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Bestuur zet puntjes op de i
Santpoort-Noord - In café De 
Wildeman vond dinsdagavond de 
laatste vergadering plaats van het 
bestuur dat verantwoordelijk is 
voor de organisatie van Dorps-
feest Santpoort. Afgezien van en-
kele puntjes op de i konden de 
aanwezige bestuursleden met een 
rustig gevoel achterover leunen. 
Zoals de vlag er op dat moment 
bij hing was aan alles gedacht en 

kan het 251ste dorpsfeest, met 
uiteraard de hoop op goed weer, 
zaterdag van start gaan. De af-
sluiting vindt plaats op zaterdag 7 
augustus met een groot vuurwerk 
op het circusterrein aan de Hage-
lingerweg. Nieuw is het gebruik 
van de Weyman Weide, waar de 
waterevenementen plaatsvinden 
zoals buikschuiven, kwalleballen 
en spuitvoetbal. Op de foto bren-

gen Bas Kuntz (voorzitter), Aart 
Aarts (secretaris), Dennis Wien-
tjes (penningmeester), Jan-Wil-
lem Willenbroek, Piet Balm, René 
Miggels en Theo Koster een toast 
uit op een goed dorpsfeest. Ad 
Nieuwland en Bernard Vonk wa-
ren niet aanwezig.

Elders in deze krant: Program-
ma Dorpsfeest Santpoort

Velsen-Zuid - Boswachters van 
het recreatieschap Spaarnwou-
de hebben vorige week woens-
dag een 46-jarige Amsterdam-
mer aangehouden voor het ple-
gen van schennis. De man had 
rond 14.00 uur bij de Genieweg 
zijn geslachtsdeel getoond aan 
enkele kinderen. De man werd 
aangewezen en aangehouden. 
De verdachte is overgedragen 
aan de politie en meegenomen 
naar het bureau.

Schennispleger

Drukke week voor IJRB
IJmuiden - De IJmuider Red-
dingsbrigade (IJRB) heeft een 
drukke week achter de rug. De 
vrijwilligers werden onder meer 
gealarmeerd voor een brand in 
een strandhuisje, in de nacht van 
zaterdag op zondag. Daarbij liep 
een bewoonster brandwonden op. 
In Zandvoort overleed een 17-jarig 
Duits meisje ondanks langdurige 
reanimatiepogingen van de red-
dingsbrigade en ambulanceperso-
neel alsnog in het ziekenhuis. Zij 
was met drie andere zwemmers 
in de problemen geraakt door een 

mui. Bij het incident raakten ook 
andere mensen gewond. De red-
dingsbrigades van Bloemendaal 
en IJmuiden hebben geassisteerd 
bij de hulpverlening, waar ook po-
litie, brandweer en traumaheli-
kopter bij betrokken waren. 
In totaal moesten de reddings-
brigades in Nederland bijna 2000 
keer hulp verlenen. Daarbij wer-
den 26 mensen uit een levensbe-
dreigende situatie gered. Er kwa-
men twee mensen om het leven 
en diverse slachtoffers raakten 
zwaargewond.

IJmuiden - Zondagmiddag is het dan toch gebeurd! Een kunstmati-
ge stranddijk die door een groot aantal kinderen was gemaakt bleek, 
zoals de oudere en meer ervaren strandscheppers onder ons natuur-
lijk wel weten, geen weerstand te kunnen bieden aan het wassende 
water van de zee. Het betrof een min of meer educatief project, ge-
organiseerd door de als dijkgraaf - ‘de kinderen denken dat ik een 
piraat ben’ - verklede Paul Ensink, met de bedoeling kinderen spe-
lenderwijs te leren wat de functie van een dijk is in ons laag gelegen 
landje. > lees verder op pagina 2

Stranddijk doorgebroken
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Dijkdoorbraak in 
IJmuiden aan Zee
Vervolg van voorpagina > Vol-
gens Ensink is het de eerste keer 
dat een dergelijk evenement is 
georganiseerd en hij hoopt op 
een landelijk vervolg, waarbij er 
stranddijken langs de hele kust 
gebouwd gaan worden. 
Bij laag water, om 13.00 uur, 
werd aan de vloedlijn tegenover 
paviljoen Noordzee het startsein 
gegeven door wethouder Ro-
bert te Beest en konden de circa 
50 aanwezige kinderen met de 
aanwezige gratis emmertjes en 
schepjes  aan de slag. Bruisend 
van enthousiasme begonnen ze, 
geholpen door de aanwezige 
ouders, aan de opgave om een 
dijk te bouwen van enkele tien-
tallen meters en nog steeds in 
de veronderstelling dat de dijk 
de straks opkomende vloed zal 
weerstaan. ,,We gaan de zee te-
genhouden”, roept een jongen-
tje vol vuur. 
Tegen 15.00 uur, als de vloed be-
gint op te komen, is de dijk in-
middels gegroeid naar een 
hoogte van circa één meter en 

vindt dijkgraaf Ensink het tijd 
om de graafwerkzaamheden te 
stoppen en over te gaan tot het 
ontkurken van de meegebrach-
te kinderchampagne, ter vie-
ring van dit geweldige resultaat. 
Binnen enkele minuten klotst 
de zee al tegen het kunstmati-
ge dijklichaam en korte tijd la-
ter heeft het wassende water al 
zoveel zand van het dijkje afge-
kalfd dat dijkgraaf Ensink de op-
dracht geeft om een kleine door-
gang te graven. Dat is niet te-
gen dovemansoren gezegd want 
joelend en juichend beginnen 
de kinderen een sleuf te gra-
ven waardoor het zeewater het 
binnendijkse reservoir instroomt 
en daarmee, het door een oranje 
zeil voorgestelde, Nederland on-
der water zet.
Binnen een half uur is van de 
door noeste arbeid gereed geko-
men stranddijk niets meer over 
en hebben de kinderen, middels 
aanschouwelijk onderwijs, de 
kracht van het water kunnen er-
varen. (Joop Waijenberg)

Lichtspel Glas-in-lood:
thuis in de Hoofdstraat
Santpoort-Noord - Begin 2009 
verhuisde Lichtspel Glas-in-lood 
van Velserbroek naar de Hoofd-
straat. ,,Hoewel ik vooraf even 
heb getwijfeld, is het een van mijn 
beste beslissingen geweest”, er-
kent glazenier José Huijbens. ,,Na 
anderhalf jaar voel ik me hier he-
lemaal thuis.” Dat is niet zo ver-
wonderlijk, want de Hoofdstraat 
in Santpoort kenmerkt zich door 
ambacht, kwaliteit en persoonlij-
ke aandacht. Daar past Lichtspel 
prima tussen.
,,Mensen die hier binnenwande-
len, zijn dikwijls verrast door de 
sfeer, de vele kleuren de crea-
tieve bedrijvigheid in mijn ate-
lier”, vertelt de trotse glazenier. 
Haar klantenkring breidt zich 
nog steeds uit. ,,Dit zijn niet al-
leen Santpoorters, maar ook in-
woners uit de omstreken. Bijna 
dagelijks zijn er nog mensen die 
mijn bedrijf ontdekken en ver-
steld staan van de mogelijkhe-
den die ik ze biedt.”
José maakt glas-in-lood op maat, 
geheel naar wens van haar op-
drachtgevers. ,,Samen kunnen 
we een kunstzinnig paneel ont-
werpen, voor henzelf of als een 
duurzaam cadeau voor iemand 
anders. Daarnaast voorzie ik zo-
wel nieuwbouwhuizen als hui-
zen uit de jaren dertig van het zo 
kenmerkende glas-in-lood.”
In die laatstgenoemde huizen is 
het glas-in-lood vaak verdwe-
nen of beschadigd geraakt. ,,Pa-
nelen gaan maar zo’n zeven-
tig jaar mee”, weet José. ,,Als het 
gaat gezellig gaat rammelen, dan 
zijn het lood en de kit tussen de 
raampjes dringend aan vervan-
ging toe.” Lichtspel komt bij u 

thuis om te inventariseren en te 
adviseren. ,,We kunnen het oor-
spronkelijke glas opnieuw ge-
bruiken of we maken het hele-
maal nieuw. Dan maak ik het zo-
als het oorspronkelijk was en kan 
het weer zeventig jaar mee.”
De glazenier is goed op de hoog-
te van alle stijlen en patronen die 
haar voorgangers in deze omge-
ving hebben gebruikt. ,,Ik heb in-
middels een uitgebreide biblio-
theek en heel veel voorbeelden. 
Maar het allerliefste maak ik sa-
men met de opdrachtgever een 
nieuw ontwerp, dat qua stijl en 
kleur helemaal bij hem of haar 
past. Elk ontwerp is net zo uniek 
als de persoon of personen voor 
wie het is bedoeld.”
Lichtspel Glas-in-lood is te vin-
den in de Hoofdstraat 203 in 
Santpoort-Noord. Ook geopend 
tijdens het Dorpsfeest en de jaar-
markt. Bel voor meer informatie 
023-5395909. Zie ook www.licht-

Santpoortse Verleiding 
pakt uit tijdens Dorpfeest
Santpoort-Noord - De kof-
fie, thee en chocoladewinkel 
De Santpoorte Verleiding is nu 
vier maanden open en het loopt 
storm. De bonbons glimmen je 
tegemoet en de geur van verse 
koffie in de winkel geeft iedere 
klant een bijzonder gevoel. ,,We 
worden nu al enorm gewaar-
deerd”, zegt ondernemer San-
der Balvers. ,,We hebben meer 
dan honderd soorten thee, ver-
kopen 18 soorten koffie en fan-
tastische bonbons van Visser 
Chocolade. Kwaliteit staat bij ons 
hoog in het vaandel.  Nog steeds 
ben ik op zoek naar nieuwe le-
veranciers die net even iets an-
ders te bieden hebben dan het 
standaard verhaal. Tot nu toe 

lukt dat heel goed. De koffie ko-
pen we in bij een makelaar in 
koffie die in hele kleine partij-
en de bonen brand. Daardoor is 
de kwaliteit hoogstaand en kan 
ik zelf sturen op smaak van de 
uiteindelijke koffie. In de feest-
week hebben we op vrijdag jaar-
markt met geweldige aanbiedin-
gen! Graag wil ik zoveel mogelijk 
mensen kennis laten maken met 
de mooie smaken van bijzondere 
theeën en koffie. We komen met 
drie theeën en een doosje filter-
zakjes voor 12,50 euro. Ook met 
koffiebonen hebben we een fan-
tastische aanbieding. We bieden 
drie soorten koffie voor 10 euro. 
Dat is dus het ideale moment om 
het eens een keer te proberen.’’

