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IJmuiden - Een bewoonster van de

Het is goed uit te houden op het terras van Zilt aan Zee

Nominatie voor Zilt aan Zee

Eindelijk weer strandweer
Jmuiden aan Zee – Eindelijk was
het dan toch nog zomer, met temperaturen van rond de 25 graden.
Strandliefhebbers en zonaanbidders konden weer genieten van het
strandleven. Sommigen namen zelfs
een koele duik in de zee, waar het
water nog aan de koude kant was.
Wie naar een trendy strand wil, waar
mensen komen om te zien en om
gezien te worden, kan beter naar
Bloemendaal of Zandvoort gaan.
IJmuiden aan Zee is een echt familiestrand.
Met leuke strandpaviljoens en ook
aan de Kennemerboulevard zijn genoeg gelegenheden waar men pri-

ma terecht kan voor een ijsje, een
hapje of een drankje. De mensen
worden er gastvrij ontvangen. Kortom: in IJmuiden aan Zee is er voor
iedereen een plek onder de zon.
Journalisten van dag- en weekbladen hebben ééns in de zoveel tijd
de gewoonte om de kust af te struinen, op zoek naar hotspots en om
strandpaviljoens te beoordelen. De
paviljoens in Wijk aan Zee werden
daar nog wel genoemd, daarna gingen ze iedere keer in een grote boog
om IJmuiden heen om in Bloemendaal hun test te vervolgen.
Hier werd daar niemand warm of
koud van. Weekblad Revu deed

onlangs ook een dergelijk onderzoek onder het motto: ‘Hier moet je
zijn deze zomer’. En daar werd voor
het eerst paviljoen Zilt aan Zee genoemd.
Eigenaar Fred van Beusekom is hier
terecht trots op. De sfeervolle, basic
uitstraling krijgt in het rapport het
cijfer 7,5 en het eten en drinken verdiende zelfs een 8.
Wel vonden de onderzoekers het
jammer, dat er geen housefeesten
en dj’s meer zijn. Van Beusekom
vertelt in het artikel dat dit een bewuste keuze is geweest, om Zilt aan
Zee zo toegankelijker te maken voor
een breder publiek. (Carla Zwart)

Planetenweg keek vorige week raar
op haar
Zij woont
Hetneus.
is tijd
vooropu.de eerste
verdieping en had al heel lang een
beeld op het balkon staan. Het was
een aandenken aan haar 50-jarige
huwelijk en het stelde een opa en
een oma voor. Ze zaten samen op
een bankje, oma was aan het breien
en opa las een boek. Opeens was
het beeld weg. Vermoedelijk zijn ongenode gasten over het balkon geklommen en hebben het beeld meegenomen. ,,Wie doet nu zoiets?’’,
vraagt mevrouw zich af. Ze was erg
gehecht aan het beeld en wil het
graag terug. Wie iets weet mag haar
bellen: 06-24881733.
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Santpoort - Een 32-jarige automoSantpoort?
bilist
uit Oegstgeest bleek zaterdag

om 18.00 uur op de A9 - bij knooppunt Velsen de controle over zijn
Hetteis zijn
tijdverloren,
voor u.waardoor
voertuig
de auto tegen beide vangrails aanreed en hierna in een slip geraakte. Zowel de bestuurder als een 25jarige inzittende, ook afkomstig uit
Oegstgeest, bleken niet de autogordel gedragen te hebben en beiden
klaagden over hevige pijn in de nek.
De vrouw bleek ernstig kaakletsel te
hebben overgehouden na de aanrijding en werd naar het ziekenhuis
gebracht. De auto bleek total loss.
De hond die in de auto aanwezig
was werd overgedragen aan de dierenambulance. Beide rijstroken van
de A9 zijn enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer.
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Zonnige start feestweek
IJmuiden aan Zee – Met haring,
korenwijn en shantykoren en oude
ambachten, zo begon vorige week
woensdag de feestweek van IJmuiden op de Kennemerboulevard.
En voor het eerst sinds jaren met
prachtig weer, dat was goed te merken aan de bezoekersaantallen.
Alle activiteiten werden druk bezocht. Dat was wel eens anders vanwege wind en regen.
Donderdag was het razend druk tijdens de kortebaandraverij. Lange
rijen stonden te wachten bij de totalisator, om een gokje te wagen. Het

paard Neeroson met jockey John de
Leeuw won uiteindelijk de race.
Vrijdag waren er activiteiten voor de
kinderen en zaterdag was er een
Amerikaanse dag. Ruim zestig oude
Amerikaanse auto’s stonden langs
de boulevard opgesteld, die veel
belangstellenden trokken. Overal
klonk countrymuziek en de leden
van de linedancegroep Lutanic hielden demonstraties, wat het geheel
een vrolijk aanzien gaf.
Zondag was er een braderie met vele extraatjes, de boulevard zag die
dag zwart van de mensen. Voor het

Zaterdag schatgraafbingo
IJmuiden aan Zee - De Strandbibliotheek van IJmuiden aan zee organiseert zaterdag 2 augustus schatgraaf bingo voor kinderen van 6 tot
12 jaar. Bij de strandbibliotheek voor
Paviljoen Noordzee, gaat het spektakel om 14.00 uur van start. Er zijn
twee rondes, een om 14.00 uur en
de volgende om 15.30 uur. Kinderen
die mee willen doen kunnen zich
opgeven bij de Strandbibliotheek of
de Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden.

Als je bingo hebt, schreeuw dan zo
hard mogelijk en jij mag een prijsje
trekken. De prijsjes zijn verstopt in
de grond en kan je nog net te voorschijn trekken aan een touwtje. De
piraten hebben deze achtergelaten,
maar let op want de piraten hebben
er ook nepprijsjes in gestopt! Dan
kan het zomaar zijn dat je een leeg
schatkistje omhoog trekt.
Kijk voor meer activiteiten op www.
bibliotheekvelsen.nl of www.strandbibliotheek.nl

eerst duurde de feestweek vijf dagen in plaats van een hele week.
De familie Eelsing van Het Zandhuis
en de familie van de Ree van IJmuiden aan Zee zorgden gezamenlijk
voor het leeuwendeel van de organisatie.
Ze wilden toch voor een leuk programma zorgen met veel variatie en verrassing en dat is uitstekend gelukt. De prima organisatie
en het mooie weer zorgden er voor,
dat heel veel mensen genoten van
de feestweek van IJmuiden. (Carla
Zwart) (foto: kvl@kovanleeuwen.nl)

Schennispleger
aangehouden
Velsen - Politieagenten kregen zondag omstreeks 16.10 uur een melding dat een visser zichzelf aan het
bevredigen zou zijn langs de Genieweg. Ter plaatse troffen agenten
een 48-jarige man uit Velsen aan.
De man is aangehouden en overgebracht naar het bureau. Daar verklaarde hij onzedelijke handelingen
te hebben verricht. Tegen de man
wordt proces-verbaal opgemaakt.

