19.15 
Happy-Go-Lucky; 21.30 Import/Ex-
port; 21.45 Be Kind Rewind.
 

Donderdag 24 juli

Feestweek IJmuiden, Kennemer-
boulevard: Kortebaandraverij. To-
talisator vanaf 12.30 uur open. Met 
‘s middags optreden Cock Zwa-
nenburg in Café IJmuiden aan Zee. 
‘s Avonds band Different Cook in 
Brasserie Bar Het Zandhuis.
Stadsorgelconcert in Grote of St. 
Bavokerk met Jos van der Kooy en 
Tomasz Adam Nowak uit Duitsland. 
Aanvang 15.00 uur.
Salsamotion Rookie Salsa party 
@ Take 5 in Strandpaviljoen Take 
Five aan Zee, Boulevard Paulus Loot 
5. Salsaparty voor beginnende sal-
sa dansers vanaf 19.30 uur tot 23.30 
uur met dj Andres. Gratis proefles 
om 19.30 uur. Gratis entree. Voor-
afgaan bbq om 18.30 uur, prijs 15 
euro, verplicht inschrijven via www.
salsamotion.nl
Filmschuur Haarlem:  19.00: The 
Diving Belle and the Butterfly. 19.15: 
Happy-Go-Lucky. 21.30 Import/Ex-
port. 21.45 Be Kind Rewind.
Patronaat Haarlem: Café: Rubber-
made, aanvang 21.30 uur, gratis toe-
gang.
 

Vrijdag 25 juli

Feestweek IJmuiden, Kennemer-
boulevard: dag voor de kinderen. 
Vanaf 12.00 uur vlieger maken bij 
‘t Coraaltje; clinic minicat op Bin-
nenmeer (zwemkleding aan). Oge-
ven bij ‘t Coraaltje, via 0255-527874. 
‘s Avonds band Fat Bastards in Het 
Zandhuis.
Swingsteesjun Strand House 
Special in Strandpaviljoen Take 
Five, Zandvoort met dj Johan. Om 
18.00 uur barbecur. Dansfeest van 
19.00 tot 24.00 uur. Voorverkoop via 
www.swingsteesjun.nl. Entree voor-
verkoop 10 euro, deur 11,50. Met 
luxe barbecue 17 euro, deur 18.50. 
dresscode: wit.
Filmschuur Haarlem: 19.00 The 
Diving Bell and the Butterfly; 19.15 
Happy-Go-Lucky; 21.30 Import/Ex-
port; 21.45 Be Kind Rewind.
Patronaat Haarlem: Café: The Se-
ven Mile Journey (DK), aanvang 
22.30 uur. Entree gratis.
 

Zaterdag 26 juli

Feestweek IJmuiden Kennemer-
boulevard: spectaculaire Ameri-
kaanse dag van 13.00 tot 18.00 uur. 
Met oldtimershow, country en wes-
ternbands en linedanceworkshops. 
‘s Avonds band Stout in Het Zand-
huis.
Vlooienmarkt Plein 1945, IJmui-
den: van 9.00 tot 16.00 uur.
Solidariteitsmarkt aan de Een-
hoornstraat in IJmuiden, van 9.00 tot 
13.00 uur.
Kunstmarkt Spaarndam: van 
10.00 tot 17.00 uur. met om 15.00 uur 
een kunstmarktconcert in de oude 
kerk.
Smurfen Street Dance Legioen 
op IJmuiderstrand, van 13.00 tot 
15.00 uur.
Strandbibliotheek IJmuiden: 
schilderen met zand en schelpen, 
voor kinderen vanaf 6 jaar. Van 14.00 
tot 16.00 uur.
Def Rhymz bij Free Record Shop 
IJmuiden op Marktplein, 13.00 uur.
Festival Pleasure Island in 
Spaarnwoude, de Houtrak. www.ar-
tofdance.nl of www.pleasureisland-
festival.nl
Swingsteesjun Strand House 
Special in Strandpaviljoen Take 
Five, Zandvoort met dj Jeffrey. Om 
18.00 uur barbecur. Dansfeest van 
19.00 tot 24.00 uur. Voorverkoop via 
www.swingsteesjun.nl. Entree voor-
verkoop 10 euro, deur 11,50. Met 
luxe barbecue 17 euro, deur 18.50. 
dresscode: wit.
Filmschuur Haarlem: 19.00 The 
Diving Bell and the Butterfly; 19.15 
Happy-Go-Lucky; 21.30 Import/Ex-
port; 21.45 Be Kind Rewind.
Patronaat Haarlem: kleine zaal: 
Voodoo Glow Skulls (USA), aanvang 
20.30 uur, entree 13 euro.  Techno-
visions Wolfskuil Records, van 23.00 
tot 4.00 uur, entree 10 euro, 18+. Ca-
fé: Supasound Dans Le Café, aan-
vang 23.00 uur, entree gratis.

Zondag 27 juli
 

Laatste dag Feestweek IJmui-
den, Kennemerboulevard: oud-
Hollandse jaarmarkt vanaf 11.00 
uur. Om 13.00 uur workshop salsa 
door Club Fiera in Het Zandhuis. ‘s 
Middags Cock Zwanenburg in Ca-
fé IJmuiden. ‘s Avonds Ruud Jansen 
Band in Het Zandhuis.
Corus stoomtrein rijdt om 10.45 
uur vanaf station Velserbosch. Kaar-
ten vanaf 9.30 uur daar te koop. 
Kaarten 3 euro volwassenen, 2 euro 

Van Gaal en Edward Metgod 
kijken uit naar AZ-Telstar
Zaanstad - Woensdag 30 juli om 
19.00 uur zal sinds lange tijd weer 
eens de enige echte Noord-Holland-
se derby tussen AZ en Telstar wor-
den gespeeld. Leuke bijkomstigheid 
is dat vanaf dit seizoen AZ en Tel-
star gaan samenwerken op het ge-
bied van de jeugdopleiding. Eén van 
de gevolgen daarvan is dat Edward 
Metgod, jarenlang de assistent van 
AZ coach Louis van Gaal, de nieuwe 
trainer van Telstar is geworden.
De wedstrijd die door kupa wordt 
georganiseerd zal op het Watering-
complex in Wormerveer plaatsvin-
den (normaliter het complex van 
Fortuna Wormerveer). 
Edward Metgod (48) was jarenlang 
de assistent van AZ-coach Louis 
van Gaal en kijkt uit naar het weer-
zien met de spelers en trainers van 
AZ. Metgod: ,,Natuurlijk zijn dit voor 
Telstar en mij persoonlijk erg leu-
ke wedstrijden. Voor ons is AZ na-
tuurlijk een behoorlijke tegenstan-
der waar wij op onze tenen zullen 
moeten lopen om een goed resul-
taat te behalen. Voor AZ is Telstar 
een mindere tegenstander. Eerlijk 
gezegd willen wij aan AZ graag la-
ten zien hoe we spelen. Dat zal we-
derzijds zijn. Door de samenwerking 
is er natuurlijk interesse in elkaar.’’ 
In de voorbereiding richting nieuwe 
competitie is het voor AZ de eerste 
krachtmeting met een andere prof-
club. Eerder oefenden de Alkmaar-
ders tegen Fortuna Wormerveer (0-
10), Noordwijk (0-3) en SV Urk. 
Vanaf dit seizoen zullen AZ en Tel-
star hun samenwerking starten 
rond de jeugdopleiding. Dat is één 
van de redenen dat Edward Metgod 
de nieuwe trainer van Telstar is ge-
worden. Metgod: ,,Dat klopt. Verder 
had ik ook de ambitie om een keer 
op eigen benen te staan.’’ Over de 
kansen voor dit seizoen spreekt de 

oefenmeester zich diplomatiek uit. 
Metgod: ,,In de eerste divisie heeft 
elke club kans op een prijs, dus Tel-
star ook. Wanneer je 7 of 8 wedstrij-
den achter elkaar wint heb je al een 
prijs binnen. Wij zullen onze doel-
stelling aan het einde van de voor-
bereiding maken. Wij zijn nu aan het 
inventariseren wat de mogelijkhe-
den zijn.’’
AZ-coach Louis van Gaal kijkt even-
eens uit naar het weerzien met zijn 
oude assistent. Van Gaal: “Edward 
heeft de technische staf van AZ 
laatst al uitgenodigd voor een eten-
tje maar het is er door omstandighe-
den nog niet van gekomen. Ik kijk er 
ook naar uit om hem weer te zien.” 
Hoe kijkt de coach van de Alkmaar-
ders tegen de wedstrijd van Telstar 
aan? Van Gaal: ,,Het is gewoon een 
voorbereidingswedstrijd in de op-
bouw naar iets zwaarders. We be-
gonnen tegen amateurclubs, nu 
spelen we tegen Telstar en RBC en 
vervolgens tegen buitenlandse te-
genstanders van het hoogste ni-
veau. Deze wedstrijden worden op 
dezelfde manier benaderd. We zul-
len van tevoren tactisch trainen, 
de wedstrijd spelen, analyseren en 
een evaluatie maken. Natuurlijk ver-
wachten we van Telsstar meer weer-
stand, maar dat geldt voor alle te-
genstanders naarmate de voorbe-
reiding vordert.’’