Velsen - Geboren in het Rode 
Kruis ziekenhuis, maar verder 
zijn leven lang op Velsens grond-
gebied. Velserbroeker Peter Luit, 
sinds kort voorzitter van Velsen 
Lokaal en al langer op de barri-
cades tegen te drastische bebou-
wingsplannen voor de Grote Bui-
tendijk. Komende zondagavond 
is Peter gast in het radiopro-
gramma Stamgasten. Aan de bar 
van het Seaport café komt Peter 
in gesprek met gastheer Gerard 
van Broekhuijsen en praten zij 
honderduit over allerlei Velsense 
zaken, die de luisteraar wellicht 
bekend zullen voorkomen. Tus-
sendoor draaien ze de persoon-
lijke platenkeuze van Peter. Aan 
de knoppen: Marcel Out. Uit-
zending zondagavond van 18.00 
tot 19.00 uur op Seaport FM. De 
herhaling wordt uitgezonden op 
de dinsdag daaropvolgend van 
21.00 tot 22.00 uur.

Peter Luit in 
Stamgasten

Santpoort-Noord - Tijdens 
de Samenloop voor Hoop eind 
mei is een loterij gehouden. 
De volgende prijzen zijn ech-
ter nog niet opgehaald. Weber 
Barbeque lotnr. 1918, Fotore-
portage Marjolein Remme lot-
nr. 1684, Voetbalshirt Telastar 
met handtekeningen lotnr. 
136, MP 3 speler lotnr. 1688, 
Fles witte wijn Chateau de Val-
lagnon lotnr. 1333, 2056, 669, 
Cadeaubon Drogisterij Visser 
lotnr. 472, 1916, 208, 853, 492, 
Electrische kindertandenbor-
stel lotnr. 36, Tennisballen met 
baanhuur lotnr. 1870, 1454, 
806, Voetbal met boek van 
Ruud Geels lotnr. 1383, IJze-
ren emmers met bekers lot-
nr. 265, Wijnkistje met toebe-
horen lotnr. 623, Tas met pick-
nickservies lotnr. 2483, 1074, 
Fles rode wijn lotnr. 772, Ca-
deaubon schoonheidssalon 
Annabelle lotnr. 121, Cadeau-
bon Seven Days lotnr. 68, Ca-
deaubon Poelier van Ofwe-
gen lotnr. 461, 1571, Cadeau-
bon Cafe Middeloo lotnr. 1852, 
Leren weekendtas lotnr. 477, 1 
uur skieen Snow Planet  lot-
nr. 234, 601. Alle winnaars 
kunnen een mail sturen naar 
maaikebouwens@quicknet.nl. 
Zie ook www.samenloopvoor-
hoop.nl/velsen.

Loterij
Samenloop

Loopbaancoach, dat werkt
Vorige keer adviseerde ik om te 
kijken naar interesses en hob-
by’s uit uw kindertijd. Kinde-
ren worden vaak vergeleken met 
hun ouders. “Hij heeft echt het 
karakter van zijn vader!” Of “Die 
handigheid heeft ze van haar 
moeder!”. Iedereen weet dat ster-
ke en zwakke kanten, eigen-
schappen en karaktertrekken 
vaak worden doorgegeven van 
generatie op generatie. 
Het onderzoek van wat we heb-
ben meegekregen van ouders, 
grootouders en andere voorva-
deren, ons helpen bij persoon-
lijke ontwikkeling. En ook bij de 
zoektocht naar een andere baan. 
Want als we weten welke be-
roepen onze voorouders hebben 
gehad, dan kunnen we een idee 
krijgen van de sterke kanten die 
ze gebruikt hebben, en die ze 
misschien aan ons hebben door-
gegeven. Als we weten wat hun 
zwakke kanten waren, dan be-
grijpen we misschien waarom 
we zelf met moeite hebben met 
bepaalde werkzaamheden. Als 
we weten uit welke land of pro-
vincie ze kwamen, dan herken-
nen we misschien die volksaard 
in onszelf. Zodoende kunnen we 
ons vergeten talenten herinne-
ren. We kunnen verborgen ster-
ke kanten ontdekken, en ideeën 
krijgen voor nieuwe richtingen. 
Kennis van uw wortels maakt het 
verhaal interessanter dat u ver-
telt bij een sollicitatie. Inzicht in 

uw achtergrond getuigt van zelf-
bewustzijn en diepgang, en dat 
spreekt aan. 
Ga eens bij uzelf na: Kent u de 
stamboom van uw familie? Uit 
welke landen en streken ko-
men voorouders? Hoe ziet de fa-
miliegeschiedenis eruit? Wel-
ke beroepen komen in uw fami-
lie voor? Welke sterke en zwak-
ke kanten komen naar voren? 
Om deze vragen te beantwoor-
den kunt u familieleden inter-
viewen. Bij de gemeente kunt u 
onderzoek doen naar uw stam-
boom. Over landen en streken is 
veel geschreven. U zult zien dat 
u een schat aan informatie en 
ideeën vindt.
Volgende keer tip drie: Hoe kunt 
u uw beroepsrichting ombuigen?

Han van Kleef
loopbaanbegeleidingijmond.nl
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01. La Camisa Negra – Juanes 02. Summer 
In The City – Joe Cocker 03. Vamos A La 
Playa – Righeira 04. A Night Like This – Ca-
ro Emerald 05. Lambada – Kaoma 06. Wal-
king On Sunshine – Katrina & The Waves 07. 
Youre The One That I Want – J. Travolta & 
O. Newton John 08. Summer Of ’69 – Bryan 
Adams 09. Red Red Wine – UB 40 10. We’re 
Going To Ibiza – Vengaboys 11. Dolce Vita 
– Ryan Paris 12. Games People Play – In-
ner Circle 13. Good Vibrations – The Beach 
Boys 14. ambo no. 5 – Lou Bega 15. Baila-
mos – Enrique – Iglesias 16. Chan Chan – 
Buena Vista Social Club 17. Dreadlock Ho-
liday – 10 CC 18. Stir It Up – Bob Marley 
& The Wailers 19. All Summer Long – Kid 
Rock 20. Wind En Zeilen – Splitsing 21. This 
Is The Life – Amy McDonald 22. Summer-
time – Billy Stewart 23. Reggae Night – Jim-
my Cliff 24. Hey Soul Sister – Train 25. In 
The Summertime – Mungo Jerry 26. Ti Sento 
– Matia Bazar 27. Sailing – Rod Stewart 28. 
Mas Que Nada – Sergio Mendes & Black 
Eyed Peas 29. A Dios le Pido – Juanes 30. 
Ring My Bell – Anita Ward 31. Zomer – And-
re Hazes 32. Papa Chico – Tony Esposito 33. 
Volare – Gipsy Kings 34. Valerie – Amy Wi-
nehouse 35. When A Man Loves A Woman 
– Percy Sledge 36. Beach Baby – First Class 
37. Suavemente – Elvis Crespo 38. What’s 
A Woman – Vaya Con Dios 39. Burbujas 
de Amor – Juan Luis Guiera 40. Kingston 
Town – UB 40 41. Summer Holiday – Cliff 
Richard 42. Voyage Voyage – Desireless 43. 
La Isla Bonita – Madonna 44. In The Sum-
mernight – Teach In 45. Barbados – Typical 
Tropical 46. Club Tropicana – Wham 47. On 
The Beach – Chris Rea 48. I Gotta Feeling – 
Black Eyed Peas 49. Ritmo De La Noche – 
Lorca 50. Dragostea Din Tei – O-Zone 51. 
Sex On The Beach – T.Spoon 52. Summer-
time – BZN 53. Don’t Turn Around – Aswad 
54. Rosanne – Nick & Simon 55. One For 
You One For Me – La Bionda 56. Walking 
Into Sunshine – Central Line 57. Sunshine 
Reggae – Laid Back 58. Hotel California – 
The Eagles 59. Brown Girl In The Ring – Bo-
ney M 60. Summer (The First Time) – Bob-
by Goldsboro 61. Het Werd Zomer – Rob De 
Nijs 62. Face In The Crowd – Trijntje Ooster-
huis & Lionel Richie 63. Mi Rowsu – Dama-
ru 64. Fly Away Little Paraquayo – George 
Baker Selection 65. Moralito – Julio Iglesias 
66. Desanchantee – Kate Ryan 67. Now That 
We Found Love – Third Wirld 68. Ain’t It Fun-
ny – Jennifer Lopez 69. Don’t Cry For Louie – 
Vaya Con Dios 70. Helene – Julien Clerc 71. 
Boom Boom Bailando – Jan Smit 72. He Mal 
Yo – Johnny Orquestra Rodriques 73. Tarzan 
Boy - Baltimora 74. L’ombelico Del Mondo 
- Jovanotti 75. Viva La Vida - Coldplay 76. 
Summerbreeze – The Isley Brothers 77. Que 
Si Que No – Jody Bernal 78. Ma Che Bel-
lo Questo Amore – Eros Ramazotti 79. Rock 
Your Baby – George McCrae 80. Hafanana 
– Afric Simone 81. Amori Amori – Gerardi-
no Trovato 82. Windsurfin’ – The Surfers 83. 
Un Canto A Galicia – Julio Iglesias 84. Come 
To My Island – KC & The Sunshine Band 85. 
Als De Zon Schijnt (2009) – Andre Van Duin 
86. Loop Di Love – Juan Bastos 87. Wait For 
The Sun – Bolland & Bolland 88. Una Palo-
ma Blanca – Kid B & Martin v/d Starre 89. 
Alane - Wes 90. Moving On Up – M. People 
91. Here Comes The Sun – The Beatles 92. 
We Are Growing – Margareth Singana 93. ‘t 
Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer – Gerard 
Cox 94. Sunshine In The Music – Jimmy Cliff 
95. Late At Night – Maywood 96. Aruba – 
Hans De Booy 97. Sugar Baby Love – The 
Rubettes 98. Don’t Go Lose It Baby – Hugh 
Masekela 99. La Bamba – Los Lobos 100. 
Popcorn – Hot Butter