Santpoort - Bij de politie kwam vrijdag Het
een melding
dat er een
is tijd binnen
voor u.
konijn zou zijn doodgebeten aan de
Hoofdstraat. Tijdens een onderzoekje bleek het konijn niet te zijn doodgebeten, maar is het dier zich vermoedelijk letterlijk doodgeschrokken, nadat zijn hok met grof geweld
was opengekrabt en gebeten. Ook
wisten omwonenden de politie te
vertellen dat er nog niet zo lang geleden nog een konijn met grof geweld uit een hok aan de Hoofdstraat
was gehaald en was doodgebeten.
Ook een gans blijkt drie weken geleden ‘s nachts te zijn doodgebeten
door een Jack Russel en een wat
grotere zwarte hond. Daarna gingen de honden ervandoor. De honden waren zonder eigenaar en liepen onaangelijnd over straat. De
politie stelt een onderzoek in.
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Zee – Iris schildert na. ,,Niet in de herfst, dan moeten
een olifant. Dat doet ze uit haar de huisjes van het strand af’’, reahoofd. Ze heeftSantpoort?
bruine verf nodig, geert Sien. Hanna schildert allemaal
Santpo
maar die is er niet. ,,Blauwe verf met hartjes, waarom weet ze niet pre-

groen mengen’’, weet Nicky. Er is cies: ,,Ik vind het gewoon leuk.’’ Dit
ook geen groene verf.
niet u.
weekeinde logeren hun neefje OsHetNicky
is tijdis voor
Het is tijd
voor één gat te vangen: Dan meng je car en nichtje
blauw en geel, dat wordt groen. En Lilian uit Zwaanshoek ook in het
dat meng je dan weer met blauw.’’ strandhuisje. Die vinden het schilHet lukt prima.
deren erg leuk. Liliane schildert een
Iris komt uit het Limburgse Roggel. vis, uit lapjes stof knipt ze schubben,
Ze is hier op vakantie, ze logeert in die ze zo op de verf plakt. Het geeft
het Holiday Inn. Iris vindt het leuk een leuk effect. Oscar is druk bezig
in IJmuiden: ,,Er is hier heel veel met een zee met schip en een onte doen.’’ Haar moeder zit heerlijk dergaande zon.
in het zonnetje op een zitzak met Nicky is klaar met haar schilderij, het
een boek. ,,Ideaal, zo’n strandbibli- wordt te drogen gelegd. Ze komt uit
otheek’’, lacht ze. Schilderen, dat IJmuiden en verblijft op camping De
was afgelopen zaterdagmiddag de Duindoorn. Haar moeder staat druk
activiteit bij de strandbibliotheek. met haar te overleggen maar ze koHanna en haar zusje Sien komen men er niet uit. Daarom zegt moeder
uit Heemstede, hun ouders hebben maar datgene, wat Nicky niet durft
een strandhuisje in IJmuiden aan te zeggen tegen de medewerkster
Zee. ,,We zijn hier ook soms in de van de strandbieb: ,,Bedankt voor
lente en in de herfst’’, vertelt Han- het schilderen.’’ (Carla Zwart)

We zien u
toch ook op
Dorpsfeest
Santpoort?

We zie
toch oo
Dorpsf
Santpo

Het is tijd voor u.

We zien u
toch ook op
Dorpsfeest
Santpoort?
foto: Michel van Bergen

Brommer
uit
bocht
Het is tijd
voorde
u.

Het is tijd

We zie
toch oo
Dorpsf
Santpo

Deze week

ABC WAO zoekt
vrijwilligers
IJmuiden - Met het plotselinge vertrek van de voorzitter van Stichting
ABC WAO is men dringend op zoek
naar een nieuwe voorzitter. Bent u
een enthousiaste vrijwilliger met
enige bestuurlijke ervaring en heeft
u nog wat tijd beschikbaar, help dan
dan en meldt u aan. Ook enthousiaste vrijwilligers zonder enige bestuurlijk ervaring zijn bij Stichting
ABC WAO bijzonder welkom. Stichting ABC WAO behartigt de belangen van mensen die niet meer kunnen werken, geeft informatie en
biedt hen activiteiten. Voor informatie kunt u contact opnemen met
Carrie Nupoort via 06- 42106818.

Het is tijd

Driehuis - Een man is vrijdagochtend omstreeks 12.20 uur hard ten val gekomen nadat op de rotonde op de Waterloolaan ter hoogte van de Driehuizerkerkweg op zijn brommer uit de bocht is gevlogen. Hulpdiensten werden
gealarmeerd en tevens werd er assistentie van het Mobiel Medisch Team
(M.M.T.) gevraagd. Deze hoefde niet ter plaatse te komen omdat de ernst
van de verwondingen mee bleek te vallen. De man is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis overgebracht.

uitneembare biJLaGe
met proGramma
Dorpsfeest santpoort
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Donderdag 31 juli
Filmschuur Haarlem: 19.00: The
Diving Bell and the Butterfly. 19.15:
Happy-Go-Lucky. 21.30: Import/Export. 21.45: Be Kind Rewind.

Vrijdag 1 augustus
Expositie de hele maand augustus
van S. Theo van Riezen in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Lemon Tree. 19.15: Atonement. 21.30:
4 Maanden, 3 weken en 2 dagen.
21.45: Happy-Go-Lucky.
Dutch Eagles in Caprera, Hoge
Duin en Daalseweg in Bloemendaal.
Aanvang 20.30 uur.
Summerparty 2008 met als thema:
Hawaii met DJ. Aanvang 21.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Kleine zaal: Haarlem Ordinair. Short
& Bald DJ Team. Aanvang 23.00 uur.
Toegang 8 euro vanaf 18 jaar.

