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Paviljoen Zuidpier in de Top 10
IJmuiden aan Zee – Paviljoen 
Zuidpier staat in de Top 10 van 
schoonste strandpaviljoens. Via 
de website van het Schoon-
ste Strand, onderdeel van Stich-
ting Nederland Schoon, konden 
mensen voor het eerst hun stem 
uitbrengen voor het schoonste 
strandpaviljoen. Gedurende zes 
weken kon er gestemd worden. 
Bezoekers werd onder andere 
gevraagd of de toiletten schoon 
waren, of het rondom en binnen 
in het paviljoen schoon was en of 
er voldoende afvalbakken ston-
den. Van de 320 strandpaviljoe-
nen langs de Nederlandse kust 
kwam paviljoen Zuidpier op de T 
achtste plaats.
,,Altijd fijn als je in een schoon 

strandpaviljoen zit, je vis-
je smaakt lekkerder en je pilsje 
kouder’’, laat Lenie via de web-
site, waar gestemd kon worden; 
over Zuidpier weten. 
De medewerkers van Zuidpier 
zijn trots op de behaalde acht-
ste plaats. ,,We zijn nu the eight-
team’’, lacht Dicky Verswijve-
ren. ,,Maar we zijn ook echt een 
team, we doen het met elkaar. 
Hoe druk het ook is, we houden 
de hygiëne en de kwaliteit altijd 
scherp in de gaten. Dat gaat van-
zelf, de mensen die hier werken 
hebben hart voor de zaak, dat 
merk je in alles en dat merken 
de bezoekers ook.’’ Over een ser-
veerster die passeert: ,,Zij werkt 
al vijftien jaar bij ons, mensen 

blijven hier lang werken, dat zegt 
toch ook wel iets.’’ Dicky ver-
volgt: ,,Maar het komt ook door 
de goede samenwerking hier op 
het strand en door de medewer-
king van de gemeente, die het 
strand goed schoonhouden.’’ Bij 
het schoonste strand konden 
voor het strand zelf maximaal 
vier sterren verkregen worden, 
dat van IJmuiden heeft er drie.
Vijftien jaar was Dicky, toen ze 
verkering met Arie Verswijve-
ren kreeg. Een dame mag je niet 
naar haar leeftijd vragen, maar 
ze is vijf jaar van de pensioen-
gerechtigde leeftijd verwijderd. 
,,Ik was kapster, ging op zondag 
helpen en zo rolde ik er vanzelf 
in’’, vertelt Dicky. ,,Ik vind het nog 
steeds enig om te doen. Ik heb 
hier zoveel meegemaakt, ik zou 
er een boek over kunnen schrij-
ven.’’ Inmiddels werkt zoon Ro-
bert ook hard mee in de zaak, de 
derde generatie. Dicky besluit: 
,,Mijn grootste geluk is als mijn 
kleinzoon Jelle van 3,5 hier de 
heuvel af komt rennen terwijl hij 
roept: Oma, gaan we een zand-
kasteel bouwen? En dat gaan we 
dan doen ook.’’ (Carla Zwart)

Draver op rotonde
Santpoort-Noord - Vorige week zijn op de rotonde bij de Wüste-
laan de voorbereidingen voor het plaatsen van het monument ter 
ere van 250 jaar Harddraverij Vereniging Santpoort begonnen. De 
Santpoortse kunstenares van de bronzen draver met sulky en pikeur, 
Yvonne Piller staat rechts op de foto. 

Speeltuin ontvangt 
wandelaars in stijl
Santpoort -  Zaterdag 8 augus-
tus staat Santpoort bol van de 
historische activiteiten. Op het 
evenemententerrein bij de ruï-
ne wordt niet alleen een grootse 
oldtimerdag georganiseerd; ook 
zullen vele wandelaars Santpoort 
en omgeving aandoen. Ben Mo-
lenaar en zijn team hebben di-
verse wandelroutes uitgezet (zie 

www.rondjezandhaas.nl). Vele 
wandelaars zullen daardoor ook 
de Speeltuin Santpoort als tus-
senstop aandoen. De speeltuin 
is dan open van 13.00 tot 17.00 
uur en roept alle kinderen op 
om nostalgisch verkleed te ko-
men, zodat de wandelaars stijlvol 
worden ontvangen. Wie nostal-
gische kinderkleding zoekt kan 

terecht bij Hans Voorting, een 
team van vrijwilligers heeft zich 
de afgelopen weken ingespan-
nen om deze kleding te maken. 
Als klap op de vuurpijl zullen alle 
verklede kinderen om 15.00 uur 
in de speeltuin op de foto gaan. 
De Harddraverij Vereniging biedt 
hen dan een versnapering aan. 
Dit gezamenlijke initiatief toont 
aan hoe goed vrijwilligers uit het 
verenigingsleven elkaar weten 
te vinden. Meer informatie over 
de nostalgische kinderkleding: 
Hans Voorting 023-5370144 of 
06-23334208.

Ook in de feestweek dagelijks 
open voor lunch & diner!

www.villa-westend.nl

Let op!
Nog 1 week

voor het
250ste

Dorpsfeest!

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

ALLES
voor een

zomerse tuin
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Wasautomaten 
vanaf E299,-

Grote sorterinG 
LCD sChermen

nu voor stuntprijzen
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 

Tel.: 0255-515726

uw audiospecialist!

Hoofdstraat 188
Santpoort-Noord

www.dingespoort.nl
Reseveren of bestellen:
023-5377224

Keuken open vanaf 16.00 uur
Rookkamer aanwezig

Alle gerechten kunt u ook meenemen.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Vrijwilligers en baasjes gezocht
Vakantiedrukte bij
Kerbert Dierentehuis
IJmuiden – Het is vakantietijd en 
de medewerkers van het Kerbert 
Dierentehuis hebben het druk, ze 
komen handen te kort. Ook vrij-
willigers gaan op vakantie en dat 
terwijl het asiel erg vol zit. Er zijn 
in deze periode ook veel pensi-
ondieren. 
Hun baasjes zijn op vakantie en 
hebben een goed onderkomen 
voor hun huisdier geregeld. Zo 
zijn er nu in totaal 30 honden, 
waarvan er 22 in pension zijn. 
Gelukkig worden er in Velsen 
weinig dieren gedumpt, men-
sen voelen zich verantwoorde-
lijk voor hun huisdier en zoeken 
een oppas of een logeeradres. 
Alleen vonden de medewerkers 
laatst een doos met daarin vier 
kittens voor de deur. Die wor-
den eerst goed nagekeken door 
de dierenarts en dan mogen ze 
na goedkeuring pas bij de ande-
re katten. De zorg voor de die-
ren staat voorop bij het Kerbert 
Dierentehuis, alles gaat volgens 
het protocol van de dierenbe-
scherming. Ook het aantal die-
ren, dat opgevangen kan wor-
den is aan het protocol gebon-
den. Zo kan het er nooit overbe-
volkt raken, wat ten koste van de 
verzorging gaat. Er kan dan altijd 
uitgeweken worden naar de sa-
menwerkende asiels van de die-
renbescherming. Toch zijn er al-
tijd plaatsen beschikbaar voor 
speciale noodgevallen. Is er bij-
voorbeeld een alleenstaande se-
nior die plotseling moet worden 
opgenomen in het ziekenhuis, 

dan kan het huisdier er terecht.
Vrijwilligers bij het Kerbert Die-
rentehuis zijn altijd nodig, maar 
in deze drukke vakantieperiode 
zijn ze meer dan welkom. Vrij-
willigers dienen minimaal 16 jaar 
te zijn en minstens een dagdeel 
beschikbaar te zijn. Vrijwilligers-
werk is niet vrijblijvend, daarom 
is het goed geregeld. Er wordt 
gewerkt met een overeenkomst 
en de vrijwilligers zijn tijdens hun 
werk verzekerd. Er zijn ook vrij-
willigers welkom, die van tuinie-
ren houden. De buitenverblijven 
van de honden, waarin zij veel 
bewegingsvrijheid hebben, staan 
gedeeltelijk in het bos. De vrolij-
ke viervoeters vinden het heer-
lijk om te graven en er een flinke 
troep van te maken in deze ken-
nels. Het is een tijdrovend klusje 
om dat weer op te ruimen, hulp 
van vrijwilligers zou dus een uit-
komst zijn .
En natuurlijk zijn er ook heel veel 
leuke honden en katten, die op 
een baasje wachten. Zoals de 
zes maanden oude Benner Sen-
ner Max. Een vrolijke en zeer 
speelse hond, die absoluut geen 
tijd had om even voor de foto te 
poseren en zowat in de hout-
greep gehouden moest worden. 
Max heeft wel een consequen-
te baas nodig, die verstand heeft 
van het ras. Dus: vrijwilliger en 
baasjes kunnen zich melden bij 
het Kerbert Dierentehuis via te-
lefoonnummer 0255 515744. De 
dieren zullen er dankbaar voor 
zijn! (Carla Zwart)

Aanhoudingen na 
vechtpartij in IJmuiden
IJmuiden - Vorige week dins-
dag heeft een vechtpartij plaats-
gevonden bij een horecagele-
genheid aan de Huygensstraat.  
Er bleek door onbekende reden 
onenigheid te zijn ontstaan tus-
sen vier mannen, waarbij over en 
weer klappen waren gevallen. 
Hierbij had een van de mannen, 
een 21-jarige IJmuidenaar, mo-
gelijk een gebroken arm opgelo-
pen. Twee van de mannen waren 

er in een auto vandoor gegaan. 
De auto van de beide man-
nen, IJmuidenaren van 45 en 
44 jaar oud, werd in de 2e In-
dustriedwarsstraat aangetroffen. 
De mannen, die ook verwondin-
gen in hun gezicht hadden op-
gelopen als gevolg van de vecht-
partij, zijn aangehouden en over-
gebracht naar een politiebureau 
voor verhoor. De politie stelt een 
onderzoek in naar het incident.
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14.00 tot 25.30 uur.
Kunstmarktconcert in Spaarn-
dam. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang 5,-, kinderen tot 12 jaar 
gratis.
Ruud Jansen speelt vanaf 21.00 
uur in Café de Babbelaar, Nieuw-
straat in Beverwijk. Toegang is 
gratis. 