Zomerse 100 
op Seaport FM

Zomerfeest in Velserduin
Velsen – Gedurende zes weken 
is er een zomerfeest in Velser-
duin, dit vindt in beide accom-
modaties plaats: in IJmuiden en 
Driehuis. De activiteitenbegelei-
ding wil hiermee voor een va-
kantiesfeer zorgen. Er is gedu-
rende deze weken van alles te 
doen voor de bewoners. Er is 
een barbecue, er staat een be-
zoek aan het strand, aan Sail en 
aan het Dorpsfeest Santpoort, 
waar het Ezelscomite trakteert 
op een lunch op het programma. 
Ook zijn er diverse optredens. 
,,Veel familieleden van de bewo-
ners zijn op vakantie. Zij krijgen 
daardoor minder bezoek’’, ver-
telt activiteitenbegeleidster Di-
ane van Nesten. ,,Ook het per-
soneel gaat op vakantie. De be-
woners missen dan de vaste ge-
zichten. 
Op deze manier ontlasten we het 
personeel dat aan het werk is. 
Bovendien komen de bewoners 
op deze manier met elkaar in 
contact, dat vinden we belang-
rijk. Ook is er wat meer ruimte 
voor individuele aandacht.’’ 
Dinsdag was er een verwendag. 
Buiten is het erg warm, maar in 
Velserduin in IJmuiden is het 
heerlijk koel. Een groep zit in de 
koffieruimte bij elkaar en heeft 
veel lol. Zij krijgen een handmas-
sage, een rug- en nek massage, 

de nagels worden gelakt en di-
verse vrouwen krijgen een ge-
zichtsmasker. 
Daarnaast is er koffie met wat 
lekkers, waar ook de heren op af 
komen. ,,Je wordt nog helemaal 
een lekker stuk zo’’, roept een 
man naar een vrouw met een 
masker op. De vrouw giert het 
uit. Het blijkt vrijwilliger Roel te 
zijn. Veel bewoners zijn gek met 
hem. Soms willen ze niet naar 
beneden voor de gezamenlijke 
koffie, maar als Roel ze komt ha-
len, dan gaan ze altijd mee. 
Diane heeft de nagels van een 
bewoonster gelakt, maar zij heeft 
niet het geduld om te wachten 
tot de lak droog is. ,,Ik vind het 
maar niks, het kleeft en het plakt, 
het moet er weer af’’, zegt ze. 
Als de nagellak verwijderd is en 
de handen gewassen zijn, zegt 
ze tevreden: ,,Dat is beter. Ik hou 
meer van puur natuur.’’ 
De vrouw vertelt: ,,Gisteren zijn 
we naar het strand geweest. 
Daar was ik al heel lang niet 
meer geweest, ik heb genoten.’’ 
Tegen Diane: ,,Ik ben klaar, maar 
ik ga niet naar mijn kamer. 
Daar zit ik toch maar in mijn up-
pie. Ik blijf gezellig hier.’’ Diane 
geeft haar groot gelijk en houdt 
een schaal voor: ,,Neemt u dan 
nog een lekker chocolaatje.’’ 
(Carla Zwart)

Nannie van der Wiele 
naar JubJam100
IJmuiden - Dit jaar bestaat 
Scouting in Nederland 100 jaar. 
Zeeverkennersgroep Nannie van 
der Wiele heeft al aan een aantal 
bijzondere activiteiten deelge-
nomen. In januari boden zij  sa-
men met alle andere groepen uit 
Velsen een taart aan aan Burge-
meester en Wethouders, in april 
vierden wij met diezelfde groe-
pen ons eigen feest met het 
Scout-it-Out naast het Zwem-
bad en in mei is de hele groep 
naar Utrecht geweest voor het 
Scouts2Day feest van Scouting 
Nederland.
Het hoogte punt van dit jaar vindt 
echter volgende week plaats, 
van 26 juli tot en met 5 augus-
tus in Roermond; JubJam100 
(Jubileum Jamboree). Een groot 
kamp voor land-, lucht- en wa-
terscouts uit Nederland en ook 
uit het buitenland.  Zeeverken-
nersgroep Nannie van der Wiele 
zal met al haar speltakken aan-
wezig zijn op dit kamp. De Dol-
fijnen (7 -10 jaar) gaan 5 dagen, 
de tweede helft en de Verken-
ners (10-15 jaar) en Wilde Vaart 
(15-18 jaar) gaan het hele kamp, 
10 dagen.
Dat dit kamp anders is dan an-

ders ligt hem zeker in het feit 
dat we met 12.000 scouts aan dit 
kamp zullen deelnemen. Daar-
naast zullen de scouts ook pro-
gramma activiteiten doen, die ze 
normaal niet doen en vooral veel 
meemaken en genieten van dit 
grootse evenement.
Voor de zeeverkenners was deel-
name aan dit kamp niet moge-
lijk geweest zonder onze vrijwilli-
gers, de stafleden en loodsen die 
de afgelopen weken hard ge-
werkt hebben om alles voor te 
bereiden en in te pakken. Verder 
bedanken zij tevens  een aantal 
sponsors; Zeilmakerij Dekker uit 
IJmuiden die voor een bijzonder 
gereduceerd bedrag onze tenten 
heeft gemaakt, Topverhuizers uit 
Beverwijk die het vervoer van het 
kampmateriaal verzorgd en een 
aantal anonieme donateurs én 
iedereen die zich de afgelopen 
tijd ingezet heeft voor de groep.
Wilt u meer weten over dit kamp, 
kijk dan op de website http://
www.jubjam100.scouting.nl. U 
kunt ook de activiteiten van de 
zeeverkenners volgen via Twit-
ter, zoek op NannieJJ100, of kijk 
op de website http://www.nan-
nievdwiele.nl. 

Ook culinair genieten 
tijdens het Havenfestival
IJmuiden - Het Havenfestival 
IJmuiden dat op 14 en 15 augus-
tus weer losbarst op de kades 
van IJmuiden, biedt bezoekers 
van dit evenement culturele en 
nautische hoogtepunten maar 
heeft ook veel ruimte ingedeeld 
voor de inwendige mens. 
Buiten de vaste horecapunten 
die op de Trawlerkade staan, 
vindt er op de Halkade dit jaar 
voor het eerst ‘Halkade Culinair’ 
plaats. Een weekend lang is het 
alles vis wat de klok slaat op de-
ze kade. Op zaterdag zullen de 
koks van ‘Vis on Tour’ kookde-
monstraties geven en laten zien 
dat vis lekker, gezond en makke-
lijk is. Uiteraard mag er geproefd 
worden van wat er gekokkereld 
is. Verder zijn er het hele week-
end demonstraties van verschil-
lende visrokerijen, is er een vis-
tafel met vis uit alle wereldzeeën 
en worden mosselen en oesters 
uit Zeeland naar IJmuiden over-
gebracht. Het Halkade Shanty-
Seasong festival zorgt voor de 
juiste ambiance.

Traditiegetrouw kan men op za-
terdag aanzitten aan het ‘Di-
ner op de Kade’. Vanaf 17.30 uur 
wordt een deel van de kade om-
gebouwd tot gezellig restau-
rant en kan er genoten worden 
van een overheerlijk buffet met 
vlees, vis, salades, brood, sau-
zen en verschillende groentes. 
Bij slecht weer wordt het diner 
verplaatst naar de spiegeltent, 
dus het diner gaat altijd door. Dit 
jaar wordt het diner op de kade 
muzikaal omlijst door het Quintet 
Gypsy Party, die een spetterende 
show vol gipsy power neerzet. 
De plaatsen voor het Diner op de 
Kade zijn beperkt. Wie verzekerd 
wil zijn van een mooie plek, re-
serveert de tickets via www.ha-
venfestivalijmuiden.nl.
Via de site kunnen ook nog 
steeds tickets geboek worden 
voor een rondvaart met de Mi-
nerva of met de Morgenster. Een 
unieke gelegenheid om de om-
geving van IJmuiden eens van 
een heel andere kant te bekij-
ken.

Theaterles in De Mel
Velsen-Noord - Theaterschool 
MyDreams start met het ge-
ven van dans- en theaterles in 
Velsen-Noord. Vanaf 25 augus-
tus is er wekelijks op woensdag 
les te volgen voor iedereen van-
af vier jaar oud. De lessen lopen 
het gehele schoolseizoen en vin-
den plaats in het buurtcentrum 

De Mel in Velsen-Noord. Aan het 
einde van het schooljaar vindt er 
met alle leerlingen een eindpre-
sentatie plaats. Wil jij wekelijks 
les in theater of dans en daarbij 
jouw wensen in een les centraal 
hebben staan. Zie ook www.my-
theaterdreams.com of bel naar 
0618335123.

Anke Hollander 40 jaar 
in dienst bij Rabobank
Velsen - Op zondag 1 augus-
tus is Anke Hollander 40 jaar in 
dienst bij Rabobank Velsen en 
Omstreken. Anke is in 1970 be-
gonnen als administratief mede-
werker. In 1995 is ze overgestapt 
naar de reisafdeling. Per 1 janua-
ri 2001 werd Anke adviseur voor 
de particulieren klanten op het 
kantoor aan Plein 1945 in IJmui-
den. In deze functie heeft zij 8 
jaar gewerkt. Sinds 5 november 
2009 is zij coördinator van de af-
deling Verkoop en Service en dit 
doet ze nog steeds met veel ple-
zier. Via deze weg willen de col-
lega’s van Rabobank Velsen en 
Omstreken Anke bedanken voor 
haar inzet en collegialiteit. Zij 
hopen nog lang van haar te mo-
gen genieten.
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Schilderijen voor 
Huis ter Hagen
Driehuis - Het was donder-
dagochtend een vrolijke boel in 
woon- en zorgcentrum Huis ter 
Hagen vanwege de overhandi-
ging van een zestal schilderijen 
door een afvaardiging van het 
bestuur van de Stichting Dorps-
feest Driehuis. Deze schilderij-
en zijn gemaakt door de kinde-
ren op 4 en 5 juni tijdens het ne-
gende dorpsfeest in Driehuis 
en hebben allemaal het circus 
als thema. Jan Spigt, scheidend 
voorzitter van de stichting, ver-
telde in zijn toespraak dat het 
niet meer dan logisch was om 
aan Huis ter Hagen te vragen of 
zij interesse zouden hebben in 
de door de kinderen gemaakte, 
kleurrijke, kunstwerken omdat er 
al langere tijd een band bestaat 
tussen de stichting en het zorg-
centrum. Tijdens het dorpsfeest 
wordt namelijk op zaterdagmid-
dag voor 350 personen een uit-
stekend viergangen menu ge-

serveerd, dat wordt bereid in de 
professionele keuken van Huis 
ter Hagen. De overhandiging van 
de schilderijen vond aansluitend 
plaats aan zes bewoners van het 
zorgcentrum die elk één van de 
goed verpakte schilderijen van 
het papier moesten ontdoen.
De vele bewoners die in de con-
versatieruimte aanwezig waren, 
toonden zich enthousiast over de 
fleurige kunstwerken. Marijke de 
Jong van het woon- en zorgcen-
trum sprak in haar dankwoord 
van een meer dan geweldig ca-
deau. ,,Hier kan Karel Appel niet 
tegenop”, aldus Marijke. Als plek 
waar de schilderijen waarschijn-
lijk komen te hangen noemde zij 
de lange muur bij de entree. Zij 
sloot af met de opmerking dat 
de aanwezige bestuursleden van 
de stichting er misschien nog 
van kunnen genieten, als ze hier 
straks zelf komen wonen. (Joop 
Waijenberg)

Velserbroek - Op zaterdag 
16 oktober zal het weer los-
barsten, het zevende dames 
straten zaalvolleybaltoernooi 
Velserbroek in het Polderhuis 
in de Velserbroek. Op 16 ok-
tober zullen 24 stratenteams 
weer gaan strijden om het 
kampioenschap van de Vel-
serbroek.