Zaterdag 2 augustus
Dorpsfeest Santpoort: Zie uitneembare bijlage in deze krant.
51ste Haarlemse Muggenronde
tot en met 9 augustus.
Expositie schilderijen en tekeningen van Frits de Nooijer en Dick
beentjes in de kunstgalerie van de
Benedictijner Abdij van Egmond
Binnen, Vennewatersweg 27. Openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur.
zondags gesloten.
Aandacht voor vlinders en planten. Start 11.00 uur vanaf informatiepaneel parkeerplaats Koevlak,
Zeeweg in Overveen. Kosten 2,50,
kinderen/65+ 1,50. Aanmelden verplicht: 023-5411129/www.npzk.nl.
Schatgraafbingo voor kinderen
van 6 tot 12 jaar bij standbibliotheek
voor Paviljoen Noordzee. Aanvang
14.00 uur.
Gildenwandeling met één van de
Haarlemse Gildegidsen onder het
motto ‘Zwerven door Haarlem’. Vertrek 14.00 uur vanaf het Stadhuis.
Deelname 2,50
Natuurweekend in De Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1-7 in Hoofddorp. Van 14.00 tot 17.00 uur.
Kunstmarkt in Spaarndam met om
15.00 uur in de Oude Kerk een optreden van het Zandvoorts Mannenkoor.
Beachparty bij paviljoen Zeezicht
van 18.00 en 01.00 uur. Toegang
7,50.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Lemon Tree. 19.15: Atonement. 21.30:
4 Maanden, 3 weken en 2 dagen.
21.45: Happy-Go-Lucky.
ABBA Mania in het openluchttheater Caprera. Aanvang 20.30 uur.
Toegang 29,-.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Kleine zaal: Rocketfuel! met dj’s
Arnold en ?Mareck!. Aanvang 23.00
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar.

Zondag 3 augustus
Dorpsfeest Santpoort: Zie uitneembare bijlage in deze krant.
Bunkermuseum geopend van
11.00 tot 16.00 uur.
Open dag bij HF Haarlem vanaf
12.00 uur.
Klaverjastoernooi tijdens Dorpfeest Santpoort in de omgeving
van Ruïne van Brederode. Aanvang
13.30 uur.
Trio Son Cubano authentieke,
swingende Cubaanse muziek bij Paviljoen Noordzee, Kennemerstrand
in IJmuiden. Van 14.00 tot 17.00 uur.
Rondleiding over Landgoed Elswout. Verzamelpunt 14.00 uur bij de
witte bank meteen achter het poortgebouw van Landgoed Elswout, Elswoutslaan 12a in Overveen. Kosten
2,50, kinderen/65+ 1,50. Aanmelden
niet nodig, excursie gaat altijd door.
Natuurweekend in De Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1-7 in Hoofddorp. Van 14.00 tot 17.00 uur.
Indische middag in Zorgcentrum
Schalkweide aan de Floris van
Adrichemlaan in Haarlem, 14.0017.00 uur.
Nederlandse muziek uit de gouden eeuw door Eveline Juten. Stompe Toren in Spaarnwoude. Aanvang
14.00 uur.
Rondleiding langs de bunkers van
kustbatterij Heerenduin. Aanvang
19.00 uur. Kosten 6,-.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Lemon Tree. 19.15: Atonement. 21.30:
4 Maanden, 3 weken en 2 dagen.
21.45: Happy-Go-Lucky.
Schaaktoernooi bij Schaakclub
Santpoort in de kantine van TVS,
De Weid 22 in Velserbroek. Aanvang
20.00 uur.
Stadsorgelconcert in de Grote
of St. Bavokerk, Oude Groenmarkt
in Haarlem. Jean Baptiste Robin
(Frankrijk). Aanvang 20.15 uur.
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Summerfun 2008 bij de
Veerplas in Haarlem

Maandag 4 augustus
Dorpsfeest Santpoort: Zie uitneembare bijlage in deze krant.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Lemon Tree. 19.15: Atonement. 21.30:
4 Maanden, 3 weken en 2 dagen.
21.45: Happy-Go-Lucky.

Dinsdag 5 augustus
Dorpsfeest Santpoort: Zie uitneembare bijlage in deze krant.
Proefjes doen in het Teylers Museum in Haarlem voor kinderen van 8
tot 12 jaar. Van 11.00 tot 16.15 uur.
Toegang tot Het Lab is gratis (excl.
museumentree). Reserveren is niet
nodig.
Gildewandeling met Hans Hulsbergen. In zijn wandeling ‘SchotenZuid; de halve Heerlijckheid’ wandelt hij rond de Rijksstraatweg tussen de van Egmondstraat en Jan
Gijzenvaart. Vertrek 19.00 uur vanaf
Rijksstraatweg/hoek Spaarnhovenstraat. Aanmelden noodzakelijk via
06-16410803. Kosten 2,50.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Lemon Tree. 19.15: Atonement. 21.30:
4 Maanden, 3 weken en 2 dagen.
21.45: Happy-Go-Lucky.

Woensdag 6 augustus
Dorpsfeest Santpoort: Zie uitneembare bijlage in deze krant.
Proefjes doen in het Teylers Museum in Haarlem voor kinderen van 8
tot 12 jaar. Van 11.00 tot 16.15 uuur.
Toegang tot Het Lab is gratis (excl.
museumentree).
Speuren op het strand bij de
Strandbibliotheek. Vanaf 14.00 uur
kunnen kinderen speuren op het
strand naar tekens die zijn uitgezet.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Lemon Tree. 19.15: Atonement. 21.30:
4 Maanden, 3 weken en 2 dagen.
21.45: Happy-Go-Lucky.
HaarlemNightSkate. Start 20.00
uur bij de Kunstijsbaan Kennemerland. Deelname is gratis.
Vleermuizen spotten. Om 21.45
uur op Landgoed Elswout. Verzamelen op parkeerplaats naast de
hoofdingang van Landgoed Elswout. Kosten 2,50, kinderen/65+
1,50. Aanmelden via 023-5411129 of
www.npzk.nl (niet op maandag).