Zondag 26 juli
Beach Volleybal circuit van 
10.00 tot 17.00 uur bij strandpa-
viljoen Timboektoe in Velsen-
Noord. 
Rondrit met stoomtrein over 
het staalbedrijfsterrein van Co-
rus. Vertrek 10.45 uur vanaf Sta-
tion Velserbosch

Maandag 27 juli

Automark staat op het Velser-
duinplein achter de Hema van 
09.00 tot 17.30 uur om de schade 
van uw ruit te herstellen.
HIJSM en WIJS gaan ‘roestrij-
den’ tussen Haarlem en Driehuis. 
Bel voor vertrek en passeertijden 
06-18461838.
Verhalenkabinet in Bibliotheek 
Velsen, Dudokplein IJmuiden. 
Verhalenkabinet duurt tot en met 
14 augustus.

Dinsdag 28 juli
 

Presentatie over Oud Beverwijk 
door Historisch Genootschap 
Midden-Kennemerland om 10.00 
uur in Wijkcentrum Prinsenhof, 
Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Kos-
ten 3 euro incl. koffie met koek. 
Opgeven kan via 0251-220944. 

Woensdag 29 juli

Harlem Night Skate in teken 
van Reggae skate. Vertrek vana f 
Kunstijsbaan Kennemerlaan om 
20.00 uur. Deelname gratis, aan-
melden niet nodig. 
Optreden van de band Q.E.D. 
bij honkbal- en softbalvereni-
ging Rooswijk in Velsen-Noord 
om 21.00 uur tijdens de 51e edi-
tie van de Strandzesdaagse. 

Donderdag 30 juli

Gildewandeling ‘Haarlem-
se Hofjes’ met Tous Wijkhuizen. 
Vertrek 14.00 uur vanaf Haarlem 
Station. 
Aanmelden noodzakelijk. Op 
werkdagen van 09.00 tot 10.00 
en 18.00 tot 19.30 uur via 06-
16410803 of gildewandelingen@
gmail.com. Kosten 3,-.

Donderdag 23 juli

Feestweek IJmuiden aan 
Zee. Zie special in de krant van 
vorige week.
Natuur en beheer in wandel-
bos Groenendaal Heemstede. 
Vertrek 19.00 uur bij informatie-
bord op parkeerplaats restau-
rant Groenendaal.

Vrijdag 24 juli

Dorpskerk aan het Kerkplein 1 
in Heemskerk is tot en met au-
gustus elke vrijdagmiddag open 
voor publiek van 14.30 tot 16.30 
uur. Van 14.45 tot 15.30 uur con-
cert van organiste Anja van der 
Ploeg. 
Opruimactie van zwerfvuil op 
de Noord- en Zuidpier. De ac-
tie ‘ik vis schoon’ is een samen-
werkingsverabnd van de geor-
ganiseerde sportvisserij. Opge-
ven voor de opruimactie kan via 
gijs.schelvis@hotmail.com 

Zaterdag 25 julii

Vlooien- en boekenmarkt 
op Plein ‘45 van 09.00 tot 16.00 
uur.
Welvaartsmarkt De Roestige 
Pot van 09.30 tot 13.00 uur. Een-
hoornstraat 4 IJmuiden. Tevens 
een markt voor Stichting Velsen 
voor de Derde Wereld.
Beach Volleybal circuit van 
10.00 tot 17.00 uur bij strand-
paviljoen Timboektoe in Velsen-
Noord. 
Gildewandeling met Herman 
Groenveld. start 10.00 uur van-
af standbeeld Lourens Jansz 
Coster (Grote Markt), Aanmel-
den noodzakelijk. Op werkda-
gen van 09.00 tot 10.00 en 18.00 
tot 19.30 uur via 06-16410803 of 
gildewandelingen@gmail.com. 
Kosten 3,-.
Lunchconcert Grote of St. 
Bavokerk Haarlem. Leeds Court 
Choir o.l.v. Chris Price. Van 13.15 
tot 13.45 uur.
Schatgraven bij strandbiblio-
theek IJmuiden aan Zee. Van 

Wat is
er te 
doen

IJmuiden - Op zaterdag 25 ju-
li wordt weer een welvaartsmarkt 
in het onderkomen bij de Solida-
riteitsmarkt aan de Eenhoorn-
straat 4 in IJmuiden gehouden. 
Tussen 09.30 en 13.00 uur is ie-

dereen van harte welkom. Goe-
deren die absoluut niet gebracht 
kunnen worden, kunnen (in 
overleg) worden gehaald. Hier-
voor kan men bellen met 0255–
511674 of 023–5378213.

Welvaartstmarkt 
De Roestige Pot

Feestweek
IJmuiden aan Zee
IJmuiden aan Zee – Maandag 
begon de kermis op de Kenne-
merboulevard, woensdag start-
te de feestweek met shantyko-
ren en waren er diverse oude 
ambachten te zien, zoals netten 
boeten en manden vlechten.
De donderdag stond geheel in 
het teken van de kortebaandra-
verij, waarvan volgende week 
een verslag in deze krant. De 
vrijdag is gereserveerd voor de 
kinderen. Zij kunnen vanaf 12.00 
uur een vlieger maken bij ’t Co-
raaltje. In de avonduren is er in 
’t Familie Huys een swingende 
DJ, in Brasserie Bar het Zand-
huis treedt de band Verhage & 

Co op. Zaterdag is er een Ameri-
kaanse dag. 
Vanaf 13.00 uur zijn er verras-
sende kramen, een oldtimer-
show en  een Elvis imitator. Die 
avond The Jetcats in ’t Familie 
Huys en in het Zandhuis speelt 
de band Cover Company. Zon-
dag wordt de feestweek afge-
sloten met een Oud-Hollandse 
markt, vanaf 13.00 uur.
Bij restaurant café IJmuiden aan 
Zee zingt die middag Cock Zwa-
nenburg, in ’t Familie Huys zingt 
Yanni en in het Zandhuis kan 
men genieten van een optreden 
van The Rebellies. De kermis is 
open van 12.00 tot 24.00 uur.

Stichting Velsen
voor de Derde Wereld
IJmuiden - Op 25 juli voert 
Stichting Velsen voor de Derde 
Wereld actie voor de Tanzania 
Werkgroep in IJmuiden onder de 
slogan: ‘geld voor spullen’.
Deze werkgroep ondersteunt al 
meer dan 35 jaar verschillende 
projecten in Tanzania met geld 
en goederen, vooral op het ge-
bied van onderwijs. Immers, 
goed onderwijs geeft kinderen 
een betere kans in de toekomst.
Onderwijs is weliswaar gratis in 
Tanzania, maar de scholen krij-
gen weinig financiën. 
Deze maand is de aandacht ge-
richt op een zevental kleuter-
scholen in Dar Es Salaam. In de-
ze scholen is aan alles gebrek.

De kinderen in deze scholen 
kunnen geholpen worden met 
educatief kleuterspeelgoed en 
schoolbenodigdheden als schrif-
ten en pennen. Voor de kleuters 
is behoefte aan bijvoorbeeld le-
go, Playmobiel, blokken, puzzels 
met weinig stukjes. Maar ook 
boeken en video’s in de Engelse 
taal zijn er welkom. Als deze ma-
terialen binnenkomen bij Stich-
ting Velsen voor de Derde We-
reld, worden die meteen door-
gegeven aan de Tanzania Werk-
groep IJmuiden. Het geld dat op 
de markt van juli verdiend wordt, 
is bestemd voor de vrachtkosten 
en de invoerrechten op het op-
gestuurde materiaal.

Inloopochtend voor 
mensen met borstkanker
Haarlem - Donderdag 6 augus-
tus organiseert afdeling Haarlem 
van de Borstkanker Vereniging 
Nederland, in samenwerking 
met het Kennemer Gasthuis, van 
10.00 tot 11.30 uur in het Kenne-
mer Gasthuis locatie zuid (con-
ferentiekamer 1) een inloopoch-
tend voor vrouwen en mannen 
die borstkanker hebben (gehad). 
Vrouwen en mannen met borst-
kanker, maar ook familieleden 
zijn van harte welkom om met 
elkaar en met leden van de afde-

ling Haarlem te praten over hun 
ervaringen en gevoelens.
Informatie: Tineke van der Ploeg, 
telefoon 023-5630899 of info.af-
delinghaarlem@borstkankerver-
eniging.nl. Elke eerste donder-
dagochtend van de maand is er 
van 10.00 tot 11.30 uur een in-
loopochtend in het Kennemer 
Gasthuis locatie zuid. Elke derde 
woensdagochtend van de maand 
is er van 10.00 tot 11.30 uur een 
inloopochtend in het Kennemer 
Gasthuis locatie noord.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Snackdag donderdag 30 juli. 
12.30 uur.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel. In de maanden juli 
en augustus is er geen open ta-
fel. De eerstvolgende open tafel 
is op woensdag 2 september.
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50. 

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
In de maanden juli en augustus 
is er geen open tafel. De eerst-
volgende open tafel is op 7 au-
gustus.
Expositie schilderijen van me-
vrouw Cristel Determan. Elke 
werkdag van 09.00 tot 16.00 uur 
en op zondag van 11.30 tot 14.00 
uur. Toegang gratis. 
Koersbal op maandag zijn nog 
leden welkom.
Restaurant is van 1 juni t/m 31 
juli gesloten. Vanaf 3 augustus 
kan met weer terrecht.
Vrijwilligers voor de felicitatie-
dienst, verzorgen en onderhou-
den van de volière en voor de 
keuken gezocht

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Klaverjassen op dinsdagavond 
gaat gewoon door. Het vrijdag-
middagklaverjassen start op vrij-
dag 17 juli om 13.30 uur.

Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat IJmuiden, 06-
12650716, mevrouw Nupoort.
Cursus patchwork, quilten en 
kleding maken. Voor 1 augus-
tus opgeven voor deze cursus-
sen krijgt u in de maand septem-
ber 50 procent korting.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Santpoort-Noord - Vorige week 
woensdagmiddag liet een man 
in het Burgemeester Rijkerspark 
voor het oog van twee 14-jarige 
meisjes zijn broek zakken en be-
gon zich te bevredigen. De meis-
jes schrokken en renden weg. De 
man rende achter hen aan, maar 
keerde op een gegeven ogen-
blik om. Het gaat om een blan-
ke man met een normaal postuur 
van ongeveer 30 tot 40 jaar oud. 
Hij heeft kort, blond haar en is 
ongeveer 1,80 m. lang. Meent u 
iets gezien te hebben dan kunt 
u bellen met de politie via tele-
foonnummer 0900 - 88 44 (lo-
kaal tarief).

Schennispleger
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Speciale Jan Plezier
Santpoort-Zuid - Tijdens de 
Agrarische dag laat de Hard-
draverij Vereniging een Jan Ple-
zier rondritten maken tussen 
het dorp, de kermis en het eve-
nemententerrein bij de Ruï-
ne van Brederode. Speciaal be-
doeld voor kinderen met een be-
perking. Dit project wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Ra-
bobank Velsen & Omstreken. Tij-
dens deze dag maken zij ritjes 
vanaf het feestterrein bij de Ruï-

ne van Brederode door het dorp 
langs de kermis en terug. Aan-
melden kan via info@dorps-
feest-santpoort.nl, o.v.v. naam, 
adres, telefoonnummer en even-
tuele voorkeur voor ochtend of 
middag. Er zijn per rijtuig twee 
begeleiders aanwezig, wanneer 
noodzakelijk mag een extra be-
geleider mee. Enige mobiliteit en 
zelfstandigheid is gewenst, want 
jammer genoeg kunnen elektri-
sche rolstoelen niet mee.

Overlast door Dance Valley
Bewoners Spaarnwoude 
niet blij met maatregels
Velsen-Zuid – Een keer per 
jaar is het minder prettig wo-
nen in Spaarnwoude. Bewo-
ners van het Recreatieschap 
Spaarnwoude hebben dan 
last van veel geluid, ramme-
lende ramen door bastonen 
en de overlast van bezoe-
kers die op hun terrein wild-
plassen, hun behoefte doen 
en rommel maken. Bewoner 
Teun Bloem wil voortaan tij-
dens Dance Valley een af-
doend hekwerk, betere toe-
gang voor bewoners en hun 
bezoek en vooral een betere 
communicatie over deze re-
gelingen.

,,Wij waren in 1994/1995 uiter-
aard niet blij met de plannen 
voor een housefestival op twee-
honderd meter van ons huis,’’ 
zegt Teun Bloem, een van de be-
woners langs de Amsterdam-
se weg. ,,Maar het is maar een 
keer per jaar. We kunnen er mee 
leven. Mits alles goed geregeld 
is.’’ Maar aan dat laatste schort 
het nogal. Elk jaar verloopt de 
bescherming van bewoners an-
ders en ook dit jaar ging het niet 
goed.
,,Dit jaar hadden we, na aan-
dringen, per bewoner twee hek-
ken gekregen, die we zelf heb-
ben neergezet. Geen probleem. 
Ik doe er prikkeldraad overheen 
om te voorkomen dat mensen 
er overheen klimmen. Ons huis 
staat aan de achterkant aan een 
perceel bos, de hekken staan 
tussen het bos en het pad dat 
van SnowPlanet naar het festi-
valterrein gaat. Over dit pad lo-
pen alle mensen die met bus-
sen naar Dance Valley gaan. (Dit 
jaar 55.000 - red.) Bij de parkeer-
plaats en op het festivalterrein 

staan wc’s. Maar kennelijk niet 
genoeg, want zowel op de heen-
weg als op de terugweg wor-
den het bos en onze achtertui-
nen als openbaar toilet gebruikt. 
Ooit hadden we samen met de 
buren 150 meter lange hekwer-
ken langs het bos staan. Er was 
toen ook bewaking die erop let-
te dat mensen op het pad ble-
ven. Dat is het enige jaar dat het 
goed ging.
Dit jaar kwamen vele bezoe-
kers om de hekken heen en door 
de struiken om hun behoefte te 
doen. Ze kwamen zelfs tot in on-
ze tuin.’’
Bewoners van Spaarnwoude 
ontvingen dit jaar slechts een 
sticker zodat ze met de auto hun 
eigen huis kunnen bereiken. 
,,Dat betekent dat wij op die dag 
geen visite konden ontvangen,’’ 
zegt de heer Bloem. ,,Ik vind dat 
we per bewoners minstens twee 
extra toegangsstickers zouden 
moeten hebben.’’
Over deze zaken heeft de heer 
Bloem afgelopen weken contact 
gehad met het Recreatieschap 
Spaarnwoude, gemeente Velsen 
en organisatie UDC. De enige 
reactie waar hij iets aan had was 
het plaatsen van de hekken.

,,Ik vind het de omgekeerde we-
reld dat wij als bewoners zoveel 
inspanningen moeten doen om 
het op die dag een beetje leef-
baar te houden. Ik vind dat de 
gemeente en UDC gezien al 
hun investeringen wel een beet-
je meer rekening mogen houden 
met ons bewoners. Ik zal de ge-
meente zeker op de hoogte stel-
len van de gang van zaken en 
hoop dat er volgend jaar betere 
maatregelen worden genomen.’’ 
(Karin Dekkers)

Fotosessie van 
koninklijke familie
Velserbroek – Afgelopen maan-
dag poseerden Kroonprins Wil-
lem Alexander met zijn vrouw 
Máxima en hun dochters Ama-
lia, Alexia en Ariane voor de ver-
zamelde pers op het strand van 
Wassenaar. 
Fotograaf Reinder Weidijk uit 
Velserbroek was daar bij, in zijn 
functie van adjunct-hoofdredac-
teur van de internetkrant Nieuws 
van Nederland en hij vond het 
een hele belevenis.
De mediacode is, dat de pers 
eens per jaar uitgebreid de ge-
legenheid krijgt om het konink-
lijk gezin te fotograferen en dat 
ze dan voor de rest van het jaar 
met rust gelaten worden. Dit 
blijkt goed te werken. Ruim 90 

fotografen en filmploegen, zo-
wel uit het binnen- als buiten-
land, waren aanwezig. ,,Het was 
wel een hele poppenkast, ik heb 
geprobeerd alles een beetje van 
een afstand te bekijken en dat 
is goed gelukt’’, vertelt Reinder. 
,,Maar het gezin was erg en-
thousiast, we kregen alle ruim-
te en gelegenheid. Waar maak 
je dat nu mee, dat de kroonprins 
samen met vrouw en kinderen 
op blote voeten het strand op 
komt lopen? De prinsesjes zijn 
leuke meiden en heel spontaan. 
De jongste was vooral vertede-
rend, ze bleef maar zwaaien naar 
de fotografen.’’ Dat leverde leuke 
plaatjes op. (Foto: Reinder Wei-
dijk Fotografie)

Klaverjastoernooi
Santpoort-Zuid - Maandag 3 
augustus om 13.30 uur, tent open 
om 12.45 uur, wordt voor de der-
de maal het jaarlijkse Dorpsfeest 
klaverjastoernooi gehouden in 
de tent op het evenemententer-
rein bij de Ruïne van Brederode.
Het toernooi wordt georgani-
seerd door de ANBO. Vanwege 
het jubileum wordt het dit jaar 
voor de klaverjassers iets bijzon-
ders. Naast de 55 plussers wor-
den ook klaverjassers vanaf 18 
jaar uit de gemeente Velsen uit-
genodigd. Het aantal deelne-
mers kan dit jaar aardig uitge-
breid worden. 
Alle deelnemers moeten wel een 
kaart hebben om deel te kunnen 
nemen. Deze kunnen alléén wor-
den afgehaald op donderdag-
middag 23 juli tussen 13.30 en 
15.00 uur in Macada Innovision, 
Fresiastraat 6 (nabij Huisartsen-
praktijk/Apotheek ’t Sant). En in-
dien nog voorradig ’s avonds na 

19.00 uur op Voorplaats 38, te-
lefoon 023-5382896. Deelname 
voor leden van de Harddraverij 
op vertoon van lidmaatschaps-
kaart 1 euro,  niet-leden beta-
len 2 euro.
 Uiteraard mag u deze middag - 
mede door hoofdsponsor Rabo-
bank Velsen & Omstreken – re-
kenen op een paar drankjes en 
wordt men na de prijsuitreiking 
verrast door een optreden van 
een Shantykoor. Daarna nog niet 
direct naar huis, want na de aan-
geklede borrel wordt voor de in-
wendige mens gezorgd (aange-
boden door de Harddraverijver-
eniging) om daarna onder de 
muzikale klanken van Nico Bak-
ker nog even de beetjes van de 
vloer te kunnen laten gaan.  

De verwachting is dat naast 
de klaverjassers ook meerdere 
dorpsgenoten in de tent zullen  
zijn om hieraan deel te nemen. 

Hardleers
IJmuiden - Surveillerende agen-
ten zagen afgelopen maandag 
rond 01.50 uur een auto slinge-
rend over de rijbaan van de Lan-
ge Nieuwstraat rijden. De be-
stuurder bleek bij controle een 
51-jarige Amsterdammer die on-
der invloed was van alcohol. Het 
bleek verder dat de man vanwe-
ge eerder drankgebruik zijn rij-
bewijs al kwijt was. De man is 
aangehouden en meegenomen 
naar het bureau. Daar is op-
nieuw proces-verbaal tegen hem 
opgemaakt.