Het zevende dames straten zaal-
volleybaltoernooi wordt gehou-
den op zaterdag 16 oktober van 
15.00 tot 21.00 uur in de sporthal 
het Polderhuis in Velserbroek.  
Jaarlijks wordt er gestreden om 
het kampioenschap van de Vel-
serbroek! Voorafgaand aan het 
toernooi zal er ook weer een cli-
nic worden gehouden op 7 ok-
tober.
Een belangrijk onderdeel van het 
toernooi is, dat de teams worden 
samengesteld uit bewoners van 
dezelfde straat. Het spelplezier 

en het buurtgevoel staan in het 
toernooi voorop. Volleybal is een 
sport die veel mensen recreatief 
beoefenen en is naast voetbal 
erg populair. 
Met dit toernooi voor vrouwen is 
het, volgens de reacties van ve-
len, de organisatie al na zes edi-
ties zeer zeker gelukt om een 
groots sportief evenement met 
veel gezelligheid in het Polder-
huis neer te zetten. Het toernooi 
wordt ieder jaar afgesloten met 
een geweldig feest in de kantine 
van het Polderhuis. 
Diverse onderhandelingen en 
gesprekken met  Henk van Hees 
van Athos hekwerken hebben 
tot resultaat gehad dat de direc-
teur zeer enthousiast werd om 
het 7e HHI-metaalwerken da-
mes straten zaalvolleybaltoer-
nooi te gaan sponsoren. Athos 
Hekwerken BV is gevestigd aan 
de Rijnlanderweg in Nieuw Ven-
nep.Kindertelefoon

zoekt nieuwe collega’s
Regio - De gemotiveerde vrijwil-
ligers van Kindertelefoon Noord-
Holland met uiteenlopende ach-
tergronden vinden het leuk vin-
den om met kinderen en jonge-
ren tot achttien jaar via de chat 
en de telefoon in gesprek te 
gaan. Ook zijn er vrijwilligers die 
gastlessen geven op basisscho-
len. De kinderen en jongeren 
weten ons goed te vinden, dus 
we zijn altijd op zoek naar ver-
sterking. 
Voordat zij starten, doorlopen 
de vrijwilligers een intensie-
ve en afwisselende training van 
drie maanden. Hierin komen on-
der andere gespreksvaardighe-
den, diverse gespreksonderwer-
pen (zoals pesten en seks) en de 
opbouw van een gesprek aan de 
orde. 
Tweemaal per jaar worden er 
trainingen gegeven. De eerstvol-
gende training begint, zowel op 
de locatie Alkmaar als Haarlem, 
na de zomervakantie.
Op de site www.wordvrijwilliger-
bijdekindertelefoon.nl vertellen 

vrijwilligers over hun ervaringen 
bij de Kindertelefoon. 
Ben je naar aanleiding hier-
van enthousiast geworden om 
zelf als vrijwilliger aan de slag te 
gaan, dan kun je je via deze site 
ook aanmelden. 

Velsen - Klanten die van 27 ju-
li tot en met 16 augustus bood-
schappen doen bij Deka, ma-
ken kans op prachtige prijzen. 
Er zit zelfs een auto, een scooter 
en een tv in de prijzenpot. Deze 
actie, waarbij de klant altijd prijs 
heeft, wordt georganiseerd in 
samenwerking met Unilever. 
Een klant krijgt, bij aankoop van 
bepaalde deelnemende Unile-
verartikelen, een kraskaart. Een 
kraskaart betekent altijd prijs! 
Dit varieert van een gratis Uni-
leverproduct, 25 procent korting 
op een attractiepark tot een Fi-
at 500, een scooter of een Sony 
lcd-tv. 
In dezelfde periode loopt ook 
nog de zomerzegelactie van De-
ka. Daarmee sparen klanten voor 
een tweede gratis kaartje voor 
een attractiepark. DekaMobiel 
gebruikers krijgen bij elke 15 eu-
ro aan boodschappen een gra-

tis belminuut. Klanten van Deka 
profiteren deze zomer dus van 
drie acties tegelijk! Meer infor-
matie over deze acties staat op 
www.dekamarkt.nl. 
DekaMarkt introduceerde in 
1949 als eerste in Nederland het 
fenomeen zelfbediening. De su-
permarktketen is sinds 1 januari 
2009 onderdeel van Detailresult 
Groep NV. DekaMarkt heeft 85 
winkels in de provincies Noord- 
en Zuid-Holland, Gelderland, 
Overijssel, Flevoland, Drenthe en 
Friesland. Speerpunten zijn la-
ge prijzen, uitstekende kwaliteit 
en het beste in vers. De organi-
satie heeft eigen productiebe-
drijven zoals 2 eigen bakkerijen, 
een eigen vee- en landbouwbe-
drijf en een slagerij. Ook diverse 
distributiecentra en verscentra-
les, twee tuincentra, een (online) 
wijnmarkt en een tankstation zijn 
onderdelen van het bedrijf. 

Velsen - De langdurigtoeslag is 
een vorm van bijzondere bijstand 
voor personen van 21 tot 65 jaar. 
De toeslag is bedoeld voor huis-
houdens die langdurig (tenmin-
ste 36 maanden) zijn aangewe-
zen op een inkomen op het mi-
nimum. Hoe hoog die inkomens-
grens is hangt af van uw woon-
en leef situatie. Per twaalf maan-
den kan iemand maar één keer 
recht hebben op een langdurig-
heidtoeslag. Wat zijn de voor-
waarden voor een langdurig-
heidstoeslag? Voor een langdu-
righeidtoeslag gelden in ieder 
geval de volgende voorwaarden:  
U bent 21 jaar of ouder, maar 
niet ouder dan 65; U bent vol-
gens de gemeente niet in staat 
met werk een hoger inkomen te 
krijgen; U bezit niet méér ver-
mogen dan u voor de bijstand 
mag hebben; En u ontving voor 
de afgelopen periode van twaalf 
maanden niet eerder een lang-
durigheidtoeslag. De Formulie-
renbrigade Velsen kan kijken of 
iemand in aanmerking komt en 
biedt ondersteuning bij het aan-
vragen. Verder kijken zij naar 
waar men mogelijk nog meer 
recht op heeft. Maak gewoon 
even een afspraak, via de tele-
foon of computer. Even langs-
komen kan natuurlijk ook altijd, 
lukt dat niet dan komen de con-
sulenten van de Formulierenbri-
gade Velsen aan huis. Zij zijn op 
werkdagen bereikbaar via 0255-
533885 of  formulierenbrigade-
velsen@madi-mk.nl. De Formu-
lierenbrigade Velsen is geves-
tigd in Loket Velsen voor Wonen, 
Welzijn en Zorg, gebouw De Del-
ta, Rijnstraat 2 1972 VG, IJmui-
den.

Langdurig-
heidtoeslag

Win een auto, scooter of tv
Prachtige prijzen bij 
krasactie Dekamarkt

Toernooi dit jaar op 16 oktober
Athos sponsort dames 
zaalvolleybaltoernooi

IJmuiden - Maandagavond 
werd rond 22.30 uur gemeld dat 
er ruzie was bij een woning aan 
Langevlak. Politiemensen zagen 
in de buurt een 19-jarige jon-
gen uit Nieuwegein die betrok-
ken was bij de ruzie. Omdat de 
jongen bij de woning in het be-
zit was van een tas met wapens, 
hebben agenten naar de tas ge-
zocht en vonden deze verstopt in 
wat struiken. In de tas zaten o.a. 
een vuurwapen, een taser, een 
wapenstok en pepperspray. Ver-
der zat er een grote hoeveelheid 
medicijnen in de tas. Alles is in 
beslag genomen en de verdach-
te is aangehouden. De politie 
onderzoekt de herkomst van alle 
goederen en onderzoekt wat de 
verdachte op zijn kerfstok heeft. 
De ruzie in de woning lag in de 
relationele sfeer.

Man (19) 
met wapens 
aangehouden



Straatvoetbal Santpoort
Maandag 2 augustus 2010

Zaterdag 31 juli a.s. begint in Santpoort het dorpsfeest. 
Hans Voorting is al maanden geleden begonnen met de 
organisatie van  het 29ste Straatvoetbal toernooi Sant-
poort, dat zal plaats vinden op maandag 2 augustus 2010. 
Het moet u wel zijn opgevallen, Hans heeft door heel 
Santpoort grote en kleine spandoeken geplaatst om zijn 
toernooi weer onder de aandacht te brengen bij de jonge 
spelertjes.

We hebben veel mooie herinneringen aan het Straatvoetbaltoer-
nooi van vorig jaar, waar alle spelertjes in oude kledendracht 
liepen, ter gelegenheid van het 250-jarig jubileum feest van de 
korte baan in Santpoort. Dit jaar staat het Straatvoetbal toernooi 
Santpoort in het kader van het WK. De teams zullen door dit 
thema onder de naam van een land spelen. De inschrijving is 
al in volle gang. Alle jongens en meisjes tussen de 6 en 13 jaar 
kunnen zich in schrijven via: e-mail: tulptrofee@quicknet.nl, tel: 
023-5370144, 06-23334208 of gewoon op de Tulpenstraat 19, 
Santpoort. Ook kunnen ouders via deze wegen hun aller klein-
ste opgeven voor de wedstrijd in de pauze voor kinderen onder 
de 6 jaar. Inschrijven doe je door je naam, geb. datum, adres, 
tel. nr. en e-mail adres in te leveren. Kosten van inschrijving 
bedraagt  e 2,50 en dient voor aanvang van het toernooi te zijn 
voldaan.

Ook dit jaar wordt het toernooi weer mede mogelijk gemaakt 
door tientallen sponsoren van uit de regio. Zonder deze steun 
zou het heel erg moeilijk zijn om zo iets moois neer te zetten. 
Dankzij de samen werking van deze sponsoren kunnen wij elk 
jaar weer een fantastische dag organiseren voor de meer dan  
200 voetballertjes, door hun over de gehele dag bezig houden 
met sport en spel, maar ook worden alle deelnemers voorzien 
van chips, snoep, fris, koek, limonade en een snack. Dit jaar 
krijgen ook alle deelnemers van het toernooi een team foto. 
Vroeger kon deze na het toernooi worden nabesteld, maar niet 
iedereen deed dat, zodat de organisatie elk jaar met meerder 
foto’s bleef zitten. 