Verwacht Van Gaal veel publiek?  
Van Gaal: ,,Vanwege het feit dat zich 
in de regio veel supporters van AZ 
en Telstar bevinden, verwacht ik 
veel supporters bij deze wedstrijd. 
En omdat het voor ons het eer-
ste duel in de voorbereiding is te-
gen een BVO, verwacht ik ook meer 
supporters dan bijvoorbeeld bij onze 
eerste oefenwedstrijd tegen Fortuna 
Wormerveer.’’

Wandelgroep 4Fun loopt 
Vierdaagse van Nijmegen
Nijmegen - De groep 4Fun begon 
afgelopen vrijdag als team met el-
kaar aan de intocht over de Via Gla-
diola.
Helaas bleef een van de 22 lopers, 
Jan de Snaijer, met een knieblessu-
re achter in het wijkgebouw De Bo-
an in Groesbeek. Dit wijkgebouw is 
het centrum waar 4Fun haar intrek 
in neemt vanaf de zaterdag voor de 
start tot zaterdag na het Blarenbal.
Dat 4Fun dit wijkgebouw alleen voor 
de eigen groep heeft is al een basis 
voor haar feesten en de Vierdaagse. 
Vanaf maandagavond wordt het se-
rieus en zijn er in het gebouw stilte-
gebieden om de lopers rust te bie-
den. 
Afgelopen vrijdag had 4Fun haar 
laatste verzorgingspost ingericht 
net voor Malden aan het begin van 
Via Gladiola. Daar werd op elkaar 
gewacht, nog even een blaar ge-
prikt, gegeten en gedronken. Toen 
iedereen binnen was en uitgerust 
werd met elkaar begonnen aan de 
intocht. Onder luid applaus, muziek, 

dansend met af en toe een biertje 
of een wijntje vanuit het publiek liep 
4Fun de zegetocht.
Helaas gooide de regen roet in 
het eten en werd sneller dan ge-
pland begonnen aan de rit terug 
naar De Boan waar de champagne 
klaar stond. De Vierdaagse is weer 
ten einde en 4Fun bereidt zich voor 
op de Dodentocht van 100 kilome-
ter in België en de Kennedymars in 
Schaarsbergen. De 100 kilometer 
van de Dodentocht start op vrijdag 
8 augustus en trekt ’s nachts door 
het Belgische land. Van 4Fun gaat in 
ieder geval Wim Nelemans deelne-
men aan deze monstertocht
De Kennedymars in Schaarsbergen 
van 80 kilometer wordt door 4Fun 
gebruikt als reünie. De tocht start 
op vrijdag 19 september en eindigt 
op zaterdag 20 september.
Dit is voor de wandelaars van 4Fun 
een heerlijke manier om af te kic-
ken van een wandelseizoen. Bij de 
Champagneloop in januari 2009 zul-
len zij elkaar dan weer zien.

Kitten gered in Schalkwijk
Haarlem - Na een verontrustend 
emailtje afgelopen vrijdag kwamen 
maar liefst twee organisaties in ac-
tie om een kitten van een acht we-
ken oud te redden. Het diertje was 
gedumpt en zat al twee weken ver-
scholen in de bosschages te wach-
ten op de hongersdood.

Had Simone nog maar net haar ‘Kit-
tenopvang Haarlem’ geopend; ze 
kreeg direct een melding van het 
ergste soort. ,,Ik vang moederlo-
ze kittens op, en andere kittens in 
nood. De beestjes breng ik groot, 
socialiseer ik en daarna wordt er 
een goed baasje voor ze gezocht. 
Afgelopen vrijdag werd ik gemaild. 
Er zou een kitten gedumpt zijn op 
de Ruslandstraat en al twee weken 
in de bosschages rondlopen.” 
Een zeer verontrustende medede-
ling, gezien de jonge leeftijd van het 
poesje, én de weersomstandighe-
den van de laatste dagen. ,,Een der-
gelijk jong dier redt het niet in zijn 
eentje op straat. Het is niet gewend 
om buiten te leven en de lichaams-
temperatuur kan gevaarlijk laag 
worden. Daarnaast kan het nog niet 
jagen en aan voedsel komen. Het 
heeft de zorg van een moeder no-
dig.” Legt Simone uit. Haast was dus 
geboden en Simone heeft de hele 
vrijdagavond tevergeefs met haar 
man Job in de bosjes gelegen. 
,,Gelukkig heeft een buurtbewoner 
af en toe wat eten neergelegd an-
ders had het beestje die twee we-
ken niet overleefd. En daardoor bleef 
het in de omgeving zitten en is het 
niet gaan zwerven. Maar ondertus-
sen is het poesje verwilderd en liet 
zich nauwelijks zien, laat staan van-
gen.” Ten einde raad heeft Simone 
de hulp ingeroepen van de Stichting 
Zwerfkatten havengebied IJmuiden. 
,,Zij hebben professionele vangspul-
len en ervaring met dergelijke situa-
ties. We werken vaker samen.”
Gelukkig waren medewerkers van 
deze stichting zaterdags bereid te 
komen. Getooid met vangkooi en 
vangstok hebben beide organi-

saties, in de regen, de vele bosjes 
doorzocht, op zoek naar het klei-
ne lapjeskatje. Toen die uiteindelijk 
door honger gedreven op het visaas 
afkwam, was het slechts een kwes-
tie van tijd voor ze veilig in de vang-
kooi zat. “Een hele opluchting!” vind 
Marya Dekker, coördinator van de 
IJmuidense stichting. “Het had ook 
niet veel langer moeten duren, want 
met dit weer had ze het geen dagen 
meer vol gehouden.”
Het beeldschone lapjeskitten zit nu 
veilig en warm bij Simone en Job 
thuis, waar nog even werd nage-
praat. “Het is toch te gek voor woor-
den dat iemand zo’n jong beestje 
pardoes op straat zet!” Ook Marya 
kan zich er over op winden. “Ik heb 
dit helaas al vaker meegemaakt. Ik 
zie een toename van gedumpte kat-
ten, en niet alleen in IJmuiden waar 
ik werkzaam ben. Het komt steeds 
vaker voor dat ik word gebeld van-
uit Haarlem. Omdat er zwerfkatten 
lopen, soms met kittens. Ik kan dan 
slechts doorverwijzen naar de Regi-
onale Dierenambulance in Haarlem; 
ik heb mijn handen al vol aan de ve-
le zwerfkatten in de IJmuidense ha-
ven. Dat is mijn regio maar in echte 
noodgevallen ben ik bereid te hel-
pen vangen, zoals vandaag.”
Met Valentina, zoals het geredde 
kitten nu heet, gaat het goed ko-
men, maar Simone wil nog wel iets 
kwijt; ,,Bezint voor u begint! Denk 
alstublieft goed na voor u een huis-
dier neemt. Een beestje kost tijd en 
geld en heeft jarenlange zorg no-
dig. Er zijn goede asiels en opvang-
mogelijkheden waar een afgedankt 
dier naar toe kan, maar zet het niet 
op straat. Daar gaan ze een wisse 
dood tegemoet!” 
Kijk voor meer informatie op www.
kittenopvang-haarlem.com of 
kattenbabbels.web-log.nl / 06-
20504875 voor Stichting Zwerfkat-
ten havengebied IJmuiden. Beide 
organisaties zijn afhankelijk van gif-
ten en kunnen alle hulp gebruiken 
om de noodopvang van de hulpbe-
hoevende katjes te bekostigen.Zilveren Kruis Achmea Loop

Haarlem - Op zondag 28 septem-
ber wordt voor de 24e keer de Zil-
veren Kruis Achmea Loop georgani-
seerd. Dit hardloopspektakel is het 
grootste 1-daagse sportevenement 
van Haarlem. 
De Zilveren Kruis Achmea Loop is 
hét hoogtepunt van het regiona-
le loopseizoen en een ideale voor-
bereidingsloop op de najaarsmara-
thons van Amsterdam en New York. 
De loop kent drie verschillende af-
standen: de Family Run (1,5 kilome-

ter), de 8,5 kilometer (prestatie- en 
bedrijvenloop) en de halve mara-
thon (wedstrijd-, recreatie- en be-
drijvenloop).
Met start en finish in hartje Haarlem 
op de Grote Markt en routes door 
stad, bos en duin in drie verschillen-
de gemeentes (Haarlem, Bloemen-
daal en Zandvoort) kent de Zilveren 
Kruis Achmea Loop unieke parcour-
sen. Kijk voor meer informatie en 
om in te schrijven op www.zilveren-
kruisachmealoop.nl.

Hakim betovert
Openluchttheater Caprera
Regio - Hakim betovert het Open-
luchttheater in Bloemendaal, de 
meesterverteller is één en al avon-
tuur, muziek en humor en op zon-
dag 27 juli te zien in Caprera. 