SP luidt de 
alarmbel over 
open geisers 
Velsen - SP afdeling Velsen 
vraagt aandacht voor de ou-
de open geisers die nog altijd 
in de goedkopere huurwonin-
gen blijken te hangen. De par-
tij heeft de kwestie afgelopen 
week bij de burgemeester aan-
gekaard. Momenteel wordt on-
derzocht waar de mogelijkhe-
den liggen om vanuit de ge-
meente de woningbouwcorpo-
raties en andere verhuurders op 
hun verantwoordelijkheid te wij-
zen en maatregelen op te leggen 
die ertoe leiden dat de onveilige 
geisers zo snel als mogelijk wor-
den vervangen en/of de afvoer 
van het gevaarlijke koolmonoxi-
de wordt verzorgd. Open geisers 
vormen een groot gevaar voor de 
volksgezondheid. Jaarlijks over-
lijdt een tiental mensen aan de-
ze ‘sluipmoordenaar’, en belandt 
een veelvoud van hen in het zie-
kenhuis en/of raakt blijvend ge-
handicapt, of lijdt aan chronische 
gezondheidsklachten. De SP-af-
deling Velsen roept op bewoners 
melding te doen wanneer bij hen 
in de woning nog een open gei-
ser hangt. Onduidelijk is nog om 
hoeveel geisers het gaat en waar 
die precies hangen. Elders in Ne-
derland is onlangs nog door ac-
tie van bewoners succes geboekt 
in de strijd tegen de open gei-
sers. Nadat de gevaarlijke warm-
watervoorzieningen in kaart wa-
ren gebracht, en handtekenin-
gen werden verzameld, is op de 
verhuurder en het energiebedrijf 
een akkoord afgedwongen waar-
in de verwijdering van de open 
geisers is geregeld. Bewoners 
kunnen daar nu zelfs kiezen voor 
een oplossingsmogelijkheid en 
de kosten blijven beperkt tussen 
de 0,17 en 2,77 euro per maand. 
Ook de SP-afdeling Velsen zal al-
les in het werk stellen om bewo-
ners te informeren en te organi-
seren. Tegelijkertijd wil de partij 
niet wachten met het doen tref-
fen van effectieve maatregelen, 
want elke gewonde of erger is er 
een teveel. Huurders die melding 
willen maken over open geiser in 
hun woning, kunnen contact op-
nemen met de SP-afdeling Vel-
sen, p/a Gerko Buist, Hazevlak 
21, 1974 RA IJmuiden, telefoon 
0255-537749, 06-28717998. Zie 
ook www.velsen.sp.nl. 

Verre Verwanten Radio 
in de Ruïne van Bredero
Santpoort-Zuid - Verre Ver-
wanten Radio van Teleac brengt 
deze zomer een bezoek aan de 
beroemdste ruïnes van ons land. 
Deze tocht langs de vergane glo-
rie van Nederland begint zater-
dag 25 juli met de Ruïne van Bre-
derode in Santpoort. Het bedrag 
is te horen op Radio 5, tussen 
14.00 en 14.45 uur.
Presentator Ben Kolster praat 
vanuit de ruïne met dr. Eliza-
beth den Hartog, directeur van 
de Kastelenstichting Holland 
en Zeeland en met ir. Wim Pol-
man, secretaris van de stichting 
én groot liefhebber van de Ruïne 
van Brederode. Het drietal gaat 
terug naar het eind van de 13-
e eeuw, wanneer Willem I Heer 
van Brederode zijn kasteel vol-

tooit. Wat gebeurde er de eeu-
wen daarna met het kasteel en 
zijn bewoners en waarom raakte 
de vesting uiteindelijk in verval?
Verslaggeefster Corlijn de Groot 
betreedt de gehavende treden 
van de ruïne, samen met Gert 
Brouwer, die sinds dit voorjaar 
samen met zijn vrouw Anneke 
Dijkstra de nieuwe beheerder 
van Brederode is. Ze trotseren 
rondvliegende duiven en kijken 
vanuit de toren richting Haarlem 
en de Kennemerduinen.
Verre Verwanten Radio gaat het 
land in, op zoek naar oude ver-
halen op historisch belangrijke 
locaties.  Het programma is ook 
beschikbaar als podcast en au-
diostream viawww.verreverwan-
ten.nl. (foto: Roderick de Veen)



pagina 10 23 juli 2009

Zumba is lachen, 
dansen en zweten
IJmuiden - Vraag een klant of 
lid van Fitness Centrum Donar, 
wat de kracht is van Fitness Cen-
trum Donar, en ze zeggen alle-
maal: ‘De goede sfeer, het is al-
tijd gezellig of je nou ‘s ochtend 
of ‘s avonds komt. Sporten moet 
leuk zijn anders hou je het niet 
vol.’ 
En dan is er opeens Zumba! La-
chen, dansen en zweten, lekke-

re muziek, je wordt er gewoon 
vrolijk van. Alsof Zumba voor 
ons gemaakt is. Dit sluit naad-
loos aan bij Fitness Centrum Do-
nar. Na de les nog wat drinken 
en een sauna, het kan niet beter.
Ga dat maar eens ervaren. 
Wie graag wil meedoen belt 
0255-517725. Fitness Centrum 
Donar, waar sport en plezier nog 
samen gaat.

Geld voor het 
Bijna Thuis Huis
Santpoort-Noord – Afgelopen 
dinsdag kwamen Martin Roest, 
Nicolette Slenders, Pascal Pepers 
en Annemieke Pepers-Slenders 
een geldbedrag overhandigen 
aan de medewerkers van het Bij-
na Thuis Huis, die daar zeer blij 
mee waren. Een tijd geleden ver-
huisde Slenders Wasserij en Sto-
merij naar een groter pand in de 
Narcissenstraat. Bij de officië-
le opening werd aan de geno-
digden gevraagd, om geen plan-
ten en bloemen mee te nemen, 
maar een envelop met inhoud, 
bestemd voor het Bijna Thuis 
Huis. De medewerkers wilden 
graag iets doen voor een goed 
doel dicht bij huis. De vader van 
Martin overleed een half jaar ge-
leden in het Bijna Thuis Huis en 
Martin was zeer onder de indruk 
van de onbeperkte inzet van de 
medewerkers daar. Hij stelde 
voor om het geld hiervoor te be-
stemmen en iedereen was het 
daar van harte mee eens. Dins-
dag was dus de overdracht. Pen-

ningmeester Tom Maks heette 
iedereen welkom en Martin leg-
de uit, waarom zij voor dit doel 
hadden gekozen. Er waren bloe-
men en hoofdcoördinator Anne-
miek de Winter nam symbolisch 
een waszak in ontvangst: een 
zak met geld. De donaties had-
den 700 euro opgebracht, de ei-
genaren van Slenders maakten 
dit bedrag rond af op 1000 eu-
ro. Dit komt straks heel goed te-
recht. Het Bijna Thuis Huis heeft 
een tijdelijk onderdak bij Velser-
hooft. Dit omdat het pand aan de 
Zeeweg in IJmuiden, waar het 
eerder gevestigd was, afgebro-
ken moest worden. De tijdelij-
ke huisvesting zou aanvankelijk 
voor een jaar zijn, maar er zijn nu 
al bijna twee jaar verstreken. 
Maar een nieuw eigen onder-
komen voor het Bijna Thuis 
Huis komt er zeker en zal dan 
ook ingericht moeten worden. 
En daarbij komt het geldbedrag 
van Slenders dan goed van pas. 
(Carla Zwart)

Watertaxi 
lijkt succes
IJmuiden - Begin mei van dit 
jaar werd door gedeputeer-
de Jaap Bond van de provincie, 
in bijzijn van wethouder Annet-
te Baerveldt, de nieuwe getij-
densteiger aan de Noordpier of-
ficieel in gebruik genomen. Hier-
mee is de verbinding met de wa-
tertaxi tussen Kop van de Ha-
ven en de Noordpier uiteinde-
lijk gerealiseerd en kan men bin-
nen tien minuten het Noordzee-
kanaal oversteken. Dinsdagoch-
tend om 10.15 uur meldden zich, 
met fietsen, de vier zwemvrien-
dinnen Bea, Gerda en twee maal 
Agaath voor de overtocht. Van-
wege de verjaardag van Ger-
da werd zij getrakteerd op deze 
‘zeereis’ met een lunch in Gas-
terij Kruisberg in het duingebied 
van Heemskerk. Op termijn ver-
wacht Adriaan Jumelet, direc-
teur van de watertaxi en tevens 
voorzitter van de Stichting Duur-
zaam Toerisme Velsen, dat ook 
een aanlegsteiger bij de Zuid-
pier zal worden aangelegd. Met 
de watertaxi is de bereikbaar-
heid van IJmuiden naar Velsen-
Noord, Wijk aan Zee, Castricum 
en verder, enorm toegenomen 
waarbij ook het nieuw aangeleg-
de fietspad door de duinen naar 
Wijk aan Zee een belangrijk on-
derdeel vormt. De watertaxi Ko-
ningin Emma vaart vier keer per 
dag tussen 10.15 en 18.35 uur-
van 12 april tot en met 12 okto-
ber. Op elke eerste zondag van 
de maand worden ook tussen-
stops gemaakt op het Forteiland 
die men, desgewenst compleet 
met een excursie of een etentje, 
kan boeken. De provincie heeft 
aan de bouw van de getijdenstei-
ger aan de Noordpier bijgedra-
gen met 100.000 euro, maar ook 
de gemeente Velsen en IJmond 
Veelzijdig hebben hieraan een 
belangrijke bijdrage geleverd. 
De IJmuidense Rondvaart Maat-
schappij biedt tevens rondvaar-
ten, maar ook is het mogelijk om 
de boot af te huren voor arran-
gementen zoals feesten, recep-
ties en zakelijke bijeenkomsten. 
De Koningin Emma kan maxi-
maal 100 personen vervoeren en 
is voorzien van verwarming, ver-
plaatsbare tafels en stoelen, een 
scheepsbar en een ruim zonne-
dek. Zie ook www.ijmuidense-
rondvaart.nl (Joop Waijenberg)