Dit jaar worden de teamfoto’s gesponsord en zo kunnen we 
elke deelnemer bij de prijs uitreiking een teamfoto meegeven. 
Een leuke herinnering aan deze mooie dag. Tijdens het toer-
nooi zie je de kinderen met een grote glimlach lopen langs de 
velden, of ze nou winnen of net hebben verloren, ze weten dat 
bij de prijsuitreiking altijd voor ieder kind een extra cadeautje 

klaar ligt. Dit kan allemaal mogelijk gemaakt worden dankzij de 
gulle giften van tientallen ‘trouwe’ sponsors, waar Hans ieder 
jaar  weer zeer dankbaar voor is.

Hans Voorting wil ook graag benadrukken dat hij dit toernooi 
nooit in zijn eentje kan klaren, door de jaren heen heeft hij een 
grote groep vrijwilligers om zich heen verzameld die hem elke 
jaar weer met veel plezier en inzet helpen, om er voor de kin-
deren een fantastische dag van te maken. Slikkend zegt Hans 
hier achteraan; ‘helaas behoord mijn vrouw Gerda niet meer 
bij deze groep’, zei heeft vorig jaar na een mooie speech van 
onze zoon, waardig afscheid genomen van het Straatvoetbal 
Santpoort. Mijn vrouw is vorig jaar 65 jaar geworden en gaat 
van haar derde leeftijd genieten. Zij zal nu meer aan de zij-
lijnen staan om te zien hoe het er eigenlijk allemaal aan toe 
gaat. Hier had Gerda 28 jaar lang geen tijd voor. Maar, vervolgt 
Hans met een glim lach, zoals mijn favoriete voetballer aller 
tijden wel eens heeft gezegd;  ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’, 
mijn zoon Paul heeft enkele jaren geleden al aan gegeven de 
organisatie van dit unieke Straatvoetbal toernooi op zich te 
willen nemen. En daar kan ik als vader alleen maar trots op 
zijn. Volgend jaar wil ik nog wel het 30 jarig jubileum vieren 
met mijn Straatvoetbal toernooi. Hier heeft mijn zoon, geheel 
buiten mijn weten om een grootschalig project voor opge-
zet, dat onder de noemer Club van 30 door  het leven gaat.  
 
Eén dezer dagen, vervolgt Paul Voorting, krijgen alle inwoners 
van Santpoort e.o. een feestelijke folder op de mat. Met deze fol-
der wil ik het jubileum toernooi van maandag 1 augustus 2011 
onder de aandacht brengen. Dit wordt een historische dag voor 
het Straatvoetbal Santpoort. Dan zullen wij ons 30-jarig jubileum 
vieren. Een vreugdevolle gebeurtenis die volgens de organisatie 
van de ‘Club van 30’ een extra interessant programma verdient 
Daarom heb ik grote plannen om van deze speciale  editie iets 
onvergetelijks te maken voor alle deelnemende kinderen, maar 
ook voor het publiek en zeker voor de jubilerende organisator 
Hans Voorting. Via de folder wil ik graag alle mensen die ieder 
jaar weer zo genieten van het Straatvoetbal  Santpoort vragen 
om ons toernooi van 2011 eenmalig te steunen, middels een 
kleine bijdrage (e 1  voor elk jaar dat het toernooi bestaat) en/of 
door loten te kopen voor onze grote jubileum loterij. Zodat we 
samen met uw steun er volgend jaar een feestelijk toernooi van 
kunnen maken, onder het motto ‘Straatvoetbal Santpoort, voor 
Santpoorters, door Santpoorters’.

Straatvoetbal 30 jaar
Op 1 augustus 2011 is het 30 jaar geleden dat oer-Santpoor-
ter Hans Voorting voor de aller eerste keer het Straatvoetbal 
toernooi in de Santpoorste (toen nog) Feestweek organiseer-
de. Het was eind 1980 toen het bestuur van de Harddrave-
rij vereniging met de handen in het haar zat, omdat ze plots 
met een gat in het feestweek programma kwamen te zitten. 
De maandag activiteiten overdag waren weg gevallen. Hans 
Voorting kreeg dat al heel snel via-via te horen, en bedacht 
zich geen minuut. Hij trok de stoute schoenen aan en ging 
in volle draf naar het bestuur van de Harddraverij vereniging 
met een heel leuk idee voor de maandag in de feestweek. Hij 
stelde voor om een straatvoetbal toernooi voor kinderen te 
gaan organiseren, waar iedereen aan mee kon doen, ongeacht 
of hij of zij op een voetbalclub zit, laat staan kan voetballen.  
 
Iedereen in Santpoort, maar ook ver daar buiten kent het feno-
meen dat ‘Straatvoetbal Santpoort’ heet. Het is natuurlijk niet 
alleen maar voetballen om de beste prijzen, maar Hans weet 
ook elk deelnemertje over de gehele dag te voorzien van limo-
nade, patat, snoep, chips, koek, frisdrank en ijs. Paul Voorting, 
de zoon van Hans heeft de organisatie van het ‘Club van 30’ op 
zich genomen. Een project dat heel veel planning en tijd vergt. 
Maar waar ook extra geld voor nodig is. Paul is hier al sinds  
december vorig jaar mee bezig, hij investeert al zijn vrije tijd hier 
in, om dit project te doen slagen. Maar, zegt Paul; Ik kan dit niet 
alleen, Ik heb echt hulp nodig! Graag wil ik aan alle Santpoor-
ters en een ieder die het Straatvoetbaltoernooi Santpoort een 
warm hart toe draagt vragen of ze het toernooi van 2011 willen 
steunen door lid te worden van de Club van 30.

Club van 30
De Club van 30 is  in het leven geroepen om de 30ste verjaardag 
van het Straatvoetbal toernooi Santpoort groots te kunnen vie-
ren. Ik vraag u om de bon in te vullen en daarbij  uw gewenste 
donatie aan te kruizen. Dit mag u gezamenlijk in een enveloppe 
doen en bij mij langs brengen. Ook wil ik heel graag bij u langs 
komen om uw donatie voor de Club van 30 op te halen en des-
gewenst  meer informatie te verstreken over mijn  jubileumplan-
nen. Ik ben erg dankbaar voor elke bijdrage, klein of groot. 

Op de eerste plaats investeert u in een onvergetelijke dag die u 
de eerst komende 30 jaar niet zal vergeten. Daarnaast  krijgt u 
bij bepaalde donaties gratis loten (t.w.v. 3 euro p/stuk  voor de 
grote jubileum loterij waarmee mooie prijzen en reizen te winnen 
zullen zijn, oa; div. steden trips zoals: 3 daagse reis naar Dis-
neyland Parijs. Plasma scherm, minilaptop, heren en damesfiets, 
dineerbonnen en vele andere mooie prijzen. Elke donateur die e 
30 of meer doneert krijgt ook nog eens een hele mooie jubileum 
herinnering. Met uw donatie steunt u een goed doel:  de kinde-
ren en kleinkinderen van Santpoort en omstreken! Ik hoop heel 
graag dat u lid wil worden van de club en dat we samen met uw 
steun er een groots jubileum festijn van kunnen maken. 

Meer weten of aanmelden voor de Club van 30? Neem dan 
contact op met Paul Voorting, Voorplaats 30, Santpoort-Noord. 
Zie ook  www.straatvoetbalsantpoort.nl of mail naar straatvoet-
bal_club_van_30@hotmail.com. Rekeningnummer 116151110 
o.v.v. Club van 30.

Natuurlijk steun ik het straatvoetbal toernooi 2011
o	 Ik	wil	graag		 		stuks	loten	kopen	en	steun	zo	straatvoetbal	2011
o	 Ik	steun	het	straatvoetbal	2011	en	doneer	e 

o	 Ik	steun	het	straatvoetbal	2011	en	doneer	e	10,-	
(ik	ontvang	1	gratis	lot)

o	 Ik	steun	het	straatvoetbal	2011	en	doneer	e	20,-	
(ik	ontvang	2	gratis	loten)

o	 Ik	steun	het	straatvoetbal	2011	en	doneer	e	30,-	
(ik	ontvang	3	gratis	loten	en	de	Jubileum	herinnering)

o	 Ik	heb	een	bedrijf	en	wil	graag	prijzen	beschikbaar		
stellen	voor	de	loterij,	neemt	u	aub	contact	met	mij	op

Aanmelding nieuw lid ‘ club van 30’
Voornaam:	
Achternaam:	
Straat:	 	Nummer:	
Postcode:	 	Plaats	
Telefoonnr.:	
E-mail:	
Geb.datum:	
Betaling:*
o	 Ik	betaal	contant	e  

o	 Ik	maak	mijn	donatie	over	naar	Rabobanknr.	116.15.11.10
o	 Ik	laat	het	bedrag	éénmalig	van	mijn	bankrekening	afschrijven
*	 aankruisen	wat	van	toepassing	is
Gegevens rekeninghouder:
Naam:	 	Voorletters:	
Postcode:	 	Plaats:	
(Bank)rekeningnummer:			
Machtiging
Ondergetekende,	houder	van	bovengemelde	rekening,	machtigt	hierbij	
Straatvoetbal	Santpoort	Club	van	30	éénmalig	het	hierboven	aange-
kruiste	bedrag	van	zijn/haar	bankrekening	af	te	schrijven.
Plaats:	 	Datum:	

Handtekening	Rekeninghouder:	
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Velsen-Zuid - De open dag 
van Telstar is ieder jaar weer 
de ‘place to be’ voor alle sup-
porters om een indruk te krij-
gen van de nieuwe selectie 
en de voorbereidingen op het 
nieuwe seizoen. Ook dit jaar 
organiseren de Witte Leeu-
wen een open dag op zater-
dag 31 juli, waarop ieder-
een die Telstar een warm toe-
draagt welkom is.