Donderdag 7 augustus
Dorpsfeest Santpoort: Zie uitneembare bijlage in deze krant.
Inloopochtend voor vrouwen met
borstkanker in het Kennemer Gasthuis locatie Zuid (gasthuiszaal kant
A). Van 10.00 tot 11.30 uur.
Workshop zelf een tas maken van
10.00 tot 16.00 uur onder begeleiding van Marel Thijssen en Yoshina
Davelaar. Kosten 20,-, incl. materiaal, drinken en lunch. Workshop is
speciaal voor kinderen van 10 tot en
met 17 jaar.
Proefjes doen in het Teylers Museum in Haarlem voor kinderen van 8
tot 12 jaar. Van 11.00 tot 16.15 uuur.
Toegang tot Het Lab is gratis (excl.
museumentree). Reserveren is niet
nodig.
Summerfun 2008 Uitdagende activiteiten om de laatste dagen van de
vakantie door te komen. Het evenement is bedoeld voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar. Onder begeleiding van ervaren instructeurs kunnen jongeren kiezen uit verschillende outdoor activiteiten, o.a. kanovaren, zeilen, touwbruggen, tokkelen
en mountainbiken. De eeste ronde
tussen 12.00 tot 14.00 en de tweede ronde 15.00 tot 17.00 uur. Kosten
bedragen 2,50 per dag. Het evenement vindt plaats in Haarlem bij de
Veerplas. Aanvang 11.30 bij restaurant Saplaza en duurt tot en met 9
augustus.
Workshop zomerstekken maken bij
Natuur- en Milieucentrum Ter Kleef
in de kassen van de Haarlemse
Stadskweektuin, Kleverlaan 9. Van
13.00 tot 15.30 uur. Kosten 15,-, incl.
koffie/thee en cursusboek.
Oer-eten en drinken in het kader
van de tentoonstelling Schatten onder je voeten. Om 14.00 uur bij duincentrum De Zandwaaier, Zeeweg in
Overveen. Deelname 2,50. Aanmelden verplicht via www.npzk.nl of
023-5411129 (niet op maandag).
Stadsorgelconcert in de Grote of
St. Bavokerk, Oude Groenmarkt in
Haarlem. Jos van der Kooy. Aanvang
15.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Lemon Tree. 19.30: 4 Maanden, 3 weken en 2 dagen. 21.15: Atonement.
21.45: You, the Living.

ABBA Mania in Caprera
Regio - Vorig jaar zorgde ABBA
Mania in openluchttheater Caprera
voor een van de leukste verrassingen van de zomer. Zeshonderd bezoekers durfden het aan én gingen
overstag. De Engelse coverband
ABBA Mania maakte haar reputatie, een van de succesvolste ABBA-shows ter wereld te zijn, waar.
En zij bewees dat sinds de Zweedse
popgroep het Eurovisie Songfestival
won, haar muziek niet meer is weg
te denken uit de pophistorie. Alleen
al in Engeland scoorde de groep
achttien hits en waren er bij het ABBA-afscheid meer dan 350 miljoen
albums verkocht. De Londense ABBA-act benadert de Zweedse popidolen op vele fronten. ABBA Mania
zingt, klinkt en danst niet alleen als

Per dag kan er gekozen worden uit
twee activiteiten. De eerste ronde
activiteiten vindt plaats tussen 12.00
en 14.00 uur en de tweede ronde
tussen 15.00 en 17.00 uur.
De kosten bedragen 2,50 euro per
dag en het evenement vindt plaats
bij recreatiegebied de Veerplas in
Haarlem bij de KPN-toren. Aanvang
elke dag: 11.30 uur restaurant Saplaza. Summerfun wordt mede mogelijk gemaakt door Jantje Beton,
Madurodam Steunfonds, SportSupport en het Recreatieschap Spaarnwoude.
Voor meer informatie: www.sportsupport.nl of 023-5260302.

ABBA, maar kopieerde ook de kostuums, decors en lichtplannen van
de originele ABBA-shows. Op ‘platform-shoes’, en met Benny’s witte
piano als stralend middelpunt laat
ABBA Mania alle grote hits de revue
passeren. Van ‘Waterloo’ tot ‘Mamma Mia’ en ‘Dancing Queen’.Dit jaar
belooft het wederom een grootste
avond te worden in het openluchttheater te Bloemendaal.
U kunt erbij zijn op zaterdag 2 augustus om 20.30 uur. Een kaartje kost 29 euro. Kaartverkoop: via
de website www.openluchttheaterbloemendaal.nl; viaTickets Haarlem
(023-5121212) of aan de kassa van
de Philharmonie in Haarlem, Lange
Begijnestraat 11 in Haarlem.

Authentieke voertuigen zijn vaak te bewonderen bij het Bunkermuseum

Zondag weer open

Verhaal van Baloeran te
volgen bij Bunkermuseum

Zandvoorts Mannenkoor
treedt op in Spaarndam
Spaarndam - Niet alleen in ‘Korenland’, ook ver daarbuiten, zelfs over
’s lands grenzen is het Zandvoorts
Mannenkoor bij velen bekend. Bij
diverse gelegenheden geven zij acte
de présence. Vorig jaar werd het 25
jarig jubileum gevierd met een concert in de plaatselijke Protestantse
Kerk. Al vele jaren treden zij op tijdens talrijke festiviteiten.
Het is verheugend, dat zij zaterdag,

tijdens de Spaarndamse kunstmarkt,
ons in Spaarndam, in de Oude Kerk
komen zingen. Het koor heeft een
grote variëteit aan stukken van moderne muziek, opera, operette, musical en shantyliederen.
Wat zij u die middag zullen brengen is nog even een verrassing. Genieten zult u, dat is zeker. Aanvang
15.00 uur.