’t Familie Huys:
voor het hele gezin
IJmuiden aan Zee – Sinds 
kort is aan de Kennemerboule-
vard 322 ’t Familie Huys geves-
tigd. Zoals de naam al doet ver-
moeden: deze zaak richt zich op 
het hele gezin. Voor kinderen is 
er altijd speelgoed aanwezig, er 
staan fietsjes buiten en er is een 
springkussen. Ze hoeven in een 
ongedwongen sfeer niet netjes 
aan tafel te blijven zitten, rond-
rennen mag gerust. Er is een 
grote en een kleine kaart met 
een ruime keuze. De zaak ademt 
een ontspannen sfeer uit, men-
sen voelen zich er direct welkom. 
Het open haardvuur brandt in de 
zomer en in de winter, een heer-
lijke plek met kuipstoeltjes er om 
heen. Verder is ’t Familie Huys 
beschikbaar voor bruiloften en 
partijen. Het bruidspaar krijgt er 
gratis een antieke Amerikaanse 
auto uit 1957 bij: een roze Lin-
coln. De chauffeur brengt ze van 
huis naar het stadhuis en daar-
na naar de Kennemerboulevard. 
Verder hebben Ed en Anita heel 
veel plannen voor activiteiten, 
zoals deze zaterdag een Ameri-
kaanse dag en op 9 augustus is 
er een motorendag. Verschillen-
de motorclubs stallen hun glim-
mende bolides voor de deur en 
het is de gelegenheid voor mo-
torliefhebbers om elkaar te ont-
moeten. Nieuwkomers Ed en 
Anita zijn eigenlijk oudgedien-
den. Na acht jaar keren zij terug 
naar de boulevard. Eerder run-
den zij Het Kleine Café, dat zij la-

ter verhuurden om zich meer te 
richten op eetcafé Boulevard, dat 
nu IJmuiden aan Zee is. Maar het 
bleef kriebelen en het strand en 
de boulevard bleven trekken. 
Toen het café leeg kwam en ook 
de naastgelegen souvenirwin-
kel, zagen zij hun kans schoon. 
Van twee zaken werd er één ge-
maakt: ’t Familie Huys. ,,Dit is 
zo’n bijzondere plek, hier aan de 
boulevard’’, zegt Ed. ,,Vanaf het 
terras heb je uitzicht op de jacht-
haven en het is daar altijd leven-
dig, het verveelt nooit.’’
’t Famlie Huys heeft een open 
keuken, de bezoekers zien zo de 
kok bakken en braden. Er zijn di-
verse specialiteiten van de la-
vagrill. Dit houdt het vlees sap-
piger doordat het minder ver-
brandt. Er zijn onder andere 
heerlijke spare ribs en voor de T-
bone steak van 600 gram komen 
de mensen speciaal terug. Maar 
ook voor de lekkere trek is er ge-
noeg keuze, zoals een brood-
je kroket of een pistolet gezond. 
Overheerlijk is ook de pistolet 
kipfiletrollade. En voor wie dan 
nog een gaatje over heeft is er 
het ambachtelijke Italiaanse ijs 
van het merk Otelli. Maar ge-
woon langskomen voor een kop 
koffie, lekker op het terras, mag 
natuurlijk ook. Ed en Anita nodi-
gen u van harte uit om eens bin-
nen te komen en de bijzondere 
sfeer van ’t Familie Huys mee te 
maken. Reserveren kan via tfa-
miliehuis@live.nl

HVC gaat effectiever 
afval scheiden
Regio - Om de verschillende af-
valstromen een nuttige bestem-
ming te kunnen geven, is het be-
langrijk afval zo goed mogelijk 
te scheiden. Met de nieuwe af-
valsorteerinstallatie van Sortiva, 
een samenwerkingsverband van 
HVC en GP Groot, kan dat bin-
nenkort nog effectiever.

De nieuwe afvalsorteerinstallatie 
is volledig mechanisch en heeft 
een verwerkingscapaciteit van 
minimaal 35 ton per uur. De in-
stallatie kan per jaar ongeveer 
140.000 ton afval kan verwerken. 

De verwachting is dat de afval-
sorteerinstallatie eind 2009 ge-
reed is voor proefbedrijf.
Sortiva verwerkt het afval van 
particulieren, bedrijven en ge-
meenten op een milieubewus-
te manier voor hergebruik. De 
grondstoffen, halffabricaten en 
eindproducten worden vervol-
gens gebruikt in de produc-
tieprocessen van Sortiva’s af-
nemers. De producten worden 
hoofdzakelijk ingezet in de we-
genbouw, de hout- en papierin-
dustrie, de kunststofbranche en 
de energetische industrie.  
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Robo sponsort Dames 
Stratenvolleybaltoernooi
Velserbroek - Het zesde 123 
Makelaar Dames Straten Zaal-
volleybaltoernooi in Velserbroek, 
op zaterdag 10 oktober, is on-
gekend populair. Het gaat heel 
goed met de sponsoring van het 
toernooi. Sponsoren willen het 
toernooi graag ondersteunen. 
Diverse onderhandelingen en 
gesprekken met Dick Bouw-
meester van Robo Stucadoors-

bedrijf  hebben er toe geleid dat 
ROBO ook het zesde 123 Make-
laar  Dames Straten Zaalvolley-
baltoernooi in 2009 zal sponso-
ren. Zie voor alle info www.ro-
bostucadoors.nl. Info over het 
toernooi is te vinden op www.
straatvolley.nl.
Op de foto links Frans Looij or-
ganisatie en rechts Dick Bouw-
meester van ROBO Stucadoors. 

Egels kleien, vliegeren 
en skeeleren op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Ook de laatste 
drie weken van de zomervakan-
tie zijn er diverse activiteiten op 
Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude. Van 27 juli tot en 
met 14 augustus kunnen kinde-
ren een egel van klei en stro ma-
ken . Dit kan van maandag tot 
en met vrijdag tussen 13.00 en 
16.00 uur en kost 2,50 euro. Ie-
dere vrijdagmiddag kunnen kin-
deren tussen de 6 en 12 jaar een 
dierenvlieger maken. Als ze deze 
af hebben gaan ze in een groepje 
het weiland in om de vliegers op 
te laten. Het maken van de vlie-
gers begint om 13.00 uur en ein-
digt om 16.00 uur en kost 5 euro 
per kind. Iedere woensdagmid-
dag wordt voor kinderen tussen 
de 8 en 12 jaar een avontuurlijke 
skeelerspeurtocht in de omge-
ving van de boerderij gehouden. 
Tijdens de tocht (onder begelei-
ding) zijn er diverse opdrachten 
en spelletjes. De tocht begint om 
14.00 uur en duurt tot ongeveer 
16.00 uur. Kinderen dienen zelf 
skeelers mee te nemen. Het dra-
gen van pols- en kniebescher-
ming is verplicht. De kosten be-
dragen 3,50 euro per kind (inclu-
sief ijsje in de pauze). Aanmel-
den kan tot een dag van te vo-
ren bij de informatiebalie van 

Zorgvrij. De hele zomer is er een 
tekenwedstrijd. Wie tekent de 
mooiste egel en wint een leuke 
knuffelegel.
Iedere middag rond 16.30 uur 
halen de boeren de koeien uit 
de wei voor het melken. U bent 
van harte welkom om te komen 
kijken en de boeren zijn graag 
bereid om uw vragen te beant-
woorden. Voor kleuters is er 
een speurtocht door het nieu-
we egelbos. Deze tocht kan, met 
begeleiding van een ouder, ie-
dere dag tussen 13.00 uur en 
16.00 uur worden gedaan. Een 
opdrachtenboekje kost 2,50 eu-
ro (10 euro borg). Voor grotere 
kinderen zijn er diverse andere 
interessante speurtochten rond 
de boerderij uitgezet. Deze kun-
nen alle dagen zelfstandig wor-
den gedaan mits begeleid door 
een ouder. In de boerderij zijn de 
tentoonstelling ‘De egel het hele 
jaar rond’ en een kleurrijke expo-
sitie van Hanna Ellenberger-La-
dage te bewonderen. Na al de-
ze activiteiten kunt u voor een 
drankje, ijsje of pannenkoek te-
recht bij pannenkoekenboerde-
rij Onder de Platanen. Informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genieweg 
50 in Velsen-Zuid, 023–5202828. 
Zie ook www.spaarnwoude.nl.

Santpoort-Noord - Tot en met 
27 augustus zijn zowel leden als 
niet leden van harte welkom op 
de zomeravondbridge van De 
Kennemers op de donderdag-
avond. Kosten voor niet leden 
zijn 2,00 euro. 
Tijdens Dorpsfeest Santpoort op 
woensdag 5 en donderdag 6 au-
gustus is voor de 23ste keer een 

bridgedrive. Kosten hiervan be-
dragen 10,00 euro per bridge-
paar. 
Er is nog plaats op beide avon-
den. De aanvang is om 19.30 
uur. 
Informatie A.F. Smit, telefoon-
nummer 023-5375139. Het cluba-
dres is Recreatiezaal Velserhooft 
te Santpoort-Noord.

Zomeravondbridge

Wandeltocht 
De 100 van 
Santpoort
Santpoort-Noord - Dit jaar 
viert de Harddraverij Vereniging 
Santpoort en Omstreken haar 
250e verjaardag. Voor de orga-
nisator van het Dorpsfeest Sant-
poort, met als belangrijkste eve-
nement de Kortebaan Drave-
rij, een reden om dit jaar voor 
het eerst een nieuwe afstand 
aan de welbekende wandeltocht 
Rondje Zandhaas toe te voe-
gen: De 100 van Santpoort. Een 
afstand van 100 kilometer, die 
binnen 24 uur moet worden af-
gelegd die op vrijdag 7 augus-
tus om 20.00 uur precies start bij 
Muziekcentrum Soli aan de Ha-
gelingerweg, naast station Drie-
huis. Deze tocht leidt de deelne-
mers door de Zaanstreek, over 
de sluizen van IJmuiden en door 
het duingebied, West Kennemer-
land en Spaarnwoude. Naast de-
ze speciale afstand kan de wan-
delaar uiteraard ook weer kiezen 
voor de traditionele afstanden 
van het Rondje Zandhaas, dat 
zoals altijd wordt gewandeld op 
de tweede zaterdag van augus-
tus. Het Rondje Zandhaas is een 
vast onderdeel van het dorps-
feest van Santpoort. De wandel-
route dankt zijn naam aan ko-
renmolen de Zandhaas die in 
1779 in gebruik is genomen en 
sindsdien beeldbepalend is voor 
dit prachtige en rustieke dorp. 
De wandelroutes van 5, 10, 15, 
25, 40 en 50 kilometer zijn onder 
meer uitgezet in het prachtige 
duingebied dat Santpoort rijk is 
en door het mooie recreatiege-
bied Spaarnwoude. De start van 
deze zes verschillende afstan-
den is zaterdag 8 augustus vanaf 
het evenemententerrein naast de 
Ruïne van Brederode. De kortste 
afstand is speciaal voor gezin-
nen met kleine kinderen. Alleen 
op deze afstand zijn honden toe-
gestaan, op alle andere afstan-
den niet. Informatie: www.rond-
jezandhaas.nl of telefoon 06-
23072297 of 06-53160056.