De Dromendief is een spannende 
en avontuurlijke familievoorstelling 
voor iedereen vanaf zes jaar. Hakim 
is bij alle kinderen en bij ons bekend 
van Sesamstraat. Maar ook in het 
theater is Hakim al jaren een echte 
alleskunner. Hij kan zingen en spe-
len, grappen vertellen zoals geen 
ander en vooral heel veel fantase-
ren. Dat hebben we allemaal kun-
nen zien in zijn sprookjesvoorstellin-
gen, waarin Hakim in de huid kroop 
van onder andere Roodkapje, Klein 
Duimpje en Ali Baba. De sprookjes-
pakken blijven echter nu op zolder 

liggen. Op die zelfde zolder vond hij 
namelijk een prachtig nieuw ver-
haal: Dat van de ‘Dromendief’. De 
‘Dromendief’ steelt de dromen van 
kinderen. Omdat hij jaloers is op alle 
mooie dingen die kinderen dromen. 
Hij wil ze allemaal hebben, met een 
dromoscoop kan de dromendief de 
dromen opsporen en opzuigen. Ha-
kim gaat in het bos op zoek naar 
de dromen en de dromendief, dat 
is niet makkelijk en of het gaat luk-
ken? Kom maar kijken.
De voorstelling is zondag 27 juli om 
14.30 uur. Entree 10 euro. Kaartver-
koop: via de website www.open-
luchttheaterbloemendaal.nl; viaTic-
kets Haarlem (023-5121212) of aan 
de kassa van de Philharmonie in 
Haarlem, Lange Begijnestraat 11 in 
Haarlem.

Dronken man 
uit bus gehaald
Haarlem - Op verzoek van een 
buschauffeur heeft de politie vori-
ge week donderdag rond 20.00 uur 
een 25-jarige Haarlemmer uit een 
bus verwijderd op de Vrijheidsweg. 
De vrouwelijke buschauffeur had 
de man verzocht de bus te verlaten, 
omdat hij een ongeldig kaartje bij 
zich had. De man ging echter zitten 
en begon een biertje te drinken. Hij 
maakte geen aanstalten om de bus 
te verlaten, hierop werd de politie 
gewaarschuwd. Deze constateerde 
al snel dat de man behoorlijk wat 
alcohol gedronken had. Tegen de 
man is proces-verbaal opgemaakt 
wegens openbare dronkenschap.

Hennep in 
achterbak
Haarlem - Surveillerende agenten 
zagen vorige week donderdag rond 
13.10 uur een automobilist rijden, 
zonder dat deze zijn gordel om had. 
Ook viel de man op door zijn rijstijl. 
De agenten lieten hem stoppen op 
de Orionweg. Ze roken gelijk een 
sterke hennepgeur. Ze controleer-
den de auto en troffen in de ach-
terbak ongeveer twee kilo hennep 
aan. De automobilist, een 38-jarige 
Haarlemmer, werd aangehouden en 
er is proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt. Later die middag troffen 
agenten in zijn woning een niet in 
werking zijnde hennepkwekerij aan. 
Deze is ontmanteld. De kweekappa-
ratuur en de hennep zijn vernietigd.

Huiselijk geweld
IJmuiden - Vorige week dinsdag 
omstreeks 23.00 uur hielden politei-
agenten een 34-jarige IJmuidenaar 
aan in zijn woning. Hij wordt ervan 
verdacht kort daarvoor zijn echtge-
note te hebben mishandeld. De ver-
dachte is voor nader onderzoek in-
gesloten, er wordt proces-verbaal 
tegen hem opgemaakt.
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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 buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent 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 levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, 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 Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkda-
gen is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 
uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag 
vanaf 10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apo-
theek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 
0255-535151.
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 Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@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 Gezond-
heidszorg 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, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (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 dienstver-
lening: 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-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie 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 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u te-
recht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk 
en Duin als het Bureau Cliëntenservice 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 wekelijks voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.nl

Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284

Alleen de apotheek van ijmuiden/velserbroek/
santpoort moet wekelijks worden veranderd.

Het dienstrooster is te vinden op 
www.apotheekvelserbroek.nl

Santport-Noord - Kim had een 
goede zwangerschap. Met 36 we-
ken stopte ze met werken en op 
haar eerste vrije dag had ze veel 
pijn. Rugpijn, ze wist niet meer hoe 
ze zitten of staan moest. Na onder-
zoek in het ziekenhuis bleek het 
om bekkeninstabiliteit te gaan. Ze 
moest rust houden, niet echt aan 
Kim besteed. Danny kon aan de 
bak, want ze mocht niet eens meer 
stofzuigen. Ook Quinten hielp goed 
mee in het huishouden.
Elf dagen voor de uitgerekende da-
tum voelde Kim om 4.30 uur in bed 
de vliezen breken. Ze maakte Dan-
ny wakker, die er net twee uurtjes 
in lag, vanwege een late dienst op 
zijn werk. ,,Dat kan niet, ga maar 
weer slapen’’, was zijn antwoord. 
Kim ging op haar gemak douchen 
en rond 6.00 uur voelde ze de eer-
ste weeën, die direct om de zeven 

Aangenaam

Geboren: Jesslyn Romy Blokker
Dochter van: Kim van Vuuren en 
Danny Blokker
Zus van: Quinten (8)
Geboren op: 18 maart 2008 om 
11.42 uur
Geboortegewicht: 3210 gram

minuten kwamen. Even na 8.00 uur 
kwam de verloskundige, die vier 
centimeter ontsluiting constateerde. 
Rond 10.00 uur arriveerden Danny 
en Kim bij het Rode Kruis Zieken-
huis, ze konden gelijk door naar de 
verloskamer. Kim werd overvallen 
door een weeënstorm, ze had voor-
al veel pijnlijke rugweeën. ,,Ik kon 
op een gegeven moment niet meer 
aangeven of ik nu weeën had of al-
leen maar rugpijn’’, vertelt ze. Om 
10.30 uur was de ontsluiting volle-
dig en mocht ze gaan persen. Maar 
op een gegeven moment vielen de 
persweeën weg en moest Kim het 
op eigen kracht doen, dat was wel 
even zwaar. Omdat de verloskun-
dige het te lang vond duren, hielp 
ze mee door op de buik van Kim te 
drukken. Hierdoor kwam Jesslyn en 
in één keer uitgefloept. 
Omdat haar temperatuur daalde, 
werd ze even in een warmtebedje 
gelegd. Om 15.30 uur mocht Dan-
ny zijn vrouw en dochter weer mee 
naar huis nemen. De kraamhulp 
kwam pas de volgende dag. Dat 
was best wel even spannend, Dan-
ny en Kim gingen om de haverklap 
bij Jesslyn kijken, maar het ging 
goed. Op dit moment gaat ze door 
een groeispurt heen en is ze haar 
eigen stem aan het ontdekken. 
Jesslyn is heel aanwezig en be-
weeglijk, ze zit geen minuut stil. Ze 
probeert al te zitten en te staan en 
in de kinderwagen wil ze niet meer: 
dan kan ze niet om zich heen kijken, 
terwijl dat nu juist zo interessant is. 
Ze zit graag op schoot, ze wil er bij 
zijn. Papa is haar grote vriend: als 
die aan het einde van de dag thuis 
komt van zijn werk, dan wordt hij 
verwelkomd met een grote glim-
lach. Quinten vindt zijn zusje heel 
leuk, maar: ,,Soms ook wel irritant, 
ze maakt me ’s ochtends wel eens 
vroeg wakker.’’ 
Maar ach, dat gaat ook wel weer 
over. (Carla Zwart)

Schilderen 
aan zee
IJmuiden - Zaterdag 26 juli kunnen 
kinderen vanaf 6 jaar bij de Strand-
bibliotheek op het IJmuiderstrand 
van 14.00 tot 16.00 uur komen schil-
deren. Laat je inspireren door de 
zee, het zand en de schelpen en 
maak je mooiste schilderij bij de 
strandbibliotheek in IJmuiden. Door 
zelf je kleurtjes te mengen en mis-
schien een schelpje op je verfdoek 
te doen kan je helemaal los gaan 
op schildersdoek. Aan het eind van 
de dag mag je je eigen creatie mee 
naar huis nemen en ophangen zo-
dat je altijd zal terug denken aan 
die mooie dag op het strand. Kijk 
ook op www.strandbibliotheek.nl en 
www.bibliotheekvelsen.nl

Gezond bij de DekaMarkt
Velsen -  Sinds deze week staan bij 
alle kassa’s van DekaMarkt ‘fruit-
schalen’. Daarin liggen, afgestemd 
op het seizoen, diverse soorten vers 
fruit. Klanten die trek hebben, wor-
den zo gestimuleerd te kiezen voor 
een verantwoord tussendoortje. 
 Naast de prominente plek van vers 
fruit bij de kassa, is de presentatie 
van de overige artikelen bij de kas-
sa ook aangepast. DekaMarkt heeft 
daarom een nieuwe schapindeling 
voor het kassasnoep. Daarbij is veel 
ruimte gemaakt voor verantwoorde 

tussendoortjes zoals rijstwafels en 
diverse repen en krentenkoeken.
 Met het aanbieden van kassafruit 
geeft DekaMarkt verder invulling 
aan de campagne Dekabasiq ‘eten 
met gezond verstand’. Samenge-
vat omvat Dekabasiq voldoende be-
wegen, genoeg drinken en verant-
woord en gevarieerd eten. Meer in-
formatie over de richtlijnen zijn te 
vinden op www.dekamarkt.nl en 
in het gratis boekje ‘leven met ge-
zond verstand’ dat in alle Deka win-
kels ligt.