IJmuiden aan Zee - Zondag 3 augustus is het Bunker Museum IJmuiden weer geopend. De openingstijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur. U
vindt het Bunker Museum aan de
Badweg, tegenover Camping de
Duindoorn. Toegangsprijs bedraagt
2.00 euro, voor kinderen tot en met
14 jaar 0,50 euro.
In het Bunkermuseum vindt u onder
meer het verhaal van de Baloeran,
het schip dat in 1930 als luxe passagiersschip, gebouwd door de werf
Wilton Feynoord, in de vaart wordt
genomen. Het schip gaat voor de
Rotterdamse Lloyd varen op de Nederlands Indië lijn. Deze route zou
het scheep vele jaren bevaren tot in
mei 1940 de Tweede Wereldoorlog
uitbreekt. De Baloeran wordt in zijn
thuishaven gevorderd en gaat dienst
doen als logieschip voor de Duitse
bezetter. Een luxe onderkomen voor
de militairen, het schip beschikte namelijk over vele faciliteiten als
lounges en slaapvertrekken in alle
rangen. In mei 1940 gaat het schip
in eigendom over naar de Kriegsmarine, hiervoor werd Hfl 6.500.000
gulden betaald aan de rederij. Het
schip werd aangepast om dienst te
gaan doen als hospitaalschip. Op
het schip konden 500 patiënten gehuisvest en verzorgd worden. Op
de reis vanaf Hamburg liep het inmiddels tot Strassburg omgedoopte hospitaalschip voor de kust van
Egmond op een mijn. Met sleepboten werd getracht het schip te bergen en naar de haven van IJmuiden
te slepen. Deze pogingen liepen uit
op een mislukking en het schip liep

bij de Noordpier van IJmuiden aan
de grond. Vast aan de grond werd
het schip door geallieerde vliegtuigen en Engelse motortorpedoboten
belaagd. Het schip brandde ten gevolge van de aanvallen uit en bleef
aan de kust liggen. Het schip is op
de bodem van de zee nog altijd aanwezig. Duikers bergen hier nog regelmatig artefacten.
Het hele verhaal en vele van de
vondsten worden getoond in het
Bunker Museum IJmuiden. De
werkgroep Kriegsmarine heeft hier
een tijdelijke expositie aan geweid.
Deze expositie is te bewonderen tot
oktober 2008.
Naast de resten van het luxe schip
zijn er ook regelmatig authentieke
voertuigen te bewonderen op het
buitenterrein van het museum. De
tot in detail gerestaureerde voertuigen als de Kubelwagen, Wehrmachtgespann of een oorlogfiets
maken geen deel uit van de vaste
expositie. In de regel komen de suppoosten met een dergelijk voertuig
uit hun eigencollectie of één van de
vast bezoekers.
Bent u zelf in het bezit van een oorlogsvoertuig, dan nodigen wij u van
harte uit voor een bezoek aan het
museum. Als u uw bezoek van te
voren aangeeft dan zorgen wij dat u
uw voertuig pontificaal voor het museum kunt parkeren.
Meer informatie over WN2000 vindt
u op www.WN2000.nl of via info@
WN2000.nl. U bezoekt de site, www.
BunkerMuseum.nl, voor informatie
over het Bunker Museum IJmuiden.

foto: Michel van Bergen

Pleasure Island in Houtrak
Spaarnwoude - Met stages zoals
‘Garden of Eden’, ‘Crazyland Paradise’, ‘Jungle Boobs’, ‘7th Heaven’,
‘Forbidden Fruits’ en ‘Underground
Temptations was het Houtrak in
Spaarnwoude omgetoverd tot een
heus paradijs voor dance liefhebbers. Afgelopen zaterdag werd voor

de vierde maal Pleasure Island georganiseerd welke dit jaar het thema
Garden of Lust meekreeg. In diverse
tenten en het grote grasveld kon het
publiek genieten van de muzikale
klanken van bekende DJ’s zoals Cor
Fijneman, Marcel Woods, Rank 1,
Luna, Dana of DJ Jean.

Eerste O’Neill Surf &
Beachcamp groot succes

Aanhouding
gezochten
Haarlem - Tijdens hun surveillance zagen twee politiemensen in de
nacht van zaterdag op zondag een
25-jarige Haarlemmer op de Professor Eijkmanlaan staan, van wie zij
wisten dat hij gesignaleerd stond,
omdat hij nog 21 boetes had openstaan. De politie hield de Haarlemmer aan en nam hem mee naar het
politiebureau. Na het plegen van
diverse telefoontjes was de man in
staat om het totaalbedrag van ruim
€ 2.850,-- te betalen. Hierna kon de
Haarlemmer het politiebureau verlaten.

Haarlem - Op donderdag 7, vrijdag
8 en zaterdag 9 augustus organiseert SportSupport voor het tweede jaar Summerfun. Dit driedaagse
evenement is bedoeld voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar die in de
laatste week van de zomervakantie nog iets spannends willen doen.
Onder begeleiding van ervaren instructeurs kunnen de jongeren kiezen uit verschillende outdoor activiteiten. Hierbij valt te denken aan
klimmen, tokkelen, mountainbiken,
kanovaren, zeilen, touwbruggen en
breakdance. Ook staat er een pannakooi waar de jongeren hun voetbaltrucs kunnen showen.

De wandelaars van de Strandzesdaagse passeerden vorige week woensdag
het strand van IJmuiden (kvl@kovanleeuwen.nl

Strandzesdaagse populair
IJmuiden aan Zee - De populariteit van de Strandzesdaagse is groot. Zelfs
zo groot dat er een maximum van 1000 deelnemers is ingesteld. In 1959
vond de eerste Strandzesdaagse plaats met slechts 37 deelnemers. Dit jaar
was de 50ste editie van het wandelfestijn. De wandelaars krijgen in zes dagen 140 kilometer kust te zien en overnachten in campings op de route. In
Velsen-Noord werd woensdagavond het bivak opgeslagen. De strandzesdaagse was van maandag 21 tot en met zaterdag 26 juli.