Santpoort-Noord - De politie 
heeft vrijdagavond bij een alco-
holcontrole op de Vlietweg drie 
bestuurders aangehouden voor 
alcoholmisbruik. Twee daarvan 
bleken uiteindelijk na een adem-
analysetest in het politiebureau 
meer dan de toegestane hoe-
veelheid te hebben gedronken 
(uitslagen 345 UG/L en 545 UG/
l). Zij kregen een rijverbod en 
een proces-verbaal. 146 Auto-
mobilisten werkten mee aan een 
blaastest.

Alcoholmisbruik

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
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Brul-
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info@deschoter.nl
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Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Leff veel gevraagd
Velserbroek - De coverband 
Leff heeft na haar promotieop-
treden in de Velserbroek veel uit-
nodigingen ontvangen om op di-
verse locaties op te treden. Leff 
verwacht dan na de zomerva-
kantie veel in de omgeving op te 
treden. 
De groep bestaat uit acht muzi-
kanten die het spelen niet kun-
nen laten en speelt een breed 
genre: soul, rock, pop, Neder-
landstalig en huidige hits. 
Een avond Leff is een avond 
feest, waarbij de voetjes zeker 
van de vloer komen! Sinds 2006 
maakt Leff als vriendenclub mu-

ziek. Zij spelen met een niet af-
latend enthousiasme en vooral 
met veel plezier! De band bestaat 
uit Jans Harkmans – zang, Bieke 
Wijnhoven – zang, Rob Sweijen – 
gitaar en zang, Tim Kors- gitaar, 
zang, trompet en synthesizer, 
Paul Foole – gitaar, Rini van Bee-
len -bassist, Toon Vriens - saxo-
fonist en Frans Looij - drummer. 
Leff heeft in haar 3-jarig bestaan 
al diverse keren met veel succes 
opgetreden.
Voor meer informatie: Frans Looij, 
06-23476546, fglooij@gmail.com 
of info@leff-coverband.nl. Zie 
ook www.leff-coverband.nl.

Zaterdag derde 
kunstmarkt Spaarndam
Regio - Natuurlijk willen de be-
zoekers op de Spaarndamse 
kunstmarkten bekender werk  
niet missen. Maar men wil ook 
nieuwe gezichten met verras-
send nieuw werk zien. Op deze 
derde markt van 2009 is daar-
voor weer alle ruimte. Neem bij-
voorbeeld Hetty Branderhorst. 
In haar werk schrijft zij vrijheid 
met een kunstzinnige hoofdlet-
ter. Vrijheid, in de meest ruime 
zin van het woord, de mens, de 
natuur en de mystiek van het le-
ven zijn voor Hetty Branderhorst 
een voortdurende bron van in-
spiratie en daarmee ook direct 
de belangrijkste thema’s in haar 
werk. Het zoeken naar een ba-
lans tussen vorm en kleur blijft 
haar boeien. De basis voor ie-
der schilderij is olieverf op lin-
nen. Vaak gebruikt ze daarbij 
verschillende materialen om de 
diversiteit aan structuren te ver-
groten. Bijna als vanzelf komen 
de soepele, organische vormen 
waar altijd beweging in zit. 
De muziek op de markt wordt 
verzorgd door het duo Bram en 
Nina. Zij spelen op viool en har-
monica romantische volksmu-
ziek en lijken qua kleding zo 
weggelopen uit het negentien-
de-eeuwse Den Haag. De mu-
ziek is ontspannen als van een 
salonstrijkje. Bram en Nina heb-
ben een ruime ervaring met het 
optreden tijdens evenementen 
en zitten vol van vrolijk zelfver-

trouwen. De zusjes Sandra Kar-
res (viool) en Mirjam Karres (pi-
ano) brengen in de oude kerk 
om 15.00 uur een programma 
met muziek van de componisten 
Schubert, Chopin, Dvorak, Korn-
gold en Ravel.  
Iedere bezoeker kan op de markt 
op een kaartje zijn/haar naam en 
adres achterlaten. Rond 16 uur 
op de laatste marktdag worden 
door een vertegenwoordiger van 
de dorpsraad de winnaars ge-
loot, die met een fraai kunstwerk 
van René de Graaf of een CD 
van één van de muzikanten naar 
huis gaan. Deelname is koste-
loos en niet alleen voor de de-
genen die een aankoop doen. Ie-
dereen kan meedoen. Wie komt 
kan het best de fiets, de bus (lijn 
14 vanaf het Delftplein) of de be-
nenwagen nemen, want er is in 
Spaarndam niet veel plaats voor 
auto’s. Vlak buiten het dorp ligt 
aan de Slaperdijk wel een par-
keerplaats, maar die is snel vol. 
Er is ook een parkeerplaats op 
‘Fort-zuid’. De route daarheen 
is in het dorp aangegeven. Van-
daar loopt een wandelpad naar 
de markt. De markt is van 10 tot 
17 uur, de muziek van 10.30 tot 
16.30 uur. Het concert in de kerk 
is van 15 tot 16 uur. Toegang 5 
euro. Kinderen tot 12 jaar gra-
tis. De opbrengst is voor de res-
tauratie en het onderhoud van 
de Oude Kerk. Meer informatie: 
www.marselje.nl/kunstmarkten.
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Muziek in Zeewegbar
IJmuiden – Het had heel wat 
voorbereiding gekost, maar 
Odette Otte en haar medewer-
kers waren er helemaal klaar 
voor: voor het Zeewegbarfestival, 
dat afgelopen zaterdag plaats 
zou vinden. Dat zou om 11.00 uur 
beginnen met beachvolleybal, 
buiten voor de deur. Maar het 
weer werd spelbreker. Constant 
werd het weerbericht in de ga-
ten gehouden en toen dat maar 
bleef volhouden dat het zaterdag 
zou gaan regenen met harde 
wind en misschien zelfs onweer, 
moest Odette tot haar spijt de 
boel afblazen en de deelnemers 
afbellen. ,,De mensen staan bui-
ten in hun shirt en korte broek, 
als ze nat worden staan ze in de 
wind, ze zouden er ziek van wor-
den en dat wil ik niet op mijn ge-
weten hebben’’, vertelt Odette. 
Ook het springkussen voor de 
kinderen werd afbesteld. Zater-
dagmorgen ging de Zeewegbar 
evengoed om 11.00 uur al open, 
want er waren mensen die kwa-
men kijken of het misschien toch 
wel door ging. Die hadden begrip 
voor de situatie. ,,Het klinkt gek, 
maar ik ben blij dat het regent’’, 
zegt Odette die zaterdagmorgen. 
,,Ze zitten er ook wel eens naast 
met het weerbericht, als nu de 
zon had geschenen, dan had ik 

flink gebaald.’’ De artiesten kon-
den niet afgebeld worden, dus 
dat ging wel door. Niet op het 
buitenpodium, maar binnen. Za-
terdagmiddag speelde daar een 
samengestelde band. Ruud We-
ber, de bassist van de band Bud-
dy X, is momenteel op tournee 
met de band Snowy White. De 
overgebleven bandleden, Lars 
en Rob, kregen daarom verster-
king van zangeres Annebel en 
bassist Rafael van de band Mo-
ther of Pearls. Het klonk alsof ze 
al jaren samen speelden, er werd 
een dijk van een optreden neer 
gezet waar het publiek van ge-
noot. Annebel, die over een bij-
zonder mooi stemgeluid be-
schikt, zong onder andere num-
mers van Anouk en Skunk Anan-
sie. Annebel en Rafael gaan het 
volgend seizoen de jamsessies 
in de Zeewegbar organiseren. 
Die avond zette de band Brian & 
Frends de tent op zijn kop. En zo 
werd het toch nog gezellig, za-
terdag in de Zeewegbar.
Het Zeewegbarfestival is ver-
plaatst naar zaterdag 22 augus-
tus. Dan zal, hopelijk onder be-
tere weersomstandigheden, om 
11.00 uur het beachvolleybal-
toernooi plaatsvinden en zal on-
der andere de band Stout optre-
den. (Carla Zwart)