Naar Walibi met
De Branding
IJmuiden - Tieners en jongeren 
kunnen op donderdag 14 augustus 
met de ‘Branding’ naar Walibi. Het 
jongerenwerk van de Stichting Wel-
zijn Velsen organiseert dit uitje voor 
de jeugd uit Velsen. Vorig jaar was 
het een groot succes dus wees er 
snel bij.
Het is bedoeld voor jeugd van 14 
tot en met 18 jaar. De reis gaat met 
een touringcar, er gaat leiding mee 
maar in het park kunnen groepjes 
hun eigen gang gaan. (Wel op tijd 
terug bij de bus) Om 10.30 uur aan-
wezig in het buurt huis, de bus ver-
trekt om 11.00 uur. Om 19.00 uur 
begint de terugtocht naar IJmuiden. 
Vertrek en aankomst Buurtcentrum 
de Dwarsligger. Het kost 22,50 euro, 
inschrijving is pas bekend na beta-
ling. Betalen en inschrijven kan van-
af maandagmiddag 11 augustus in 
de Dwarsligger, Planetenweg 338, 
IJmuiden.

Winnaars kleurwedstrijd
Dikke pret in Slagharen
Slagharen - Zoals elk jaar hield deze krant onlangs in samenwerking met 
Attractiepark Slagharen een kleurwedstrijd. Er kwamen talloze inzendingen 
binnen. Uiteindelijk werden tien ingekleurde tekeningen beloond met een 
toegangskaart voor vier personen voor het attractiepark. De inzending van 
Mohammed was volgens de jury duidelijk de beste. Daarom kreeg hij de 
hoofdprijs, een westernkostuum. Mohammed had een fantastische dag in 
Slagharen. Op de foto zit hij samen met familie in Ripsaw Falls.

Collectanten 
gezocht
Regio - De Brandwonden Stich-
ting is op zoek naar nieuwe collec-
tanten. Mensen die één avond per 
jaar willen collecteren, om mensen 
met brandwonden een beter leven 
te geven. Dit jaar is de collecteweek 
van 5 tot en met 11 oktober. Mensen 
die zich het lot van brandwonden-
slachtoffers aantrekken en daar iets 
voor willen doen, kunnen zich aan-
melden via 0251-275555.

Zaterdag oudespullenmarkt
IJmuiden - Zaterdag 26 juli is er 
oude-spullenmarkt in het Solidari-
teitsgebouw aan de Eenhoornstraat 
te IJmuiden, van 9.30 tot 12.30 uur. 
Tijdens de markt kunnen spullen af-
gegeven worden voor de verkoop.

De Stichting Lukes Hospital steunt 
de activiteiten van het gelijknamige 
ziekenhuis in Malawi. Malawi be-
hoort tot de 10 armste landen van 
de wereld. De regering van Mala-
wi kent het ziekenhuis een bud-
get toe dat ongeveer de salariskos-
ten van het personeel dekt. Bijdra-
gen van patiënten dekken ongeveer 
een kwart van de overige kosten. 
De rest moet uit donaties verkregen 
worden. Dit zijn kosten zoals elektri-
citeit, water, spuiten, naalden, hand-

schoenen, lakens, benzine voor de 
ambulances. Maar ook kosten voor 
het noodzakelijke onderhoud van de 
ambulance, de medische apparaten, 
de bedden, de gebouwen. Met 500 
euro is het mogelijk om de zieken-
huiskosten van één bed geduren-
de één jaar te betalen. Dat betekent, 
dat gemiddeld 45 mensen per jaar 
van dat bed gebruik kunnen maken. 
De opbrengst van de markt is be-
stemd voor de sponsoring van één 
bed. Een project van Stichting Lukes 
Hospital.
Deze bedsponsoring ondersteunt 
drie Millenniumdoelen: het terug-
dringen van kindersterfte, gezond-
heidszorg voor moeders en het be-
strijden van aids en malaria.
Zie ook www.velsen3dewereld.tk.

MKB blij met subsidie
IJmuiden - MKB-IJmond is ver-
heugd over de ruim 600 miljoen ex-
tra subsidie die de EU-ministers van 
visserij hebben toegezegd aan de 
sector. MKB-IJmond ziet de subsi-
die vooral als stimulans voor onder 
andere de IJmondse visserijbedrij-
ven om duurzamer te gaan werken 
ondermeer door het aankopen van 
zuiniger scheepsmotoren. 
MKB-IJmond is echter wel van me-
ning dat de voorwaarde die gesteld 
wordt om een aantal schepen uit de 
vaart te gaan nemen om overbe-
vissing tegen te gaan niet ten kos-
te mag gaan van de continuïteit van 
bijvoorbeeld midden en kleine vis-
sersbedrijven waarvan er vele ope-
reren vanuit de IJmond regio. Beter 
zou zijn om bestaande vervuilende 

schepen voor een deel om te bou-
wen tot zuinige schepen waardoor 
duurzaam ondernemen ook binnen 
de visserij gestimuleerd zal worden. 
Verder is de sector gebaat bij sta-
biliteit voor wat betreft de maxima-
le vangsthoeveelheden, de visquo-
ta. De Nederlandse en daarbinnen 
IJmondse visserij staat al jaren flink 
onder druk door de omstandighe-
den waaronder de vrij lage visquo-
ta en hoge gasolieprijzen. Nogal 
wat vissers hebben dan ook kotters 
met een groot motorvermogen inge-
ruild voor schepen met een kleiner 
motorvermogen. Van schaalvergro-
ting is dus juist de weg ingeslagen 
naar schaalverkleining waardoor er 
duurzamer gewerkt kan worden dan 
voorheen. 

Vlooienmarkt
Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 26 juli wordt 
op Plein 1945 weer een gezelli-
ge vlooienmarkt georganiseerd, 
van 9.00 tot 16.00 uur. Tijdens de-

ze vlooienmarkt zal er weer van al-
les te koop zijn, van grootmoeders 
tijd tot nu. Als u ook eens op de-
ze vlooienmarkt een kraampje wilt, 
kunt u contact opnemen met 0255-
518380 of 06-42456182. De volgen-
de vlooienmarkt is op zaterdag 30 
augustus.

Met mooi weer kunt u elke dinsdag en donderdag vanaf 19.30 uur een partij-
tje meespelen op het strand

Voorbereiding volleybal-
seizoen in volle gang
Velsen - Natuurlijk is het vakan-
tie en wordt er geen competitie ge-
speeld of deelgenomen aan een  
toernooi door de volleyballende le-
den van Smashing Velsen. 
In augustus, in het begin van het 
schooljaar, beginnen de trainingen 
op de maan-, dins-, woens- en don-
derdag. De competitiewedstrijden 
beginnen weer eind september. Ook 
de recreanten beginnen in augustus 
met de trainingen om zich voor te 
bereiden op de diverse (vrijwillige) 
recreantentoernooien. Op maan-
dag en dinsdag wordt er getraind 
in IJmuiden en op de donderdag in 
Velserbroek. 
Op elke avond is er plek voor erva-
ren recreanten of mensen die ook 
eens volleybal willen leren, op een 
leuke manier door trainers die veel 
ervaring hebben en ook weten hoe 

je volleybal speelt en moet leren. 
Naast wat conditie is het leren van 
de juiste techniek de basis. Natuur-
lijk worden de trainingen afgesloten 
met een partijtje waarin je kan la-
ten zien dat je veel geleerd hebt. De 
club is gezond en gezellig, de con-
tributie laag en is al drie keer op rij 
niet verhoogd!
Op het strand is de enige echte vol-
leybalclub nog wel actief tijdens de 
vakantie. Op dinsdag en donder-
dag rond 19.30 uur staan er op het 
IJmuiderstrand voor de reddingsbri-
gade meestal twee netten waar een 
ieder mee kan doen met volleybal-
len. Natuurlijk als het weer goed is 
en dit staat op de de website www.
smashingvelsen.nl vermeld. Daarop 
staat ook alle informatie over volley-
bal in de IJmond, van jong tot oud, 
ervaren of onervaren.

Zapp Sport maakt opname 
bij Ben Rietdijk Sport
Velserbroek - Zapp Sport was vo-
rige week bij Ben Rietdijk Sport in 
Velserbroek voor de opname van de 
judotraining van Danny Bakker.
Voor dit televisieprogramma vol-
gen ze een judoka die alles voor zijn 
sport over heeft, dit combineert met 
speciaal onderwijs, en droomt om in 
de toekomst op de Olympische Spe-
len te staan.

Danny werd de afgelopen week ge-
volgd op weg naar de trainingen 
vanuit zijn woonplaats Almere naar 
Velserbroek. Dat doet hij wel drie tot 
vier keer per week. De afgelopen ja-
ren werd Danny al eens Nederlands 
kampioen dus wie weet gaat hij het 
weer goed doen.
De uitzending is op 9 en 10 augus-
tus.
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Nieuws van 
Dorpsfeest Santpoort
Santpoort-Noord - De 249ste uit-
voering van Dorpsfeest Santpoort 
gaat binnenkort van start. Editie 
2008 kent een aantal veranderin-
gen. 
Zo is het Ringsteken op de brom-
mer weer terug. Het Ringsteken met 
aanspanningen is verhuisd naar 
de eerste zaterdagmiddag van het 
Dorpsfeest en wordt rondom de 
Santpoortse kerk gehouden. Dit 
evenement wordt gelijktijdig met de 

Rijtuigendag gehouden. 
De Dikkebandenrace voor de jeugd 
is uit het programma gehaald. Ver-
der zullen alle evenementen die vo-
rig jaar op de kalender stonden, ook 
dit jaar worden georganiseerd. 