Regio - Een week lang leven in de
surf lifestyle zoals de bekende surfers Kelly Slater, Laird Hamilton en
Mick Fanning lijkt voor velen een
ver weggelegde droom… Voor een
groep jongens en meiden uit de omgeving Haarlem, Zandvoort en omstreken werd deze droom werkelijkheid tijdens het O’Neill Surf &
Beachcamp dat gehouden werd van
14 tot en met 18 juli bij The Spot in
Zandvoort!
In Nederland is de surfcultuur nog
niet zo groot, omdat men er pas in
de jaren ’70 achter kwam dat je ook
kunt surfen op de Nederlandse golven. De sport groeit nu snel in Nederland en wordt steeds professioneler. De golven in Nederland zijn
niet zoals op Hawaï, maar zeker voor
deze jongens en meiden is er altijd
wel een golf waarop gesurft kan
worden, ook in de zomer!
Gedurende vijf dagen leerden de

surfbabes en –dudes de skills en
tricks van het golfsurfen. De eerste
dag van het camp begon natuurlijk
een beetje onwennig, want de meiden en jongens waren nog niet bekend met elkaar en met het surfen.
Al snel kwam hier verandering in,
in het water. De overige dagen was
het één groot SURFERS PARADISE
met op woensdag de Beach BBQ en
marshmallows roosteren!
De week werd afgesloten met een
Expression Session waarin iedereen kon laten zien wat zij konden en
welke stunts zij zelf hebben bedacht
en/of geleerd!
Helaas vindt er dit jaar geen O’Neill
Surf & Beachcamp meer plaats bij
The Spot, maar wil je nu alvast meer
informatie neem dan contact op met
The Spot in Zandvoort. Bereikbaar
per telefoon 023-5717600 en per email info@gotothespot.com.
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Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl

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

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

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

GOEDGEKEURD BESTEMMINGSPLAN
NOORDERSTRAND ‘ZUID’

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING BUITENPLANS

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.

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van
22 juli 2008, verzonden op 23 juli 2008, goedkeuring hebben verleend
aan het door de gemeenteraad van Velsen op 17 januari 2008 vastgestelde
bestemmingsplan Noorderstrand ‘zuid’ met daarbij behorende plankaart en voorschriften.

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

vrije inloop
vrije inloop

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bestaande situatie ter
plaatse van het strand en is gelegen ten noord-westen van het Noordzeekanaal.

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

vrije inloop

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het
huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
Brandweer
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester en Wethouders
terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat , telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl.
Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, brandweer en
rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken,
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester
mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten
Grote Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord
kunt u zich wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid,
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid, UMTSmasten en projecten KG-terrein, Groot Helmduin kunt u zich wenden
tot wethouder Margo Bokking
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken,
Geo-informatie, publieksdienstverlening, milieu en project Forteiland
kunt u zich wenden tot wethouder Carel Ockeloen
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, coördinatie
integraal vergunningenbeleid, openbare werken (incl. reiniging), 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, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en
project Kustvisie kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

Te koop:
Stevige strijkplank 10,-, kinderfietsstoeltje v. voorop 10,, wipstoeltje 12,-, dvos kinderslee 10,-, broodbakmach. 12,-. Tel: 023-5271991

TFT
TBS

Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het goedgekeurde bestemmingsplan liggen met ingang van 1 augustus 2008 gedurende zes weken
ter visie. De desbetreffende stukken zijn op werkdagen voor eenieder
in te zien bij de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden van
09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en
gedurende de gebruikelijke openingstijden bij de centrale bibliotheek
te IJmuiden.
Krachtens artikel 56 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan tegen
het besluit van Gedeputeerde Staten inzake goedkeuring bij de afdeling
Bestuursrecht van de Raad van State beroep worden ingesteld door
belanghebbenden die tijdig op grond van artikel 27, lid 1 of 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bedenkingen bij Gedeputeerde Staten
hebben ingediend. Dit recht van beroep komt ook toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
zich overeenkomstig laatstgenoemde bepaling tot Gedeputeerde
Staten te wenden.
De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt
aan op de begindatum van de tervisieligging. Hiervoor is een griffierecht
verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden
aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
Ingevolge artikel 28, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt
het besluit van Gedeputeerde Staten in werking daags na afloop van de
hierboven genoemde beroepstermijn. Indien binnen deze beroepstermijn
tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend,
treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-193-2008 Grahamstraat 25 t/m 93 te IJmuiden; het oprichten van
een basisschool en 32 appartementen
BP-194-2008 Brederoodseweg 71 te Santpoort-Zuid; het veranderen en
vergroten van een woning met een serre en een kelder
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-250-2008 Stelling 33 teVelsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen
en een erfafscheiding
BL-251-2008 Berkenstraat 27 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw
BL-252-2008 Kennemerlaan 136 te IJmuiden; het plaatsen van een
dakkapel (voorgevel)
BL-253-2008 Paramaribostraat 2 te Santpoort-Noord; het plaatsen
van een dakkapel (achtergevel)
BL-254-2008 Zuiderkruisstraat 72 8000 te IJmuiden; het plaatsen van een
antennemast t.b.v. mobiele telefonie incl. grondapparatuur
BL-255-2008 Velserduinweg 50 te IJmuiden; het legaliseren van een
erfafscheiding
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Voor al uw reparaties, verkoop en advies
van beeld / geluid en computerapparatuur.
Maerten van Heemskerckstraat 152, Heemskerk

- voor uw computeronderdelen
- voor telefoons (abonnementen)
- computer reparatie of nieuwe systemen

Hoofdstraat 203 A, 2071 EG Santpoort tel. 023-5380000

dagtekening
kapvergunning
29 juli 2008
29 juli 2008
29 juli 2008

Schulpweg 23
1 leylandii
Schapenland 22
1 berk
Piersonlaan 1
1 berk
(boom is dood)
Laurillardlaan 27
1 larix
29 juli 2008
Dokter de Grootlaan 3
1 els
29 juli 2008
(boom is dood)
Minister van Houtenlaan 5
1 den
29 juli 2008
(boom is dood)
Driehuizerkerkweg 110
1 berk
29 juli 2008
Bosbeeklaan 12
1 eik
29 juli 2008
Hofdijklaan 84
1 thuija en 1 taxus 29 juli 2008
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
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen
kunt u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte,
tel. (0255) 56 75 75.

Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten vraagt singles,
lp’s jaar 50/60 t.b.v. jukebox. Tel: 023-5381320

- voor extra service aan huis
- service overeenkomsten (E25,- per
kwartaal incl. 1 uur service)
- webhosting en webdesign

aantal en soort

www.peters-service.nl 0251-255552

gasservice
kennemerland
Als

het om

service

gaat
Tel. (0251) 245454

Alle glassoorten

o.a. glasdeuren en -wanden

Willem Rolvink
GLAS

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

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de WRO te verlenen
voor:
BL-152-2008 Hagelingerweg 162 te Santpoort-Noord; het plaatsen
van een groendrager op een bestaande muur
BL-160-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een
entreezuil
BL-170-2008 Stelling 53 te Velsen-Zuid; het veranderen van een berging
BL-185-2008 Stelling 17 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen,
2 houthokken en een tuinhuisje
BL-217-2008 P.C. Hooftlaan 2 te Driehuis; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden)
gedurende zes weken ter inzage van 1 augustus t/m 11 september 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING BINNENPLANS
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een
vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering van 1 t/m 14 augustus 2008 ter inzage.
BP-38-2008 Hoofdstraat 189 te Santpoort-Noord; het plaatsen van
een magazijnruimte (achter winkelpand)
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-97-2008 De Uitkijklaan 11 te IJmuiden; het legaliseren van een
erfafscheiding (zij- en voortuin)
BL-122-2008 Stelling 3 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen
BL-125-2008 Stelling 50 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een schaftkeet en een container
BL-128-2008 Linie 19 te Velserbroek; het legaliseren van een erfafscheiding
BL-133-2008 P.C. Hooftlaan 61 te Driehuis; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw en een berging
BL-141-2008 Stelling 29 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen
BL-143-2008 Molenstraat 14 te Santpoort-Noord; het plaatsen van een
groendrager (achterzijde)
BL-156-2008 Stelling 41 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een berging
BL-196-2008 Wüstelaan 99B te Santpoort-Noord; het oprichten van
een berging
BL-229-2008 Kruidbergerweg 36 te Santpoort-Noord; het oprichten
van een berging
BP-178-2007 Rijksweg 259 te Velserbroek; het veranderen en vergroten
van een woning (begane grond en 1e verdieping)
BP-39-2008 Zinneveltlaan 37 te Santpoort-Zuid; het veranderen en
vergroten van een woning met een dakopbouw
BP-43-2008 Burgemeester Enschedélaan 11 te Santpoort-Noord; het
optrekken van de achtergevel van een woning
BP-74-2008 Cederstraat 36 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een dakopbouw
BP-75-2008 Cederstraat 38 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een dakopbouw
BP-97-2008 Texelstraat 43 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een bedrijfsgebouw
BP-111-2008 Rooswijkweg 215 te Velsen-Noord; het oprichten van
een bedrijfsgebouw in 2 separate units
BP-165-2008 Vlietweg 12 te Santpoort-Noord; het vernieuwen van een
berging
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-69-2008 Platbodem 201 te Velserbroek; het slopen van een semipermanente uitbreiding onderwijsgebouw
SL-70-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het slopen van een
bunkerspoor en aanverwante gebouwen en fundaties (2E/F)
SL-71-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het verwijderen van
asbesthoudende onderdelen uit ketel 21/22 (2B-01)
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).

TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-14-2008 Oude Pontweg ong. te Velsen-Zuid; het aanleggen van
een tijdelijke wisselstandplaats
PS-15-2008 Hagelingerweg 140 te Santpoort-Noord; verzoek tot het
wijzigen van de gebruiksbestemming van een berging
PS-18-2008 Rijksweg ong. te Santpoort-Noord; het aanpassen van
het wegprofiel van de N208(Velsen-Haarlem)
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.

Gevraagd:
Broedkooien voor heophemas grote parkieten, afm.: 100
of 120 x 40 x 40 met insteekblokken. Tel: 0255-532999
Te koop:
Voorstoeltje met scherm 25,-,
loopk. 10,-, dubbel wasbak RVS
20,-, fiets m. 6/9 jr. Loeki 35,-,
wandelw. 50,-. Tel: 0255-520142
Te koop:
Luxaflex 3 x wegens veranderen ramen. Modern smal camel.
H. 125 x br. 204 + 77 + 93 samen
vr. pr. 35,- p.st. Tel: 0255-523894
Te koop:
Z.g.a.n. zwart bureaustoel
10,-. Tel: 0255-530757
Te koop:
Babykamer, best. uit ledikantje, commode, linnenkast, alles i.g.st. vr. pr.
200,-. Tel: 0255-530850

Te koop:
Hoekbank, 6 pers, 250,-, opbouw wandkast 150,-, incl. gordijnen, grote rotan leunstoel 100,-. Tel: 0255-534673
Verloren:
Sleutelbos met 4 sleutels, omg. Zeewijkplein bushalte. Tel: 0255-514814

Te koop:
Vitrinekast, 1-deurs 50,-, inbouw afzuigkap 50,-, 2 plafondlamp bloemmotief 7,50
p.st. Tel: 0255-540280
Te koop:
Maxi cosi wandelwagen, wippertje, samen
60,-. Tel: 0255-533016

Engelmundusstraat 24 - IJmuiden.
Tel.: 0255 - 51 92 93

De nieuwe banken zijn
binnen! 3-zits e895,-
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Schieten met
een luchtbuks

IJmuiden - De politie heeft op
maandag rond 1.30 uur op het Velserhof drie jonge IJmuidenaren aangehouden op verdenking van het
schieten met een luchtbuks op verkeersborden en op reclameborden
op het Marktplein. De drie IJmuidenaren (in de leeftijd van 17 tot
en met 22 jaar) werden meegenomen naar het politiebureau en bekenden met de luchtbuks geschoten te hebben. Tegen hen is proces
verbaal opgemaakt.

De kinderen staan samen met Dudley (Gargamel) klaar voor het zaklopen

Smurfenlegioen op het strand
IJmuiden aan Zee – Al twee keer
eerder was er aangekondigd, dat
het smurfenlegioen naar het strand
van IJmuiden zou komen. Beide keren kon het vanwege het slechte
weer niet doorgaan. Afgelopen zaterdag waren ze dan toch onder ideale weersomstandigheden op het
strand, voor de deur van paviljoen
Noordzee.
Lily Vo organiseert al sinds 2001 activiteiten voor kinderen en ook voor
deze dag had zij allerlei leuke dingen bedacht, in samenwerking met
de mensen van Noordzee en leerlingen en docenten van het Tender College. De kinderen hebben, net zoals
de echte smurfen, witte puntmutsen op en op hun gezicht hebben ze
blauwe schmink. In een grote kring
oefenen ze een dans, Lily roept allerlei aanwijzingen, zoals: ,,We gaan
zwemmen’’, of: ,,We gaan ramenlappen.’’ Enthousiast maken de kinderen de daarbij behorende bewegingen. Maar het mooiste commando vinden zij: ,,Geef Gargamel een
rotschop.’’ Docent Dudley Angela,
die met verve de rol van Gargamel
speelt, roept telkens weer verontwaardigd: ,,Ik haat rotschoppen.’’
Een voorbijganger zegt lachend: ,,Ik
geloof niet dat ze hier erg pedagogisch verantwoord bezig zijn.’’