Luisteren naar de burger 
of arrogantie van macht
Een kleine vier jaar ben ik nu 
actief bij de SP, waarvan sinds 
2006 als bestuurslid. Hoewel 
het veel vrije tijd opslokt bevalt 
dit politieke leven me prima. In 
het begin was het nog behoor-
lijk wennen, maar na drie jaar 
besturen heb ik mijn draai ge-
vonden. Dat mijn keuze op de 
SP gevallen is is niet vreemd: ik 
kom uit een rood nest. Mijn va-
der zat in de jaren 70 al in de 
gemeenteraad van Velsen voor 
de PSP. De SP is een partij die 
nadrukkelijk voor de zwakke-
ren in de samenleving opkomt. 
Of het nu mensen zijn die nood-
gedwongen rond moeten ko-
men van een bijstandsuitkering 
of hulpbehoevende ouderen: ze 
hebben alle steun nodig. Ook 
kleine ondernemers hebben de 
steun van de SP. Door allerlei 
regels uit Brussel dreigen zij in 
de problemen te komen. In 2010 
zijn er weer gemeenteraadsver-
kiezingen en ik heb besloten om 
mij hiervoor kandidaat te stel-
len. Uiteraard moeten de leden 
van de SP in Vel-
sen hier nog over 
beslissen later 
dit jaar, maar ik 
ben er klaar voor. 
Regelmatig zit ik 
op de tribune tij-
dens de raads-
pleinen. Aan de 
ene kant om de 
raadsleden van 
de SP te onder-
steunen, maar 
ook om te le-
ren. Naast de ar-
moedebestrij-
ding is de bur-
gerparticipatie 
een belangrijk punt voor de SP. 
Velsen heeft diversen wijkplat-
forms, waarin burgers, een poli-
tievertegenwoordiger, vertegen-
woordigers van de woningcor-
poraties en de wijkwethouder 
praten over de problemen in de 
wijk. Om te weten te komen wat 
er speelt in een wijk is het van 
groot belang om te praten met 
de bewoners. De SP doet dit al 
tijden. In het kader van ‘buur-
ten in de buurt’ trekken we ge-
regeld de wijken in. Ook via de 
wijkplatforms kom je veel te we-
ten, reden genoeg om deze plat-
forms door te zetten. Het Col-
lege van B & W dacht hier an-
ders over en bedankte de wijk-
platforms voor bewezen dien-
sten, maar vond dat ze het zelf 
wel verder konden. Hoe was al-
leen nog volstrekt onduidelijk. 
De raad van Velsen was het hier 
echter niet mee eens, wat leidde 
tot het gedwongen vertrek van 
de verantwoordelijke wethouder 
Bokking. De raad had duidelijk 
gekozen voor doorzetting van de 
wijkplatforms. Voor welke vorm 
hiervoor gekozen moet worden 

is tot op heden volstrekt ondui-
delijk. Er werd zelfs gesproken 
over besloten wijkplatformver-
gaderingen. Wanneer je iets niet 
moet doen is dat het wel. Op 
deze wijze vervreem je de bewo-
ners juist van hun rol in de wijk. 
Nu lijkt er weer een extern on-
derzoek te komen. Dit leidt al-
leen maar weer tot hoge kosten. 
Veel beter is het om de wijkplat-
forms te raadplegen over de te 
maken afspraken. Zij hebben als 
geen ander de kennis over hoe 
ze moeten functioneren. Op de-
ze manier blijft er eindeloos on-
derzocht en gepraat worden 
zonder dat het enig resultaat 
oplevert. De wijkplatforms snak-
ken naar duidelijkheid, maar 
worden keer op keer in het on-
zekere gelaten. De SP vindt dat 
de wijkplatforms een serieuze 
gesprekspartner voor de raads-
leden moeten zijn. In de plat-
forms moeten de bewoners van 
de wijk een belangrijke rol krij-
gen. Alleen op die manier kun 
je de platforms optimaal benut-

ten. De SP be-
grijpt als geen 
ander de rol 
van de wijkplat-
forms. Bij alle 
vergaderingen 
is de SP verte-
genwoordigd 
door steun-
fractielid Tom 
Kruisman. Hier-
door zijn we al-
tijd op de hoog-
te van wat er 
speelt in de wij-
ken en kunnen 
we daar op an-
ticiperen. Met 

die kennis kunnen we ons voor-
deel  doen voor ons werk in de 
raad of bij het voeren van acties. 
Uiteraard gaan we door met 
‘buurten in de buurt’. Op de-
ze wijze houden we contact met 
de bewoners van Velsen. On-
ze indruk is dat veel mensen het 
waarderen wanneer er belang-
stelling voor hun getoond wordt. 
We krijgen de meest uiteenlo-
pende bevindingen te horen. 
Het is een slechte zaak wan-
neer de raads- en collegeleden 
in hun ivoren toren blijven zitten 
en al het contact met de burger 
verliezen. Wanneer je wilt dat de 
burger de politiek weer serieus 
neemt zal de politiek eerst de 
burger serieus moeten nemen. 
Op die manier kun je zaken ver-
wezenlijken waaraan de bewo-
ners echt wat hebben. Ik heb 
daar nu al een rol in door me 
regelmatig op straat te bege-
ven, maar in 2010 hoop ik dat te 
kunnen voortzetten als raadslid. 
Het woord is aan de kiezer.

Gerko Buist
SP Velsen 

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Grote drugs-
actie in regio
Regio - De politie IJmond-Noord 
is na overleg met de Officier van 
Justitie begin mei een onderzoek 
gestart gericht op drugs. Aanlei-
ding voor het onderzoek waren 
diverse signalen van buurtbewo-
ners en vanuit de gemeenteraad 
dat er met grote regelmaat in 
harddrugs gedeald zou worden 
in Beverwijk en Heemskerk. Een 
tiental rechercheurs waren be-
trokken bij het onderzoek, diver-
se opsporingsmethoden werden 
toegepast. In de tweede week 
van juli zijn er in vier woningen 
huiszoekingen verricht, aan de 
Paasdal in Wijk aan Zee, de Alk-
maarseweg in Beverwijk, de Van 
Meursstraat in Heemskerk en de 
Industriestraat in IJmuiden. In to-
taal zijn zes mannen aangehou-
den in de leeftijd van 20 tot 35 
jaar, twee daarvan waren afkom-
stig uit Portugal en vier woon-
achtig in Beverwijk. Vijf van de 
verdachten zijn voorgeleid voor 
de rechter commissaris, die ze in 
bewaring heeft gesteld. Eén van 
de verdachten is overgedragen 
aan de vreemdelingenpolitie. Bij 
de actie werd een grote hoeveel-
heid aan harddrugs en geld aan-
getroffen. Dit is in beslag geno-
men. De politie verwacht in de 
komende tijd nog meer verdach-
ten aan te kunnen houden in 
verband met dit onderzoek.

IJmuiden - Vorige week woens-
dagavond zijn omstreeks 23.30 
uur twee 16-jarige meisjes, uit 
Haarlem, met hun bromfiets  ten 
val gekomen toen zij over de 
Heerenduinweg reden. De oor-
zaak van de valpartij was onbe-
kend. Een van de meisjes moest 
gewond naar een ziekenhuis ge-
bracht worden. De bromfiets liep 
geringe schade op.

Valpartij

Onderzoek naar 
tweede Romeins fort
Velsen - Begin juli is gestart met 
een onderzoek naar de jong-
ste van de twee Romeinse for-
ten binnen de grenzen van de 
gemeente Velsen. Dit onderzoek 
gebeurt met financiële steun van 
het Ministerie van OC&W en 
wordt uitgevoerd door professor 
Arjen Bosman  (Past2Present te 
Woerden & Universiteit Gent) in 
samenwerking met de gemeen-
telijke archeoloog Wim Bosman. 
Het project steunt voor een be-
langrijk deel op de zeer actieve 
amateurarcheologen in Velsen 
en de Provincie Noord-Holland 
als beheerder van de vondsten 
en documentatie.
Sinds de ontdekking van het 
jongste Romeinse fort kort na de 
Tweede Wereldoorlog zijn er do-

zen met vondsten, tekeningen, 
verslagen en foto’s opgeslagen 
in depots. Van het oudste fort 
Velsen 1 is inmiddels al veel be-
kend. Voor Velsen 2 is dat minder 
duidelijk. Door dit onderzoek zal 
het komende jaar alle beschik-
bare informatie over Velsen 2 in 
het juiste verband gebracht en 
gepubliceerd worden. Er zal bo-
vendien aandacht zijn voor het 
toenmalige landschap en politie-
ke omstandigheden. Ook muse-
ale activiteiten en een boek voor 
een breder publiek staan op sta-
pel.
Nadat alle gegevens tot een ge-
heel zijn gesmeed, zal een com-
pleet beeld gegeven kunnen 
worden van de Romeinen in Vel-
sen. 

Solidariteits-
markt
IJmuiden - Zoals elke laatste 
zaterdag van de maand is aan-
staande zaterdag weer van 9.00 
tot 13.00 uur een hergebruik-
markt in het Solidariteitsge-
bouw in de Eenhoornstraat 4. De 
hulporganisaties gehuisvest in 
dit gebouw bieden hier spullen 
aan, die Velsenaren bij hen heb-
ben ingeleverd voor het steunen 
van hun goede doelen. Kleding, 
serviesgoed, boeken, geluids-
apparatuur, lp’s, ja zelfs casset-
tebandjes vinden hier vaak weer 
een nieuwe eigenaar. Gereed-
schap, (school)meubilair, bed-
den en revalidatiemateriaal (rol-
stoelen, rollators en dergelijke) 
gaat meestal, na zo nodig te zijn 
gerenoveerd, naar de Derde We-
reld-landen.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900



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

Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie 
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en 
voor inzage van ter visie gelegde stukken.

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23. 

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

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

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

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1 
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur 
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
 
KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort           
Middenduinerweg 89 3 eiken  
Da Costalaan 52 1 ceder 
Da Costalaan 54 1 hulst en 1 apenboom 
Kruidbergerweg 35 1 conifeer 
Berkenstraat ong. 6 berken  
(bomen mogen worden gekapt vanwege het herstraten 
van trottoir en rijbaan)
Sparrenstraat ong. 5 platanen 
(bomen mogen worden gekapt vanwege het herstraten 
van trottoir en rijbaan)
 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene
 wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schrifte-
lijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Dagtekening van deze kapvergunningen is 21 juli 
2009

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.
 
BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-125-2009  Canopusplein 5 te IJmuiden; het plaat-

sen van een geluidswerend scherm
BP-126-2009  Canopusplein 5 te IJmuiden; het 

plaatsen van gevelsignage en beweg-
wijzering

BP-127-2009  Grahamstraat 279 te IJmuiden; het 

veranderen en vergroten van een ter-
ras/balkon

BP-128-2009  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het oprichten van een constructie voor 
een ontzuringsinstallatie

BP-129-2009  Koftjalk 8 te Velserbroek; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

BP-130-2009  Eksterlaan 31 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van de tweede 
verdieping van een woning

BP-131-2009  Pontweg ong. te Velsen-Noord; het 
plaatsen van een tijdelijke unit

BP-132-2009  Waterlelie 15 te Velserbroek; het ver-
anderen en vergroten van de tweede 
verdieping van een woning

BP-133-2009  Waterlelie 16 te Velserbroek; het ver-
anderen en vergroten van de tweede 
verdieping van een woning

BP-134-2009  Broekbergenlaan ong. te Santpoort-
Noord; het plaatsen van een kunst -
werk

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen 
worden ingediend bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-107-2009  Charlotte de Bourbonlaan 6 te 

Santpoort Zuid; het oprichten van een 
garage

BL-113-2009  Stelling 22 te Velsen-Zuid; het oprichten 
van een berging

BL-122-2009  Reyndersweg ong. te Velsen-Noord; het 
plaatsen van een reclamebord

BL-128-2009  Papenburghlaan 32 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning

BP-109-2009  Bloemendaalsestraatweg 23 te 
Santpoort-Zuid; het veranderen en 
vergroten van een woning

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

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 23 juli 2009



De stukken welke betrekking hebben op het ont-
werpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende 
zes weken ter inzage van 24 juli t/m 3 september 
2009.
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
 
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 24 juli 
t/m 6 augustus 2009 ter inzage.
B1-5-2009  Melklaan 35A te Velsen-Noord; het ver-

anderen van een kantoorpand
BL-123-2009  Tussenbeeksweg 8 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-125-2009  Frans Netscherlaan 13 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BP-106-2009  Van Speijkstraat 6 en 8 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van 2 woningen 
met een dakopbouw

 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na 
deze publicatie worden ingediend bij het bureau Ver-
gunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-74-2009  Van den Vondellaan 35 te Driehuis NH; 

het plaatsen van een erfafscheiding 
(groendrager)

BL-93-2009  Elzenstraat 24 te IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

BL-95-2009  Bilderdijklaan 12 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-99-2009  Stuyvesantstraat 39 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
garage

BL-120-2009  Badweg 38A te IJmuiden; het toeganke-
lijk maken van bunkers

BL-124-2009  Linnaeusstraat 12 te IJmuiden; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-130-2009  W. Kentstraat 8 te Velserbroek; het ver-
anderen van de voorgevel van een 
woning

BL-133-2009  Wijkeroogstraat 2 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een berging

BL-134-2009  Botter 42 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (achterzijde)

BP-303-2008  Deutzstraat ong. te IJmuiden; het oprich-
ten van 8 bedrijfsunits

BP-90-2009  Sportlaan 197 te Santpoort-Zuid; het 
vergroten van een woning met een kelder

BP-97-2009  Ahornstraat 13 te IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-61-2009  Fahrenheitstraat 23 te IJmuiden; het ver-

wijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-62-2009  Hofgeesterweg 63 te Velserbroek; het ver-
wijderen van asbesthoudende golfplaten

 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 formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD)
 
TOESTEMMING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-16-2009  Linie 18 te Velserbroek; verzoek starten 

Bed & Breakfast
 
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.
 
ONTWERPBESLUIT 
STANDPLAATSVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vergunning te verlenen voor:
 
Het innemen van een standplaats voor het verkopen 
van Donner, kebab en Turkse pizza. Het betreft een 
standplaats voor de periode 1 januari tot en met 31 
december met vaste openingstijden, met uitzondering 
van de dinsdag. De ingangsdatum is 9 september 
2009.
 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 24 juli t/m 3 september 2009.
 
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.
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De stukken welke betrekking hebben op het ont-
werpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende 
zes weken ter inzage van 24 juli t/m 3 september 
2009.
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

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 24 juli 
t/m 6 augustus 2009 ter inzage.
B1-5-2009  Melklaan 35A te Velsen-Noord; het ver-

anderen van een kantoorpand
BL-123-2009  Tussenbeeksweg 8 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-125-2009  Frans Netscherlaan 13 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BP-106-2009  Van Speijkstraat 6 en 8 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van 2 woningen 
met een dakopbouw

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na 
deze publicatie worden ingediend bij het bureau Ver-
gunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-74-2009  Van den Vondellaan 35 te Driehuis NH; 

het plaatsen van een erfafscheiding 
(groendrager)

BL-93-2009  Elzenstraat 24 te IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

BL-95-2009  Bilderdijklaan 12 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-99-2009  Stuyvesantstraat 39 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
garage

BL-120-2009  Badweg 38A te IJmuiden; het toeganke-
lijk maken van bunkers

BL-124-2009  Linnaeusstraat 12 te IJmuiden; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-130-2009  W. Kentstraat 8 te Velserbroek; het ver-
anderen van de voorgevel van een 
woning

BL-133-2009  Wijkeroogstraat 2 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een berging

BL-134-2009  Botter 42 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (achterzijde)

BP-303-2008  Deutzstraat ong. te IJmuiden; het oprich-
ten van 8 bedrijfsunits

BP-90-2009  Sportlaan 197 te Santpoort-Zuid; het 
vergroten van een woning met een kelder

BP-97-2009  Ahornstraat 13 te IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-61-2009  Fahrenheitstraat 23 te IJmuiden; het ver-

wijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-62-2009  Hofgeesterweg 63 te Velserbroek; het ver-
wijderen van asbesthoudende golfplaten

 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 formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD)

TOESTEMMING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-16-2009  Linie 18 te Velserbroek; verzoek starten 

Bed & Breakfast

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.

ONTWERPBESLUIT
STANDPLAATSVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vergunning te verlenen voor:

Het innemen van een standplaats voor het verkopen 
van Donner, kebab en Turkse pizza. Het betreft een 
standplaats voor de periode 1 januari tot en met 31 
december met vaste openingstijden, met uitzondering 
van de dinsdag. De ingangsdatum is 9 september 
2009.

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 24 juli t/m 3 september 2009.

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.
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‘Het is hier vet cool’
IJmuiden aan Zee – Zeger en 
Marie Vlieland (Zeeg en Rie) 
hebben al 38 jaar een strand-
huisje. Hun vier kinderen 
groeiden er op en nu logeren 
de kleinkinderen er regelma-
tig. Als de strandhuisjes het 
strand op gaan, dan gaan ze 
er regelmatig een dag heen. 
Vanaf juni wonen ze er per-
manent, tot eind augustus. 
Weer of geen weer. Daarna 
begint het sociale leven weer, 
zoals de voetballerij en het 
zangkoor. Ze genieten elke 
dag op het strand.

,,De vrijheid, de ruimte, de na-
tuur die nooit hetzelfde is. Ik kan 
ontzettend genieten van het uit-
zicht hier’’, somt Rie op. ,,En de 
mensen staan hier voor elkaar 
klaar. Dan komt er iemand een 
gebakken visje brengen of een 
bakkie halen, dan zitten we ’s 
avonds met z’n allen aan een 
borreltje. Maar als je op jezelf 
wilt zijn, dan is het ook goed. We 
laten elkaar in die saamhorig-
heid wel vrij. Als ik een half uur 

op het strand ben, dan heb ik 
een uur gelachen.’’ ,,Je leeft hier 
makkelijker’’, zegt Zeeg. ,,Thuis 
blijft moeder de vrouw aan het 
werk, poetsen en soppen. Hier 
haalt ze een bezem door de tent 
en het is klaar. Zo gauw de zon 
schijnt, zitten we buiten op het 
terras. Heerlijk toch?’’ Er zijn niet 
veel gezinnen meer, die op het 
strand wonen, omdat vaak bei-
de ouders werken. ,,Onze kin-
deren gingen vanaf h2et strand 
op de fiets naar school, ze von-
den het heerlijk hier’’, vertelt Rie. 
,,Ook de kleinkinderen zijn hier 
graag. Laatst zei een kleinzoon: 
Oma, het is toch zo vet cool hier.’’ 
Zeeg en Rie behoren tot de ou-
dere generatie strandbewoners, 
de jongeren komen vaak bij ze 
om raad. En die geven ze graag. 
Ze worden op handen gedragen: 
kom niet aan Ome Zeeg en Tan-
te Rie. ,,Iedereen is altijd welkom 
hier’’, zegt Zeeg. Met een wijds 
gebaar: ,,We hebben een gro-
te tuin voor de deur en een nog 
groter zwembad.’’
Ook hun buren, Fred en Lia Dic-

tus, zijn verknocht aan het strand. 
Zo gauw de huisjes het strand op 
gaan, zijn zij er ook. Vijf maan-
den lang wonen ze er, ze moe-
ten zowat samen met de strand-
huisjes weggetakeld worden aan 
het einde van het seizoen. Fred is 
al 42 jaar een strandbewoner, Lia 
22 jaar. ,,Vroeger, toen de kinde-
ren kleiner waren, gingen we wel 
eens naar huis als het bleef rege-
nen. Maar nu die de deur uit zijn, 
zijn wij altijd op het strand’’, ver-
telt Lia. ,,Het is hier altijd prach-
tig. Het is mooi om het voorjaar 
over te zien gaan in de zomer, 
zomers geniet ik van de gezelli-
ge drukte en in het najaar genie-
ten we van de rustige nazomer-
se dagen.’’ Fred en Lia zijn allebei 
lid van de IJmuider Reddingsbri-
gade (IJRB). Lia is chauffeur en 
Fred is zelfs erelid. Op het strand 
zijn ze het eerste aanspreek-
punt, ze hebben een uitgebrei-
de EHBO-kist in huis en regel-
matig moeten ze 24 uur per dag 
bereikbaar zijn. Het is een deel 
van hun leven geworden. ,,Als er 
midden in de nacht op de deur 

gebonsd wordt, dan staat Fred 
meteen naast het bed, het is zijn 
tweede natuur geworden’’, zegt 
Lia. 
Op vakantie gaan ze nooit, in 
de zomer. ,,In februari waren we 
een paar weken op Sint Maar-
ten, daar woont de zoon van 
Fred. En dit najaar gaan we een 

week naar Zwitserland, daar 
woont mijn zus’’, aldus Lia. ,,Vol-
gend jaar gaat Fred met de Vut, 
dan kunnen we vaker een week-
je weg.’’ Haastig laat ze er op vol-
gen: ,,Maar niet in de zomer. Zo 
lang de huisjes op het strand 
staan, wil ik hier zijn.’’ (Carla 
Zwart)