Dorpsfeest Santpoort 2008 gaat op 
zaterdag 2 augustus van start en 
duurt tot en met zaterdag 9 augus-
tus. In de berichten hieronder treft u 
meer details aan.

Ringsteken op 
brommers is terug
Santpoort-Noord - Op dinsdag 5 
augustus, de dag van het traditi-
onele ringsteken, staat ’s avonds 
vanaf 19.00 uur een nieuw on-
derdeel op het programma. Na 
25 jaar afwezigheid is het ring-
steken op brommers (voor 
duo’s) weer terug. Denk daarbij 
aan moderne scooters en snor-
fietsen, maar ook aan de klas-
siekers. Deelname kan alleen 
met een geldig bromfietsrijbe-
wijs (certificaat). Het bestuur 
van de Harddraverij Vereniging is 
verheugd dat ook voor de doel-
groep van 16 jaar en ouder een 
topevenement op het program-
ma staat.

De organisatie kan er nu al enthou-
siast over fantaseren. Het hele ring-
steekparcours ’s avonds vol met een 
grote variëteit aan rijdende brom-
mers en snorfietsen. De 16-jarigen 
op hun Citta, Aerox, Mio, Beta Arc, 
Kymco of Vespa. En daarnaast de 
oude garde op hun schakel-buik-
schuivers zoals de Yamaha, Kreidler, 
Zündapp, Benelli, Honda, Puch en 
Tomos. Zo wordt het ringsteken niet 
alleen fun voor de deelnemers, maar 
ook voor de toeschouwers.
Het bestuur van de Harddraverij 
Vereniging is ervan overtuigd dat 
het Ringsteken op de brommer een 
schot in de roos is voor de 16-jari-
gen. Dat er in Santpoort en omstre-
ken veel liefde is voor de  brommer 
en scooter, werd vorig jaar duidelijk 
tijdens de jaarmarkt, toen de man-
nen van bromfietsgroep Zweefzadel 
een toerrit voor klassiekers organi-
seerden. Ook dit leverde veel en-
thousiaste reacties op. Reden ge-
noeg voor de organisatie van het 
ringsteken om de brommers op 
‘prime time’ in het avondprogramma 

neer te zetten. 

Alleen zo kan je deelnemen
Ringsteken op de brommer doe je 
met z’n tweeën, waarbij de duopas-
sagier met het zwaard naar de ring 
steekt. De bestuurder moet een gel-
dig bromfietsrijbewijs (certificaat) 
hebben en het nummer daarvan bij 
de inschrijving opgeven. Deelne-
men kan alleen met goedgekeurde 
bromfietsen en snorbrommers die 
zijn voorzien van een geldig kente-
kenbewijs (dus géén motoren). Van-
wege de veiligheid en om bovendien 
onderscheid in moeilijkheidsgraad 
te voorkomen, rijdt iedereen met 
een helm op. Dus ook de deelne-
mers die op een snorfiets meedoen. 
Bij overdadige geluidsproductie be-
houdt de organisatie zich het recht  
voor de brommer uit te sluiten van 
deelname. Dus hou het rustig.
Wel rekent de organisatie natuurlijk 
op een groot aantal verkleedpartijen 
en ludieke aanmeldingen. De jonge 
Santpoortse ondernemers Dennis 
en Marco Schoen zullen via hun be-
drijf Voordeelbundel.nl zorgen voor 
fraaie prijzen.
Om inschrijving op de dag zelf zo-
veel mogelijk te voorkomen, ziet de 
organisatie graag dat je van te voren 
inschrijft. Dat kan bij de stand van 
de Harddraverijvereniging tijdens 
het Concours Hippique op zondag 
3 augustus bij de Ruïne van Brede-
rode of telefonisch vanaf 31 juli bij 
de dames M&M op telefoonnum-
mer 06-51344887 of 06-51538994. 
Houd in ieder geval het nummer van 
je bromfietsrijbewijs én je kenteken 
van het voertuig paraat. Op dinsdag 
5 augustus zelf kan alleen van 18.15 
tot 18.45 uur worden ingeschreven. 
Deelname kost 2 euro en is op ei-
gen risico.

Ringsteken met 
aanspanningen verplaatst
Santpoort-Noord - Om het Ring-
steken met aanspanningen nieuw 
elan te geven heeft Harddraverij 
Vereniging Santpoort en Omstreken 
het evenement verplaatst naar de 
eerste zaterdag van de feestweek, 2 
augustus. Ook de locatie is veran-
derd, want er zal in een rondje om 
de Santpoortse Kerk worden gere-
den. Er is voor de zaterdag geko-
zen omdat er dan meer deelnemers 
worden verwacht. Bovendien zal de 
combinatie met de Rijtuigendag het 
Ringsteken meer allure geven. Het 
ringsteken op de fiets, losse paard 
en op de brommer blijft gewoon op 
dinsdag.

Aanleiding tot het verplaatsen van 
het Ringsteken met aanspanningen 
was het minimale deelnemersveld 
van vorig jaar toen het evenement 
nog op dinsdagavond werd gehou-
den. Toen deden minder dan tien 
aanspanningen mee. De aandacht 
voor veiligheid, de beperkte ruimte 
en het vroege tijdstip in de avond 
waren de meest gehoorde redenen 
van de deelnemers om niet mee te 
doen.
Door het evenement te verplaatsen 
naar de zaterdagmiddag, rekent de 
organisatie op meer deelnemers. 
Voordeel is dat een aantal paarden 
die dinsdag meedoen aan het ring-
steken op het losse paard ’s avonds 
niet meer met de aanspanning nog-
maals hoeven deel te nemen. Paar-
den verschijnen zo frisser aan de 
start. Bovendien zal het Ringsteken 
met aanspanningen zo profiteren 
van de allure van de Rijtuigendag.

Voor wie bedoeld?
Het Ringsteken met aanspanningen 
is specifiek bedoeld voor deelne-
mers uit de regio die wel een aan-
spanning hebben, maar niet deel-
nemen aan de Rijtuigendag. Net als 
voorgaande edities rekent de orga-
nisatie, naast authentieke rijspan-
nen ook weer op ludieke en crea-

tieve aanspanningen.
Nieuw is dat alle deelnemers aan 
het ringsteken moeten inspannen 
en/of verzamelen op het terrein bij 
de Ruïne van Brederode. Daar is 
voldoende ruimte. Van daar uit zal 
men in colonne vertrekken naar het 
ringsteekparcours, dat loopt van de 
Santpoortse Naaldkerk, Middendui-
nerweg, Burg Enschedélaan, Terras-
weg, Dinkgrevelaan. Bij de kerk zal 
de paal met de ringen hangen en de 
jurywagen staan.

Het Ringsteken met aanspannin-
gen bij de Naaldkerk begint nadat 
de presentatie van de Rijtuigendag 
bij de molen is afgelopen. Dat zal na 
15.00 uur zijn. Zodra de authentieke 
rijtuigen richting Bloemendaal zijn 
vertrokken, gaat de aandacht volle-
dig uit naar het Ringsteken met aan-
spanningen. Loek van Bronkhorst, 
landelijk presentator van hoogwaar-
dige paardenevenementen zal het 
ringsteken luister bij zetten.
Uiterlijk 17.00 uur is het ringsteken 
afgelopen en zullen de deelnemers,  
wederom in colonne, teruggaan 
naar het evenemententerrein bij de 
Ruïne. Daar kunnen ze uitspannen 
en zijn ze van harte welkom deel te 
nemen aan de barbecue die dan na-
mens de organisatie wordt aange-
boden.

Alleen via voorinschrijving
Om zeker te zijn van voldoende 
deelnemers, moet van te voren wor-
den ingeschreven. Dat kan via het 
inschrijfformulier dat op de websi-
te staat (www.dorpsfeest-santpoort.
nl). De inschrijving sluit op zondag 
27 juli. Voor meer informatie over 
deelname kunt u ook terecht bij Re-
né Miggels, 06-51225153. Deelna-
me kost 5 euro. Om deelname nog 
aantrekkelijker te maken, mogen de 
deelnemers gratis deelnemen aan 
de barbecue die aan het eind van 
de dag op het evenemententerrein 
wordt georganiseerd.

Koffieconcert dit jaar met 
gratis toegangskaarten
Santpoort-Noord - Op zondag-
ochtend 3 augustus organiseert de 
Harddraverij Vereniging wederom 
het traditionele Koffieconcert. Pau-
la Reiding van het ’t Mosterdzaadje 
heeft hiervoor een zeer gevarieerd 
programma opgezet met diverse 
topmuzikanten uit de regio. Het be-
stuur van Dorpskerk Santpoort stelt 
de prachtige locatie beschikbaar en 
de stichting Cultuur in de Dorpskerk 
biedt ondersteuning bij de organisa-
tie. Let op: Nieuw dit jaar is dat u het 
concert alleen kunt bezoeken als u 
in bezit bent van een toegangskaart 
die gratis wordt verstrekt. Zo wil de 
organisatie de teleurstelling van een 
volle zaal voorkomen.

Het belooft weer een geweldig kof-
fieconcert te worden op zondag 3 
augustus om 12.00 uur (zaal open 
11.30 uur) in de Dorpskerk aan de 
Burgemeester Enschedelaan. Het 
mooie kerkje wordt gevuld met mu-
ziek die gespeeld wordt door een 
stel musici van de bovenste plank. 