Dit jaar staan er natuurlijk hart-
stikke veel leuke activiteiten op 
het programma, met als hoogte-
punt van de dag de oefenwed-
strijd tegen het Duitse team Bay-
er Leverkusen (onder 23 jaar). 
Als vanouds is het terrein rond 
de hoofdtribune plek voor kra-
men van Telstar. Dit jaar zijn de 
seizoenkaarten af te halen in de 
hal bij de hoofdingang. Bij een 
speciale kraam kunnen nog sei-
zoenkaarten worden besteld. Na-
tuurlijk ontbreekt de kraam met 
merchandising van De Trots van 
Kennemerland dit jaar niet. Spe-
ciaal is de verkoop van kleding 
van vorig seizoen. Zoals bekend 
spelen de Witte Leeuwen dit jaar 
in nieuwe tenues van sportkle-
dingmerk Hummel en is de kle-
ding van vorig jaar voor een prik-
kie te koop. 
Nieuw is een kraam van de ste-
wards. Zij geven tekst en uitleg 
over hun werkzaamheden bij 
wedstrijden van Telstar en ho-
pen nieuwe stewards te werven. 
Leden van de Businessclub, een 
belangrijk orgaan binnen Telstar, 
vertellen over de sponsormoge-
lijkheden bij de club. De Spon-
sor Bingo Loterij is ook aanwezig 
met een kraam.
Dit is nog niet alles, want er is 
nog veel meer te beleven in en 
rond het TATA Steel Stadion. Zo 
staat de Joost Broekman met zijn 

snackkraam klaar voor het hon-
gerige publiek. Wie niet van patat 
houdt, kan even verderop terecht 
bij een speciaal voor Telstar op-
getrommelde viskar. Verder is er 
nog een kraam van Lashuis Ha-
protech, De Leesmap, heeft Ca-
reworx open huis en komt Misha 
Salden terug op Schoonenberg. 
Niet als speler, maar als begelei-
der van een van zijn Kidscamps. 
Naast de hoofdtribune zijn er 
voor de sportieve kids drie pan-
naveldjes, een gatendoek en een 
speciaal gladiator spel. Voor de 
kinderen komt Dikke Berta ook 
op bezoek. Daarmee kan ieder-
een zijn schotkracht meten met 
een snelheidsmeter. Last but not 
least is Autobedrijf Stormvogels 
met een ludieke actie aanwezig 
op de open dag bij Telstar. Wie 
kan raden hoeveel ballen er in de 
auto zitten, wint een prijs!
Niet te vergeten is de nieuwe 
Zuidtribune. Deze is weliswaar 
nog niet helemaal af, maar ieder-
een kan wel zien vanaf waar dit 
seizoen de fanatieke supporters 
van Telstar hun favoriete team 
gaan ondersteunen.
Als hoogtepunt van de dag is 
dus de oefenwedstrijd tegen 

Bayer Leverkusen (U23) ge-
pland, welke begint om 17.00 uur. 
De wedstrijd wordt gespeeld in 
het stadion en is gratis toegan-
kelijk voor iedereen, net als de 
hele dag. Na afloop van de wed-
strijd is er een afsluitend biertje 
in Club West.
Kortom, genoeg plezier en ver-
tier voor alle Telstarsuppor-
ters, jong en oud. Kom dus van-
af 14.00 uur naar het TATA Steel 
Stadion in Velsen-Zuid en geniet 
van de unieke sfeer bij de leuk-
ste club van Nederland!

Programma zaterdag 31 juli
14.00 uur Start open dag 
14.00 - 17.00 uur Diverse voetbalactiviteiten voor jeugd
 Telstar winkelstraat
 Afhalen seizoenkaarten 2010/2011
 Bestellen seizoenkaart 2010/2011
 Presentatie Selectie/handtekeningkaart
 Bezichtigen stadion en Kop van Zuid
14.30 uur Demonstratietraining op het hoofdveld 
16.30 uur Warming-up 
17.00 uur Eerste helft Telstar–Bayer Leverkusen
17.45 uur Demonstratie latje trap 
18.00 uur Tweede helft Telstar–Bayer Leverkusen
19.00 uur Afsluiting in Club West

Velsen-Zuid - Aanvaller Johan 
Plat is op proef bij Telstar. De 23-
jarige speler probeert een con-
tract te verdienen bij de Witte 
Leeuwen. De spits is 1.87 meter 
lang en weegt 83 kilogram. Deze 
week traint de Purmerender mee 
in Velsen-Zuid. Er bestaat kans 
dat de oud-speler van FC Volen-
dam, FC Zwolle, FC Dordrecht en 
FC Oss aanstaande zaterdag in 
actie komt tijdens de oefenwed-
strijd tegen Bayer Leverkusen op 
de open dag van Telstar.

Plat op proef

Oefenwedstrijd tegen Bayer Leverkusen

Open dag bij Telstar

Vragen Velsen Lokaal
Velsen - Velsen Lokaal vraagt 
het college waarom afgeweken 
wordt van het handhaven van de 
rooilijnen bij de nieuwbouw op 
de Oranjestraat/Kanaalstraat in 
Oud-IJmuiden. Rooilijnen zijn lij-
nen waarlangs de gevels van ge-
bouwen en huizen moeten staan 
in het straatbeeld. In het verle-
den waren deze rooilijnen, hei-
lig in het Ruimtelijk Ordenings-
beleid van de gemeente. Geen 
afwijking daarvan werd toege-
staan.
Zelfs in extreme gevallen zoals 
in het jarenlopende geschil over 
de carports in de Johanna Na-
berstraat in Velserbroek, werden 
de rooilijnen als maatstaf gehan-
teerd om zelfs het monteren van 

garagedeuren tegen te gaan!
Nu de nieuwbouw aan de Oran-
jestraat boven de grond zicht-
baar is, is te zien dat dit bouw-
blok op de hoek met de Kanaal-
straat meer dan een meter over 
de rooilijn op het trottoir wordt 
gebouwd.
Het gevolg is een dode hoek op 
de kruising. Hierdoor wordt elk 
zicht ontnomen en is er geen 
ruimte meer voor voetgangers, 
tenzij de smalle straat nog smal-
ler wordt gemaakt.
Alles bijeen leidt dit tot een cha-
otisch geheel, dat niet getuigt 
van enig stedenbouwkundig of 
verkeerskundig verantwoord in-
zicht. Zie www.velsenlokaal.nl 
voor de tekst van de vragen.

Laan van Meerestein, Beverwijk
Uitvaartverzorging Eeken 
opent zondag de deuren
Beverwijk - Uitvaartverzor-
ging Eeken opent op 1 augus-
tus haar deuren aan de Laan 
van Meerestein 10 in Bever-
wijk. Deze deskundige en jon-
ge onderneming is een aan-
winst voor de regio. Eigenaar 
Ivo Eeken (30) meent dat er 
behoefte is aan een voorde-
lige uitvaart. ,,Een kwaliteits 
uitvaart kan voor minder geld. 
Natuurlijk blijven klasse en 
service behouden.’’ 
 
Uitvaartverzorging Eeken staat 
voor Bekwaam, Betrokken en 
Betaalbaar. Bekwaam omdat Ivo 
Eeken door zijn jarenlange erva-
ring goed aanvoelt wat mensen 
willen in een periode van rouw. 

Eeken: ,,Ik ben vanaf mijn 22e 
uitvaartverzorger en heb zo-
doende een tweede natuur ont-
wikkeld voor de behoeftes van 
nabestaanden. Bij uitvaartver-
zorging Eeken nemen wij de 
zorg van een uitvaart uit handen, 
zodat betrokkenen zich volledig 
kunnen richten op de rouwver-
werking’’. 
 
Wensen  
De onderneming is ook betrok-
ken. Dit blijkt uit de aandacht en 
zorg die de familie ten deel valt 
na het overlijden van een dier-
bare. Het gehele traject is er één 
aanspreekpunt, men krijgt dus 

niet te maken met verschillende 
gezichten. Transparantie tijdens 
het verloop van een uitvaart is 
erg belangrijk. Eeken staat open 
voor alle wensen. ,,Iedereen is 
uniek en daar hoort een gepast 
afscheid bij.’’ 
 
Toegankelijk tarieven
Uitvaartverzorging Eeken han-
teert een basistarief dat voor 
iedereen toegankelijk is. Eek-
en: ,,Als mensen voor ons kie-
zen, kiezen zij voor eerlijkheid, 
betaalbaarheid, goede voorlich-
ting en een duidelijke uitleg be-
treffende prijzen en tarieven. 
Ongeacht waar men is verze-
kerd. Er zijn geen kosten achter-
af. Wij bieden een complete uit-
vaart vanaf 2975 euro. Derhalve 
zijn wij zeer betaalbaar’’. 
 
Open dag in september
Eind september organiseert Eek-
en een open dag. ,,Ik wil graag 
bijdragen aan het doorbreken 
van het taboe dat heerst omtrent 
de dood. Onverhoopt krijgen 
mensen er toch mee te maken 
en daarom wil ik graag een dag 
organiseren waar gasten hun 
vragen kunnen stellen aan bij-
voorbeeld een notaris, verzeke-
ringsagent en een kijkje kunnen 
nemen achter de schermen.’’ 

Uitvaartverzorging Eeken, Laan 
van Meerestein 10 in Beverwijk.

Voetbalvriendinnendag 
Beverwijk - RKVV DEM houdt 
op vrijdag 27 augustus van 18.30 
tot 21.00 uur een Vriendinnen-
dag/open dag voor meisjesvoet-
bal op sportpark Adrichem. Al-
le meisjes uit de omgeving in 
de leeftijd van 6 tot 14 jaar zijn 
van harte welkom om een kijk-
je te nemen en mee te voetbal-
len. Er zijn trainingsvormen en 

spelletjes voor iedereen die van 
voetbal houdt. Het maakt niet uit 
of je voetballen kunt of niet. De-
ze avond kan iedereen ervaren 
hoe leuk meidenvoetbal is. Op 
de websites www.rkvvdem.nl en 
www.demdgirls.nl/vriendinnen-
dag staat de nodige informatie. 
Inschrijven kan ook via de web-
site. 
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 dagen

 evenementen  

  spektakel ! &
TRAWLERKADE
www.havenfestivalijmuiden.nl

Nationale Stranddijkendag
Op zondag 25 juli 2010 vond de eerste Nationale Stranddijkendag plaats op het IJmui-
derstrand. Wethouder Te Beest openende het evenement dat door saxofonist Paul En-
sink in samenwerking met Paviljoen Noordzee en de gemeente Velsen was georgani-
seerd. Daarna gingen tientallen kinderen een dijk bouwen. Bij hoog water werd de dijk 
doorbroken en kon het water naar binnen lopen. Het was eer zeer geslaagde dag en 
zeker voor herhaling vatbaar. (foto: Joop Waijenberg)

Werkzaamheden aan 
Staalhavenweg en Pontweg
Vanaf 24 augustus tot het eind van 
het jaar wordt er hard gewerkt aan de 
Staalhavenweg en de Pontweg in Vel-
sen-Noord. Daardoor wordt vracht-
verkeer uit Velsen-Noord geweerd 
en wordt de ontsluiting van De Grote 
Hout afgerond.