Virtuoos mét diepgang.
Eerst spelen de harpiste Mirjam Riet-
berg en de fluitiste, tevens dorps-
genoot, Dasha Beltiukova werken 
van Glinka, Piazzolla, Ibert en Ra-
vel.  Daarna treedt de familie Baev 
op. Alexander Baev, viool, Sanja Da-
nis, piano en Lara Baev, viool. In het 
Santpoortse  zijn ze bekend en ge-
liefd door hun concerten in ’t Mos-
terdzaadje. Zij doen de Hongaarse 
dansen van Brahms, Tzigane  van 
Ravel en Figaro van Castelnuovo Te-
descu. Tot slot zullen Sanja, Lara en 
Dasha het prachtige Credo van Ser-
gey Beltiukov uitvoeren. 
Muziek vol melancholie, passie en 
lyriek. Betoverend de klanken van 
de harp in het werk van Glinka, de 
ingehouden hartstocht in de tan-
go van Piazzolla, de sprookjesach-
tige sfeer in het werk van de Franse 
componisten, opzwepend en onge-
looflijk virtuoos de zigeunermuziek 

van Ravel. Een feest van herkenning 
de bewerking die Castelnuovo Te-
descu maakte van de eerste aria uit 
de Barbier van Servilla, Figaro. Ge-
speeld door de concertmeester van 
het Radio Philharmonisch Orkest 
die hierin al zijn plezier en techniek 
demonstreert.
Mirjam Rietberg en Dasha Beltiuko-
va maken deel uit van het MirAn-
Da Trio dat onlangs met groot suc-
ces hun eerste cd presenteerde. Op 
radio 4 kon heel Nederland er van 
mee genieten. Deze cd zal ook te 
koop worden aangeboden. 

Expositie
Terwijl u naar de klanken van de 
muzikanten luistert, kunt u uw ogen 
ook de kost geven. Aan de muur 
van de Dorpskerk hangen name-
lijk prachtige schilderijen van De 
Conrad groep, bestaande uit Frans 
Schreuder, Anton Kerst en Niels 
Schut. Opmerkelijk is dat alle drie 
de heren oud-specialisten zijn van 
het Zeeweg ziekenhuis. Niels Schut 
werkt nog steeds als specialist in 
het Kennemer Gasthuis. De opening 
van deze expositie is op zaterdag 2 
augustus om 15.00 uur.

Gratis kaarten
Om te voorkomen dat het publiek 
extreem vroeg komt of anderen 
worden teleurgesteld als de zaal vol 
zit, geeft de Harddraverij Vereniging 
dit jaar voor het eerst 250 kaarten 
gratis kaarten weg. Deze zijn voor 
iedereen beschikbaar jaar. De kaar-
ten kunnen afgehaald worden op de 
volgende adressen:
Santpoort-Noord: bij Van Waalwijk 
Van Doorn Makelaars, Hagelinger-
weg 59; Santpoort-Zuid: bij Assu-
rantiekantoor Nieuwland & Aarts, 
Bloemendaalsestraatweg 127. 
Booy Optiek, Macada Innovision en 
Jaap de Vries Courant leveren een 
financiële bijdrage aan het concert, 
zodat de kaarten gratis verstrekt 
kunnen worden.

Skate-wedstrijden, bands 
en graffiti op Skatepop
Santpoort-Noord - Op vrijdagmid-
dag 8 augustus wordt het weer een 
gezellige boel in het skatepark van 
Santpoort-Noord, naast Speeltuin 
Santpoort. Vanaf 13.00 uur ’s mid-
dags zullen rookie- en advanced 
skaters op Skatepop weer hun bes-
te tricks in de strijd gooien om de 
begeerde wisselbeker en de mooie 
prijzen van stichting Skatecultuur te 
winnen.
Deze vierde editie is wederom in 
samenwerking met de speeltuin 
van tante Eef en radio Straatpiraat 
(Seaport FM). Naast de initiatiefne-
mers Suus de Groot en Patrick Nie-
borg, zorgt tante Eef van de Speel-
tuin, samen met andere vrijwilligers, 
voor drankjes en hapjes. 
Radio Straatpiraat is weer present 
met de DJ’s Tomas en San-Joen. 
De live muziek wordt verzorgd door 
Bunkerrock, deze keer laat de band 
Grumble hun rebelse punk horen 
tijdens de skatewedstrijden.
De graffitiworkshop wordt bege-
leid door het Flamboyance Skate 
Team. Zij zullen, net als elk jaar, de 

skatebaan weer voorzien van nieu-
we graffiti-art en jonge bezoekers 
kunnen onder begeleiding een ei-
gen kunstwerk maken op een van 
de graffitiborden op het terrein. 
Om te vieren dat het indoor skate-
park in het oude instructiebad van 
IJmuiden nog langer open mag blij-
ven heeft Stichting Skatecultuur, 
dankzij Revert en Independent, ex-
tra prijzen uit te delen. Overige prij-
zen zijn gesponsord door de Hard-
draverij Vereniging en Seaport Taxi 
Service.

Informatie over deelname
Meer informatie over deelname en 
inschrijven voor dit Skatefestival 
voor jeugd (ouder dan 8 jaar) kan bij 
Tante Eef in de Speeltuin. Of bij Pa-
trick Nieborg van Skate Cultuur, pa-
trick@straatpiraat.nl, 06-20536414, 
of stuur een mailtje naar Suus de 
Groot: suusdegroot@gmail.com.  
Late beslissers kunnen (mits niet 
vol) vanaf 11.00 uur bij de speeltuin 
inschrijven. Toegang gratis. Er wordt 
geen alcohol geschonken.

Oefenen voor Dorpsfeest
Velserbroek - Wil je nog even oefe-
nen voor Dorpsfeest Santpoort, dan 
is dit je kans. 
Op zondag 27 
juli organiseren 
de Hofgeest-
ruiters een oe-
fenparcours. Je 
kunt je inschrij-
ven via info@
ho fgee s t ru i -
ters.nl. Geef bij 
je aanmelding 
aan hoe hoog 
je ongeveer wilt 
springen. Inde-
ling gaat op ba-
sis van hoogte. 
Tijdens het oe-
fenparcours, rijd je je paard of po-
ny rustig los in de bak en krijg je de 
kans om begeleid alle hindernissen 
te springen. Vervolgens rijd je een 

voor een het parcours rond. Indien 
er nog tijd over is kan iedereen het 

pa r cou r s 
voor de 
t w e e d e 
keer rij-
den. In het 
parcours 
staan na-
tuurlijk de 
muur, een 
oxer en 
stijlspron-
gen. Een 
goed par-
cours om 
te oefenen 
zodat je 

voorbereidt 
op het dorpsfeest dat er aankomt. 
Meld je snel aan want er is maar be-
perkt ruimte. Meer informatie is te 
vinden op www.hofgeestruiters.nl.

Gezelligheid bij Ramsis op het Dorpsfeest 2007

Record aantal bands op 
het Ramsispodium
Santpoort - De organisatie van 
de muziek op het Ramsispodium 
wil met het programma van 2008 
al de voorgaande jaren overtref-
fen. Tijdens het acht dagen duren-
de dorpsfeest zullen op het podi-
um bij de hoek Hoofdstraat –Ter-
rasweg maar liefst twaalf bands op-
treden. Waaronder bekende namen 
als M.I.S, Stone Freak, Andre Verha-
ge en Dirk Jan Vennik. Daarnaast is 
er ook weer ruimte voor nieuwe na-
men en veel regionaal talent. 

Acht dagen lang volop muziekfeest 
op het Ramsispodium; nog nooit 
hebben hier meer bands opgetre-
den dan dit jaar. Zaterdag 2 au-
gustus is de aftrap met de good old 
bluesband John the Revelator, met 
in het voorprogramma Blues en Zo. 
Een week later op zaterdag 9 augus-
tus zal er spectaculair worden afge-
sloten door Full Count en L.I.N.E. 
Full Count is de nieuwe negenkop-
pige band van bekende muzikanten 
uit Santpoort en omstreken. Zij heb-
ben elkaar gevonden in hun liefde 
voor de betere nummers uit de rijke 
historie van de pop-, rock- en soul-
muziek. L.I.N.E (Loud Is Not Enough) 
is de professionele band van zange-
res Krystl Pullens, die haar roots in 
Santpoort heeft liggen. Vorig jaar 
maakte haar optreden grote indruk.
Op zondag 3 augustus is er een 
dubbeloptreden van twee roem-

ruchte bands uit IJmuiden. The Fat 
Bastards zijn de opvolgers van de 
bekende rockcoverband The Bellies. 
Na hen speelt Andre Verhage. Ge-
lukkig is deze rock-entertainer na 
een jaar van afwezigheid terug op 
het Ramsispodium om een feestje 
te kunnen bouwen. 
Op maandag 4 augustus speelt Dirk 
Jan Vennik met zijn band. De dag 
daarna reist hij naar Frankrijk, waar 
hij is geboekt voor een groot blues- 
en boogiefestival. Voorafgaand aan 
Dirk Jan spelen maandag The Local 
Heroes, de band van de Santpoortse 
gitarist Bas Kors.
Op dinsdag, woensdag en donder-
dag staan vertrouwde namen garant 
voor muzikaal succes.

Op 5 augustus speelt Stone Freak, 
de Rolling Stones coverband van 
Ruben Hoeke. Op 6 augustus zorgt 
M.I.S. (Made In Santpoort) ongetwij-
feld weer voor net zoveel publiek als  
vorig jaar. En op 7 augustus spelen 
de talentvolle broers Van Lent met 
hun gelijknamige band.
Op vrijdag 8 augustus staat de Als je 
voor Soul Band op het podium. Dit is 
een variatie van de bekende Als je 
voor Pret Band, die vooral soulnum-
mers zal spelen. Acht dagen lang 
live-muziek tussen 20.00 en midder-
nacht bij grillroom & pizzeria Ram-
sis: dat mogen muziekliefhebbers 
niet missen!
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Lily Vo met haar medewerkers, die het dansfeest voor kinderen organiseren

Dansen op het strand
IJmuiden aan Zee - Aanstaan-
de zaterdag komt het Smurfen 
Street Dance Legioen weer naar 
het strand. Lekker dansen, zingen, 
voetballen en leuke spelletjes doen. 
Kom naar het strand verkleed als 
smurf (Bijvoorbeeld een blauw shirt 
en een witte broek).
Dit feest wordt georganiseerd door 

Lily Vo, in samenwerking met het 
Tender College. 
Het is bij Zilt aan Zee voor de deur, 
het begint om 13.00 uur en duurt tot 
15.00 uur. 
Graag van tevoren opgeven, want er 
kunnen maximaal 70 kinderen mee 
doen. Bel met Lily via telefoonnum-
mer 0624309411.

Iedere zondag- en woensdagmiddag zijn er Olympische Waterspelen

Veel te beleven op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Ook de laatste drie 
weken van de zomervakantie zijn 
er nog diverse activiteiten op Infor-
matieboerderij Zorgvrij. Iedere zon-
dag- en woensdagmiddag worden 
de Olympische waterspelen geor-
ganiseerd. De waterspelen bestaan 
uit diverse spellen als ballon wer-
pen, waterbal, flesvissen, water-
happen en splashbal. De spelen zijn 
voor kinderen van 4 tot en met 12 
jaar en worden iedere zondag- en 
woensdagmiddag georganiseerd 
van 13.00 tot 14.00 uur en van 14.30 
tot 15.30 uur. De kosten zijn 4 euro 
per persoon.
Iedere dag tussen 10.00 uur en 
16.00 uur kunnen kinderen van 9 
tot en met 12 jaar meedoen aan een 
avontuurlijke skeelerspeurtocht, 
kosten 2,50 per persoon. De tocht 
is ongeveer 3,5 kilometer en bestaat 
uit diverse opdrachten en spelletjes. 
Kinderen moeten zelf hun skeelers 
meenemen, pols- en kniebescher-
ming zijn verplicht en eventueel te 
koop bij de balie.
De jongsten kunnen alle dagen tus-
sen 13.00 en 16.00 uur heerlijk knut-
selen in de boerderij. Tot 25 juli wordt 
er een vrolijke vlindertak gemaakt 
en in de laatste weken van de va-
kantie kan er een sierlijke bloemen-
kroon worden gemaakt. De knutsel-
activiteiten kosten 1,50 euro per ac-
tiviteit. U mag dit zelf begeleiden.
In de boerderij zijn twee interessan-

te kindertentoonstellingen te zien. 
Bij de nieuwe tentoonstelling ‘Tover-
bodem’ kunnen kinderen door mid-
del van een toverstokje praten met 
dieren die onder de grond leven. Bij 
‘Appeltjes, appeltjes waar zijn jullie 
nou’, leren kinderen door hun zintui-
gen te gebruiken op speelse wijze 
van alles over het leven in en rond 
de boerderij. 
Op de galerij van de boerderij is tot 
eind augustus de fototentoonstel-
ling over het weer te zien.
Iedere dag worden rond 16.30 uur 
de koeien gemolken en zijn de boe-
ren graag bereid om iets te vertel-
len over de boerderij of om vragen 
te beantwoorden.
Bij de boerderij is een speeltuin en 
het spinnenbos waar kinderen ein-
deloos kunnen ravotten. Rond de 
boerderij zijn diverse speurtoch-
ten uitgezet, bij de informatieba-
lie kunnen ze u hier meer informa-
tie over geven.Het nabij gelegen 
pannenkoekenrestaurant heeft de-
ze zomer een zomerpannenkoe-
ken feestmaaltijd bestaande uit een 
pannenkoek met een beker limona-
de en een waterijsje toe voor 5 eu-
ro per kind.De boerderij is in de va-
kantie alle dagen open van 10.00 
uur tot 17.00 uur. Informatieboerde-
rij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 
in Spaarnwoude, 023-5202828. Voor 
meer informatie kijk op www.recre-
atienoordholland.nl.

Foto’s Dance Valley
Velsen - In de editie van deze krant 
van vorige week, 17 juli, bevond 
zich een halve pagina met prach-
tige foto’s van Dance Valley. Hier 
stond de naam van de fotograaf 
niet bij. De foto’s zijn gemaakt door 
Michel van Bergen. 

 
IJmuiden - Zaterdag 26 juli is weer 
een welvaartsmarkt aan Eenhoorn-
straat 4 in IJmuiden. U bent tussen 
9.30 en 13.00 uur van harte wel-
kom. Niet alleen om te kijken of er 
iets van uw gading is, maar ook om 
spullen af te geven. 
Heeft u goederen die u zelf abso-
luut niet kunt brengen, dan kunt u 

Foto-expositie en 
oud-Nederlandse liederen
Spaarnwoude - Op de zondagen 
27 juli en 3 augustus exposeert in 
het Cultureel Centrum De Stom-
pe Toren in Spaarnwoude fotografe 
Celina Noorlander met de tentoon-
stelling ‘Natuurlijk groots’. Het be-
treft foto’s met grote en kleine on-
derwerpen en natuurlijke elemen-
ten. Dit varieert van dieren tot bloe-
sems onder uiteenlopende omstan-
digheden. 
Deze tentoonstelling is gemaakt 
door een beginnende fotografe die 
het niet geleerd heeft aan de hand 
van een boekje, maar puur door het 
opdoen van ervaring. Dit kenmerkt 

zich door te laten zien dat een fo-
to niet complex hoeft te zijn en toch 
voor zich kan spreken. De opnames 
zijn gevarieerd en zowel analoog als 
digitaal vastgelegd.
Zondag 3 augustus kunt u boven-
dien genieten van Nederlandse lie-
deren uit de zeventiende eeuw van 
Huygens, Bredero en Hooft. Eveline 
Juten zingt en begeleidt zichzelf op 
luit en cister vanaf 14.00 uur.   
Dit alles in het kerkje De Stompe 
Toren, Kerkweg, Spaarnwoude. De 
toegang is gratis. Het kerkje is uit-
sluitend op zondag geopend van 
12.00 tot 16.30 uur.

Rit met de stoomtrein 
over het Corusterrein
Regio - De vereniging Corus Stoom 
IJmuiden organiseert van april tot 
en met oktober op de laatste zon-
dag van de maand een rondrit met 
de stoomtrein over het staalbe-
drijfsterrein. Zondag 27 juli is de 
eerstvolgende rit.
Tijdens de rit wordt een fotostop in-
gelast waarbij de locomotief tevens 
gelegenheid heeft om water in te 
nemen. In de trein is ook voor u kof-
fie en frisdranken verkrijgbaar. Te-
vens zijn er toiletten aanwezig. De 
ritprijs voor volwassenen bedraagt 
3 euro, kinderen van 0 tot en met 
12 jaar 3 euro. Kaartverkoop is aan 
het station vanaf 09.30 uur, zolang 
de voorraad strekt. De trein vertrekt 
vanaf station Velserbosch om 10.45 
uur en is terug om 12.15 uur. Bij 
grote belangstelling wordt er een 
tweede rit gepland. De routebe-

schrijving naar station Velserbosch 
is als volgt: Vanuit Beverwijk volgt 
u de ANWB-borden met Corus, na-
dat u een spoorwegovergang met 
drie sporen overgaat bent u op de 
Wenckebachstraat. Deze rijdt u uit 
tot het hoofdkantoor Corus. Voor 
het afgesloten hek gaat u links af 
richting staalhaven, hier kunt u par-
keren. Borden wijzen u verder naar 
het station. Eventueel kunt u vanuit 
Beverwijk een treintaxi nemen. De 
Corus stoomtrein rijdt van april tot 
en met oktober op de laatste zon-
dag van de maand. 

Voor meer informatie kunt u bel-
len op werkdagen, telefoon 0251-
498384. Zie ook www.csy.nl. Kaar-
ten kunnen via  excursietrein@co-
rusgroup.com gereserveerd wor-
den.

Vier generaties vrouwen
Regio - Een familie van vier generaties en dan ook nog alle vier van het-
zelfde geslacht, het komt niet vaak meer voor. De dames op de foto zijn er 
dan ook bijzonder trots op en dat is ook wel te zien. Links zit overgrootmoe-
der mevrouw C. Sierveld (75) uit Spaarndam. Zij zit naast haar kleindochter 
Kelly Nelis (27) uit Haarlem-Noord. Haar dochter Dominique werd op 21 ju-
ni geboren. Achter de stoel staat Ingrid uit Castricum (49), die dus zelf nu 
dochter, moeder en oma is.