Vanaf 24 augustus 2010 worden ach-
tereenvolgens de Staalhavenweg en de 
Pontweg heringericht. De Staalhavenweg 
krijgt een vrijliggend fietspad en de kruis-
punten met de Wenckebachstraat en de 
Noordersluisweg worden aangepast.

De Pontweg wordt tussen De Grote Hout- 
of Koningsweg en de Concordiastraat af-
gesloten voor autoverkeer en ingericht als 
bromfietspad. Het kruispunt Grote Hout- 
of Koningsweg / Pontweg / Stratingplant-
soen / Duinvlietstraat wordt aangepast.

De werkzaamheden vallen onder het pro-

ject Frisse Wind in Velsen-Noord, dat de 
leefkwaliteit in de woonkern wil verbete-
ren. Eén van de hoofddoelstellingen van 
het project is om vrachtverkeer uit de 
kern van Velsen-Noord te weren. Met de-
ze werkzaamheden komt deze doelstel-
ling een stuk dichterbij. 

De werkzaamheden aan de Staalhaven-
weg duren tot oktober. Daarna worden 
de werkzaamheden aan de Pontweg op-
gepakt, die naar verwachting tot het eind 
van het jaar zullen duren.

In 2010 is aan de zuidkant van Velsen-
Noord de Concordiastraat doorgetrok-
ken tot de Wijkermeerweg. Daarmee is 
de ontsluiting van het bedrijventerrein De 
Grote Hout geregeld via de oostkant van 
de woonkern. Als de Staalhavenweg is 
opgeknapt, is de ontsluiting van De Grote 
Hout langs de westkant van de kern ook 
klaar.

Grotere keuze woningaanbod
Huren bij de buren
In 2009 konden inwoners van Vel-
sen bij wijze van proef (pilot) in aan-
merking komen voor een huurwo-
ning in de regio Zuid-Kennemerland 
(Bloemendaal, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Haarlem en Heemste-
de). Andersom was dit ook het geval. 
In januari van dit jaar is in afwachting 
van de evaluatie de inschrijving voor 
de proef gestopt.

De deelnemende gemeenten hebben nu 
besloten dat de proef wordt verlengd om 
het effect over langere tijd te kunnen me-
ten. Daarnaast wil de gemeente Velsen de 
keus voor definitieve openstelling van de 
huurwoningmarkt betrekken bij de dis-
cussie over het nieuwe woonbeleid in de 
gemeente dat in de tweede helft 2011 

wordt verwacht.
Vanaf 2 augustus 2010 kunnen inwoners 
van Velsen met belangstelling voor een 
huurwoning in Zuid-Kennemerland zich 
weer inschrijven bij Woonservice op www.
mijnwoonservice.nl. Hier vindt u ook alle 
spelregels. Beschikt u niet over internet, 
dan kunt u zich ook laten inschrijven en 
informeren bij Woonservice, Belgiëlaan 
63, 2034 AW, Haarlem.

Voor de deelnemers aan de pilot die zich 
al in 2009 hebben ingeschreven veran-
dert er niets. Hun inschrijving loopt ge-
woon door. De spelregels die voor de 
pilot gelden blijven van toepassing. 

Zie ook www.mijnwoonservice.nl of 
www.woneninvelsen.nl

Rijstrookindeling 
Velsertraverse afhankelijk
van verkeersaanbod
Vanaf 2 augustus 2010 wordt de rij-
strookindeling op het kruispunt Vel-
sertraverse – A22 bepaald door het 
verkeersaanbod. Afhankelijk van de 
drukte op de weg worden één of twee 
rijstroken ingezet om het verkeer 
richting Velsertunnel of Beverwijk af 
te handelen. 

Het kruispunt heeft een zogenaamde wis-
selstrook, waardoor twee rijstrookindelin-
gen mogelijk zijn. Óf er zijn twee rijstro-
ken rechtdoor richting Beverwijk en is 
één rijstrook richting Velsertunnel, óf er is 
één rijstrook richting Beverwijk en twee 
rijstroken richting Velsertunnel. De laatste 
indeling wordt nu nog voornamelijk ge-
bruikt op zaterdag- en zondagmiddag om 
het verkeer vanaf de Beverwijkse Bazaar 
richting de Velsertunnel af te wikkelen.

Om de afwikkeling van het verkeer ook 
op werkdagen te verbeteren is de Wissel-
strook met ingang van 2 augustus iede-
re dag in gebruik. De verkeerslichten be-
palen zelf welke rijstrookindeling op welk 
moment de beste is.

Ook de verkeersafwikkeling op het kruis-
punt Parallelweg-Lijndenweg verbetert 
door deze maatregel. Nu sorteren auto-
mobilisten op de Parallelweg al links voor 
om richting tunnel te rijden. De wacht-
rij op de linker rijstrook is daarom langer 
dan op de rechter rijstrook voor recht-

doorgaand verkeer. Wanneer er twee rij-
stroken richting tunnel beschikbaar zijn, 
is het voorsorteren richting tunnel niet 
meer nodig waardoor de wachtrijen waar-
schijnlijk even lang worden. Hierdoor is 
minder groentijd nodig om het verkeer af 
te wikkelen.

Door de maatregel verbetert de doorstro-
ming op de Velsertraverse en de Parallel-
weg. En wanneer de doorstroming verbe-
terd wordt ook de luchtkwaliteit op het 
traject beter. De Provincie Noord-Holland 
stelt daarom subsidie beschikbaar stelt 
voor deze maatregel.
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Amsterdamseweg op zaterdag 7 augustus 2010 afgesloten voor doorgaand verkeer

Verkeersmaatregelen Dance Valley
In onderstaande tekst wordt onder 
‘bestemmingsverkeer’ in ieder ge-
val niet het verkeer met bestemming 
Dance Valley verstaan!

Afsluiting N202
De N202 (Amsterdamseweg/Westpoort-
weg) wordt afgesloten van zaterdag 07 
augustus 07.00 uur tot zondag 08 augus-
tus 02.00 uur. Dit zal zijn tussen de Accra-
weg (nabij Ruigoord) en de Laaglander-
sluisweg (nabij de Wijkertunnel).

Vanuit de richting Amsterdam wordt, be-
perkt, herkenbaar bestemmingsverkeer 
toegelaten tot het punt bij de kruising 
Buitenhuizerweg / Het Hoge Land r103 
(nabij golfbaan/camping).

Vanuit de richting IJmuiden is de 
N202(Amsterdamseweg) volledig afge-
sloten voor alle verkeer t.h.v. de aanslui-
ting Laaglandersluisweg-N202 (Amster-
damseweg).

Uitsluitend evenementtouringcars onder 
begeleiding van Traffic Support, calami-
teitenvervoer, Connexxion-lijn 82, gevaar-
lijke stoffen, tractoren en doorgaand (re-
creatief) fiets- en voetgangerverkeer wor-
den toegelaten.

Buslijn 82 stopt deze dag echter niet bij 
bushaltes tussen de Velsertunnel en brug 
zijkanaal-C (Pont Buitenhuis).

De volgende afzettingen staan ge-
pland t.b.v. de afsluiting van de N202:

Afzetting t.h.v. Accraweg
Deze afzetting is het begin van de afslui-
ting van de N202 vanuit de richting Am-
sterdam. Bestemmingsverkeer (met stic-
ker) wordt doorgelaten nadat voorrang is 
verleend aan de pendelbussen.

Afzetting Machineweg
Bestemmingsverkeer (met sticker) wordt 
doorgelaten.

Afzetting t.h.v. Pont Buitenhuizen
Bestemmingsverkeer (met sticker) wordt 
doorgelaten nadat voorrang is ver-
leend aan de pendelbussen. Overig ver-
keer wordt verwezen naar de Zijkanaal-
C weg.

Afzetting t.h.v. Het Hoge Land r103
Hier zal het bestemmingsverkeer (met 
sticker) inclusief fietsers en voetgangers 
voor Dance Valley naar links worden ge-
leid om via de Spaarndammerweg naar 
de bestemming te rijden. Dit betreft dus 
alleen bestemmingsverkeer en evene-
menttouringcars met sticker. Alleen pen-
delbussen kunnen de weg over de N202 
richting het Pendelbusstation Snowpla-
net vervolgen. Ook geldt een uitzondering 
voor houders van een speciale dienst/be-
wonersticker en (recreatief) doorgaand 
fiets- en voetgangersverkeer.

Afzetting Heuvelweg-Zijkanaal-B weg
Hier wordt het verkeer dat geen correc-
te sticker heeft voor deze afzetting geen 
doorgang verleend. Fietsers en voetgan-
gers worden de dijk langs het Zijkanaal-B 
op geleid. Evenementtouringcars worden 
de Genieweg op geleid naar de voor hen 
bestemde parkeerplaats.

Afzetting t.h.v. Laaglandersluisweg
Verkeer met bestemming Dance Valley 
volgt vanaf verkeerscentrale De Wijde 
Blik de aangegeven route over de Laag-
landersluisweg. De Laaglandersluisweg/
Oostbroekerweg is niet opengesteld voor 
doorgaand verkeer. De Amsterdamseweg/
N202 is ten oosten van dit punt afgesloten 
voor alle verkeer, uitgezonderd voor ca-
lamiteitenvervoer, buslijn 82, enkele tou-
ringcars, doorgaande wandelaars/fiet-
sers, vervoer gevaarlijke stoffen en land-
bouwvoertuigen. Ook voetgangers en fiet-
sers met bestemming Dance Valley wor-
den niet doorgelaten op de N202 en wor-
den verwezen naar fietsroute voor Dance 
Valley.

Touringcars met bestemming Dance Valley 
worden doorgelaten en door een mede-
werker van Traffic Support begeleid naar 
de voor hen bestemde parkeerlocatie.

Al het overig (doorgaand) verkeer moet 
hier omdraaien en weer richting A22 rij-
den.

Overige maatregelen

Afzettingen Velserbroek
Om parkeren in de wijken door evene-
mentbezoekers tegen te gaan in Velser-
broek worden er afzettingen geplaatst 
met daarbij één of meerdere verkeersre-
gelaars. Evenementbezoekers worden hier 
geweerd. De verkeersregelaars zijn voor-
zien van duidelijke instructies om onder-
scheid te kunnen maken tussen bewoners 
en evenementbezoekers. Op drukke pun-
ten worden meerdere verkeersregelaars 
ingezet om de doorstroming te optimali-
seren zodat er geen irritatie zal ontstaan 
bij de reguliere weggebruikers en bewo-
ners. Uiteraard blijven bedrijven bereik-
baar. Deze maatregelen zijn bedoeld om 
de parkeeroverlast voor de bewoners zo-
veel mogelijk te beperken. Wij vertrouwen 
dan ook op begrip van de bewoners als 
onverhoopt bij de doorlaatpunten even 
stagnatie ontstaat. De afzettingen worden 
in de loop van de dag weer opgeheven, 
zodra de toestroom van evenementbe-
zoekers is beëindigd. De wegen ten oos-
ten van de Broekeroog, evenals de Oost-
laan, blijven tot na afloop van het festival 
afgesloten.

Afwijkende maatregelen
Er kunnen zich onverwachte omstandig-
heden voordoen waardoor afgeweken 
moet worden van de voorgenomen maat-
regelen.

Zaterdag 7 augustus 2010 09.30 uur tot zondag 8 augustus 2010 02.00 uur
Afsluitingen:
- N202 (Amsterdamseweg-Westpoortweg)
- Diverse wegen in en naar Spaarnwoude (gebied Oosterbroek en Buitenhuizen)
- Velserbroek d.m.v. controleposten ter voorkoming van parkeeroverlast 
  (van 11.00 uur tot het einde van de middag/begin van de avond)
- Wegen ten oosten van Broekeroog + Oostlaan + een deel van de Dammersweg
- Afrit IJmuiden vanuit de richting Haarlem/Amstelveen van 21.00 uur tot ca. 02.00 uur

Uitgezonderd
bestemmings verkeer
bedrijven bereikbaar

Afgezet gebied

Afzettingen

Wegafsluitingen i.v.m. Dance Valley 2010

Legenda

DETAIL VELSERBROEK

DETAIL VELSERBROEK
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Bendt, J.G. geb. 05-06-1982
Brzezicki, D. geb. 16-05-1965
Burzynski, P.B. geb. 19-08-1986
Bijster, K.J.T. geb. 12-12-1991
Ciachurski, R.D. geb. 22-08-1984
Costea, C.L. geb. 10-03-1959
Dobrowolski, U. geb. 02-02-1961
Dranseika, V. geb. 06-04-1985
Fennis, M.J.J. geb. 03-09-1981
Filippo, R.P. geb. 12-11-1946
Hashemi, S.R. geb. 26-10-1985
Hoogreef, O.S.J. geb. 02-07-1969
Jamal Ali Aden geb. 10-12-1984
Kordelaar van, G. geb. 29-06-1966
Kušlys, R. geb. 01-01-1979
Limmen, E.M.T. geb. 20-08-1970
Marf, A.A. geb. 01-05-1973
Mohammed El  
Mahi Ahmed  geb. 26-04-1975
Mustafa Abdi  
Hussein geb. 15-01-1975
Njiri, A.A. geb. 05-10-1985
Rastauskas, A. geb. 03-11-1978
Schurink, J.H. geb. 03-12-1954
Shaw, C.C. geb. 28-10-1946
Slager, D. geb. 05-07-1984
Velde de, H. geb. 12-01-1949
Vissers, R.A.T. geb. 03-03-1971
Vriend, L. geb. 27-05-1990
Wiel, E.J.A. geb. 05-10-1957
Wint van der, K. geb. 07-05-1961
Woude van der P.J.C. geb. 11-03-1971

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afdeling 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 bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische 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.

RUIMEN ALGEMENE GRAVEN OP 
BEGRAAFPLAATS DUINHOF TE 
IJMUIDEN

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken 
bekend dat met ingang van het 2e kwartaal van 2011 
de volgende algemene graven zullen worden geruimd:

I-A-365, I-A-366, I-A-367, I-A-368, I-A-369, I-A-370, I-A-371, 
I-A-372, I-A-373, 
II-G-076, II-G-077, II-G-078, II-G-079, II-G-080, II-G-081, 
II-G-082, II-G-083, II-G-084, II-G-085, II-G-086, II-G-087, 
II-G-088 en II-G-089

Aan algemene graven kunnen geen rechten worden 
ontleend. Een algemeen graf wordt eenmalig voor 
een periode van 10 jaar uitgegeven. Het is dus niet 
mogelijk deze periode te verlengen. Wel is het moge-
lijk voor nabestaanden om de stoffelijke resten te 
laten opgraven en te laten herbegraven in een nieuw 
uit te geven huurgraf.

Nabestaanden die willen overgaan tot herbegraven, 
het op het graf liggend gedenkteken willen behouden 
of verdere inlichtingen wensen, kunnen telefonisch 
contact opnemen met de begraafplaatsadministratie, 
tel. (0255) 56 76 71 (alleen op maandag en dinsdag). 

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 persoons-
gegevens 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:

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 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, 
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke taken, 
algemene zaken, communicatie, personeel en organisatie, 
burgerzaken, informatiebeleid en automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publiekszaken kunt 
u zich wenden tot burgemeester Franc Weerwind.

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden 
tot wethouder Robert te Beest

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West

- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

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

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-
avond 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 - 16.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Afspraak maken: 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-
vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 
afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 
bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 
onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 
een oplossing gemaakt kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van 
09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 
(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte
Tel. (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl.
Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:
bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 
straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 
t/m het hoofdriool).

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66 
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 
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 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 
uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 
Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 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.

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

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

urgenties

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

Met het vaststellen van de nieuwe APV 20 mei jl. 
gelden andere termijnen voor het aanvragen van 
evenementen. 

Voor het organiseren van een evenement dient u voor-
afgaand aan het moment waarop het evenement 
gehouden wordt de volgende termijnen aan te houden:
- groot evenement - minimaal 20 weken;
- middelgroot evenement - minimaal 12 weken; 
- klein evenement - minimaal 4 weken.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-149-2010  Wondklaver 10 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van de 2e verdieping van 
een woning

BP-150-2010  Overbildtweg 30 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging

BP-151-2010  De Ruyterstraat 76 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw en het wijzigen van 
een erker

BP-152-2010  Da Costalaan 53 te Driehuis; het 
veranderen en vergroten van de zolder-
verdieping van een woning

BP-153-2010  Kennemerlaan 187 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van de 1e ver-
dieping van een woning

BP-154-2010  Ver Loren van Themaatlaan ong. te Velsen-
Zuid; het plaatsen van 22 units (tijdelijk)

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-292-2008  Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; het 

plaatsen van een carport
BL-168-2010  Pegasusstraat 18 te IJmuiden; het plaatsen 

van een dakkapel (voorzijde)
BL-169-2010  Gerstland 31 te Velserbroek; het plaatsen 

van een dakkapel (achterzijde)
(Haverland 10, Gerstland 31, Gerstland 32)

BL-170-2010  Langemaad 24 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (achterzijde) (Grote 
Buitendijk 58, Floraronde 307, Lange-
maad 24, R. Vosstraat 12, C. Wichmann-
straat 18,21,26, Groot Hoefblad 22,23,26)

BL-171-2010  J. Paxtonstraat 113 te Velserbroek; het 
plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

BL-172-2010  J. Paxtonstraat 115 te Velserbroek; het 
plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

BL-173-2010  Bosboom-Toussaintlaan 2 te Driehuis; 
het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

BL-174-2010  Stelling 32 te Velsen-Zuid; het oprichten 
van een berging 

BL-175-2010  Hogemaad 33 te Velserbroek; het oprichten 
van een berging

BL-176-2010  Klipper 45 te Velserbroek; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
uitbouw (achterzijde)

BL-177-2010  IJmuiderslag 85 te IJmuiden; het veran-
deren van een woning (inpandig)

BL-178-2010  Sliedrechter Aak 3 te Velserbroek; het 
plaatsen van een unit (tijdelijk)

BL-179-2010  Minister van Houtenlaan 36 te Velsen-
Zuid; het wijzigen van de indeling van 
een kozijn (voorzijde)

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
BL-113-2010  Rijksweg 501 te Velserbroek; het plaatsen 

van 2 verwijsborden
BL-148-2010  Noordersluisweg ong. te Velsen-Noord; 

het plaatsen van een temperatuurmeet-
punt voor hoogspanningskabel

BP-101-2010  Kennemerlaan 93B te IJmuiden; het 
plaatsen van een afvoerkanaal t.b.v. 
horeca keukeninrichting

PS-21-2010  Velserenderlaan ong. te Santpoort-Zuid; 
verzoek ontheffing gebruik weiland i.v.m. 
organiseren kerstfair

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 30 juli t/m 9 september 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en adres, 
de datum, het besluit waarop zienswijze betrekking 
heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERPBESLUIT 
MONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens monumentenvergunning te ver-
lenen voor: 
MO-4-2010  Hoofdstraat 236 te Santpoort-Noord; het 

plaatsen van een scheidingsmuur

Conform het bepaalde in afd. 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht liggen de stukken welke betrekking 
hebben op het ontwerpbesluit bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te 
IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage van 30 juli 
t/m 9 september 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANVRAAG 
MONUMENTENVERGUNNING

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-10-2010  Bloemendaalsestraatweg 98 te 

Santpoort-Zuid; het verbouwen van een 
gemeentelijk monument

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende 
2 weken na deze publicatie worden ingediend bij de 
afdeling Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-166-2010  Velserdijk 78 te Velsen-Zuid; het plaatsen 

van een dakkapel (voorgevel)
BP-119-2010  Staalstraat 150 te Velsen-Noord; het 

plaatsen van een luifel

BP-126-2010  C. van der Doesstraat 20 te IJmuiden; 
het plaatsen van reclameborden

BP-127-2010  Velserduinweg 278 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
(begane grond en 1e verdieping)

BP-134-2010  Groninger Tjalk 5 te Velserbroek; het 
veranderen en vergroten van de 1e 
verdieping van een woning

BP-137-2010  Hoeufftstraat 1B te Velsen-Noord; het 
plaatsen van een woonwagen

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).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen 
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:
B1-2-2010  Genieweg 26 te Velsen-Zuid; het 

legaliseren van de uitbreiding op de 
1e verdieping 

BL-101-2010  De Papemuslaan 1 te IJmuiden; het ver-
groten van een praktijkruimte en het 
oprichten van een berging

BP-31-2010  Geelvinckstraat 81 te Velsen-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning

BP-82-2010  Sparrenstraat 9 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen 
een termijn van 6 weken vanaf de dag na verzending 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de recht-
bank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-81-2010  Frogerstraat 35 te IJmuiden; het slopen 

van een bedrijfsgebouw en woning
SL-82-2010  Frogerstraat 37 te IJmuiden; het slopen 

van een bedrijfsgebouw en een woning
SL-83-2010  De Savornin Lohmanlaan 17 te Velsen-

Zuid; het verwijderen van asbesthoudend 
zeil

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).

AANLEGVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft aanlegvergunning verleend voor:
AL-2-2008  Driehuizerkerkweg ong. te Driehuis; het 

toegankelijk maken van twee bunkers

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).