Golven slaan over de pier
IJmuiden aan Zee - Het leek wel herfst, het afgelopen weekeinde. Storm-
achtige rukwinden deden de golven over de pier slaan. Sneu voor alle men-
sen die op vakantie zijn. Het weer knapt gelukkig op, de laatste dagen. Zou 
het dan toch nog zomer worden? (foto: www.kovanleeuwen.nl)

Regio - Maandagochtend heeft 
Niels (36) uit IJmuiden een spik-
splinternieuwe BMW cabrio ge-
wonnen bij Sky  Radio 101 FM. De 
IJmuidenaar won deze cabrio tij-
dens een  zenuwslopende fina-
le met 27 kandidaten op het Bloe-
mendaalse strand onder leiding van 
Tanja Jess. 
Niels uit IJmuiden is de grote win-
naar geworden van de ‘Luister en 
win een cabrio’-actie van Sky Radio 
101 FM. Tijdens de zenuwslopende 
finale onder leiding van Tanja Jess, 
de station voice van Sky Radio, kre-
gen alle finalisten een autosleutel 
om het dak van de BMW cabrio te 
openen. Er was maar één  sleutel 
waarmee dit zou lukken. Niels was 
de veertiende die het  knopje ‘dak 
open’ in kon drukken. Het dak van 
de cabrio ging open en een ballon-
nenzee steeg uit de cabrio op. 
Niels mag nu een gloednieuwe  

BMW 3-serie cabrio in zijn favoriete 
kleur uitzoeken.  Prijswinnaar Niels: 
,,Helemaal te gek! Niet te geloven. 
Ik had  nooit gedacht dat ik dit zou 
winnen en dat ik ooit in een BMW-
cabrio zou kunnen rijden. Deze zo-
mer kan ik lekker met mijn vrouw 
Miranda  en onze twee dochters in 
deze schitterende auto met open 
dak gaan  rijden!’’
De afgelopen  periode deden 60.000 
Sky Radio-luisteraars mee aan de 
actie ‘Luister  en win een BMW ca-
brio’. Via tv-commercials, billboards 
en Sky Radio 101 FM werd deze ac-
tie bekend gemaakt. Elke dag was 
er een codewoord  op Sky Radio te 
horen die de luisteraars moesten 
sms’en naar het  radiostation om 
mee te doen aan de actie. Er wa-
ren 27 codewoorden en 27 finalis-
ten die mee konden doen aan de fi-
nale om de felbegeerde  BMW-ca-
brio te winnen.

Zinderende finale in Bloemendaal
IJmuidenaar wint 
BMW cabrio bij Sky Radio

Niet zwemmen en vissen in 
Noordzeekanaal en ringvaart
Regio - Sinds donderdagmiddag 17 
juli stroomt via het Gemaal Halfweg 
(ter hoogte van de Amerikahaven) 
verontreinigd water het Noordzee-
kanaal in. Het gaat hier om een ver-
ontreiniging met blusmiddel afkom-
stig van Schiphol-oost. 
Dit blusmiddel bevat perfluorver-
bindingen, waarvan PFOS (perflu-
orooctaansulfonaat) de belangrijk-
ste is. Deze stof is schadelijk voor 
het milieu. Metingen hebben inmid-
dels aangetoond dat de stof in zeer 
lage concentraties in het oppervlak-
tewater aanwezig is. Rijkswaterstaat 
verwacht geen effecten op wateror-
ganismen in het Noordzeekanaal. 
Uit voorzorg raadde Rijkswaterstaat 
aan afgelopen drie dagen niet in het 
Noordzeekanaal en de ringvaart te 
zwemmen en te vissen. Rijkswater-
staat heeft tijdelijk naast het norma-
le spuiregime - extra pompen van 
het Gemaal IJmuiden ingezet zodat 
het verontreinigde water snel afge-
voerd wordt naar de Noordzee. 
Sinds maandagmiddag voerde het 
hoogheemraadschap van Rijnland 
via de ringvaart (van Aalsmeer tot 

Halfweg) water af dat afkomstig was 
van het Schiphol terrein. De eerde-
re maalstop van het Schiphol terrein 
werd hierdoor opgeheven.
Het Hoogheemraadschap van Rijn-
land heeft de afgelopen dagen met 
succes het, met blusschuim vervuil-
de, water dat op Schiphol was ach-
tergebleven, geïsoleerd in bassins. 
Het waterstelsel op het Schiphol 
terrein, waarin het vervuilde water 
eerder lag, had nog een lage con-
centratie perfluorverbindingen. Dit 
waterstelsel liep door de hevige re-
genval de afgelopen dagen vol. Via 
het gemaal Bolstra aan de ringvaart 
werd deze concentratie verdund tot 
een zeer lage, verantwoordde con-
centratie.
Volgens een melding van het hoog-
heemraadschap van Rijnland is het 
blusmiddel, afkomstig van een sprin-
klerinstallatie op Schiphol, voor een 
deel in het riool terechtgekomen en 
vervolgens in de zuiveringsinstalla-
tie. Deze waterzuiveringsinstallatie 
heeft niet alles kunnen verwerken 
waardoor een deel in de ringvaart is 
gekomen.

Boompje omgewaaid
IJmuiden - Door de storm is maandagmiddag even na vier uur een boom 
op de hoek Vlierstraat, Tussenbeeksweg ontworteld en omgewaaid en daar-
bij op een auto terecht gekomen. De politie heeft de boom naar de stoep 
verschoven zodat de auto werd bevrijd en de weg weer kon worden ge-
bruikt. (foto: www.kovanleeuwen.nl)

een van de volgende nummers be-
len: 0255-511674 of 023-5378213. 
Dan wordt een en ander (in overleg  
met u) opgehaald.
De totale opbrengst van De Roesti-
ge Pot wordt afgestaan aan Stich-
ting X-Y (www.xminy.nl) die hier-
mee projecten in de derde wereld 
ondersteunt.

De Roestige Pot

Broers van der Klooster 
bezingen Tour de France
Regio - Stichting de Kennemer 
Delta legt de geschiedenis van deze 
regio vast via cd’s met liedjes waar-
aan tot nu toe een kleine 200 loka-
le muzikanten hebben meegedaan. 
Soms wordt een uitstapje gedaan 
naar grote gebeurtenissen, zoals in 
dit geval De Tour de France.

De gebroeders Rob (accordeon en 
zang) en Ruud (bas en vocals) van 
der Klooster hebben zich nu ook bij 
het legertje muzikanten gevoegd 
en het liedje ‘Le tour de France’ op-
genomen in de studio van Jan-Paul 
vander Meij. 
De van der Kloosters zeiden direct 
‘ja’ tegen ‘Le Tour de France’ en vo-
rig weekend oefenden zij een goed 
uur met de gebroeders Eddy en Ol-
ly Satoer (respectievelijk op gitaar 
en basgitaar), die zij nog niet eerder 
hadden ontmoet. Daarna werd het 

opgenomen in de studio van Jan-
Paul van der Meij, die ook nog wat 
creatieve duiten in het zakje deed. 
Het resultaat is een zonnig liedje, 
waarin de Tour de France binnen 
vier minuten beleefd wordt, inclu-
sief een digitaal glas wijn). 
Het liedje kan gratis worden beluis-
terd, bekeken of gedownload via de 
website van Jan-Paul van der Me-
ij: www.j-p.nl.

Vrouw beroofd, 
politie zoekt getuigen
Santpoort-Noord - De politie is op 
zoek naar getuigen van een bero-
ving die omstreeks 10.15 uur plaats-
vond. Een 42-jarige vrouw uit IJmui-
den fietste omstreeks 10.15 uur op 
de Hagelingerweg in de richting van 
IJmuiden. Toen het heel hard begon 
te regenen besloot ze even te schui-
len onder het viaduct. Op een ge-
geven moment voelde ze dat een 
persoon van achteren haar schou-
der vastpakte. De man was in het 
bezit van een mes, waarmee hij de 
vrouw dwong haar horloge af te ge-
ven. Daarna ging de man er samen 
met nog een andere man vandoor 
op een brommer. Het gaat om twee 
mannen in de leeftijd van 17 tot 20 
jaar.  

De politie is op zoek naar getuigen 
van dit voorval. De politie is met na-
me op zoek naar een man die na de 
beroving naar de vrouw toekwam 
om te vragen wat er was gebeurd. 
Mogelijk weet deze man meer over 
de verdachten. Getuigen worden 

verzocht contact op te nemen met 
de politie in IJmuiden via telefoon-
nummer 0900 - 88 44.

Man plast 
snackbar onder
IJmuiden - De politie  heeft zater-
dag omstreeks 17.00 uur een 31-ja-
rige man uit Dordrecht aangehou-
den op de  Tussenbeeksweg. De 
man, die onder de invloed van alco-
hol verkeerde, had eerst  voor over-
last gezorgd in een snackbar. Hij 
had hier de boel ondergeplast en 
vervolgens had hij in een café een 
aantal drankjes gedronken en deze 
niet  afgerekend. De man werd door 
gewaarschuwde agenten aange-
houden en meegenomen naar het 
politiebureau. Hier heeft hij zijn roes 
mogen uitslapen. Er is proces-ver-
baal tegen hem opgemaakt.