Na het dansen gaan de kinderen
snoephappen en zaklopen. Op een
gegeven moment roept Lily naar de
kinderen: ,,We gaan touwtje trekken.’’
De gezichten lichten op, want zij
denken dat ze, net zoals op de kermis, een cadeautje omhoog mogen
hijsen. Maar Lily pakt een lang touw
en geeft dit aan de kinderen. Dan
blijkt, dat ze touwtrekken bedoelt.
De kinderen moeten even slikken,
maar even later zijn ze fanatiek aan
het touwtrekken. Naomi en Laura
(allebei 8) staan klaar voor het zaklopen. Ze vinden de activiteiten erg
leuk. ,,Ik ben dol op de smurfen, ik
heb ze vanmorgen nog op de televisie gezien’’, zegt Laura.
Dit was een oefening voor een grote activiteit, die op zaterdag 9 augustus gaat plaatsvinden. Dan komt
freefighter Dick Vrij naar IJmuiden
aan Zee. Hij geeft demonstraties en
trainingen, waar iedereen van 4 tot
80 jaar aan mee kan doen. Deelname is gratis en voor drinken en wat
lekkers wordt gezorgd.
Het vindt plaats voor paviljoen
Noordzee, van 13.00 uur tot 15.00
uur. Opgeven voor de gratis training
bij Lily Vo, via 06 24309411. Maar
gewoon komen kijken mag natuurlijk ook. (Carla Zwart)

Trio Son Cubano

Latin trio in Noordzee
IJmuiden aan Zee - Zondag 3 augustus speelt Trio Son Cubano in
paviljoen Noordzee.
Zij spelen authentieke en swingende Cubaanse muziek. Het klassieke
repertoire, zoals de Beuna Vista Social Club, maar dan wat eigentijdser
en met heel veel ‘sabor’
Het bijzondere van dit trio is, dat er
naast de prachtige driestemmige
zang begeleiding is van één gitaar
en bonge, in plaats van twee gitaren.
Delia Gonzalez doorliep het conservatorium van Havanna en deed een
ruime ervaring op met tal van Cu-

baanse bands..
Jesus Hernandeze volgde ook het
conservatorium van Havanna en
speelde in Nederland met heel veel
top- Latin Bands. Bovendien doceerde hij aan het conservatorium
van Rotterdam. Bovendien is hij een
veel gevraagde componist en arrangeur.
Dit trio bestaat dus niet uit de eerste
de beste artiesten. Samen met Leticia Bal zullen Delia en Jesus voor
een weergaloos optreden zorgen.
Speciale gast zal Paul Weiling zijn.
Zondag 3 augustus van 14.00 uur
tot 17.00 uur in Paviljoen Noordzee.

Drukke dag voor
reddingsbrigade

IJmuiden aan Zee - Onweer met
zware windstoten en regenval
maakte dat de Redding Maatschappij tijdens de zwoele zaterdagavond
uitvoer voor mensen die op het water in de problemen kwamen. De
weerberichten van zaterdag waarschuwden veelvuldig voor onweer,
maar dat weerhield een aantal watersporters niet om het water op te
gaan. Zij werden overvallen door het
plotseling slecht wordende weer.
Ook zondag was het KNMI duidelijk
in zijn voorspellingen. Watersporters moeten het onweer niet onderschatten. Dat bleek zaterdagavond.
De Redding Maatschappij was zaterdagavond op meerdere plaatsen
actief.

Verkeerscontrole

Haarlem - De politie heeft zaterdag
tussen 8.00 en 11.10 uur opde Fonteinlaan een snelheidscontrole gehouden en hierbij 181 van de 1.106
passenten bekeurd vanwege hun
hoge snelheid. De hoogstgemeten
snelheid was 91, waar maximaal 50
is toegestaan. De Fonteinlaan is een
van de ongevalslocaties waar de
politie regelmatig snelheidscontroles verricht.

Openbare
dronkenschap

Haarlem - De politie heeft in de
nacht van zaterdag op zondag een
17-jarige Haarlemmer rond 1.30 uur
ingesloten ter ontnuchtering. De
Haarlemmer lag op het wegdek van
de Kleverparkweg en bleek zwaar
onder invloed van alcohol. Nadat hij
zijn roes op het politiebureau had
uitgeslapen, kon hij met een bekeuring op zak weer het bureau verlaten.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met: 0900-8212230 of 0205709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt:
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
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 bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur,
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek
Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden,
tel. 0255-514204.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 0235319148.

Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, ingang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openingstijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website:
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 0654743440.
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@rpcpam.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:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.0016.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken
en informatie telefonisch bereikbaar via 0255519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudokweg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk
en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885,
www.voedselbankvelsenn.nl

Flinke hoeveelRuzie met
Alleen de apotheek
van ijmuiden/velserbroek/
heid hennep
mishandeling
Haarlem - Na een verkeersinci- Haarlem - Vorige week dinsdag
santpoort moet
wekelijks
worden
veranderd.
heeft de politie in
dent in
de Jansstraat ontstond
in rond 13.30 uur
de nacht van vorige week vrijdag een box aan het Prinses Beatrixplein een grote hoeveelheid
op zaterdag een gevecht tussen
Het dienstrooster
is een
te vinden
op hen36-jarige Amsterdamse bestuurder neptoppen aangetroffen. Een 32-javan een personenauto en een 27- rige Haarlemmer is ter plekke aanwww.apotheekvelserbroek.nl
jarige voetganger uit Amsterdam. gehouden. In de box lag een flink
Bij dit handgemeen bleek de voetganger letsel te hebben opgelopen,
waaronder een gebroken oogkas.
De politie onderzoekt de toedracht
van de ruzie.

Een kunstobject van S. Theo van Riezen

S. Theo van Riezen exposeert
in de Engelmunduskerk

Mark Metselaar en Ria Alberti

Afsluiting Velserduin Zomerfeest
met Ria Alberti en De Belanda’s
Driehuis - Deze week en volgende
week zijn de laatste van zes weken
Velserduin Zomerfeest in verpleeghuis Velserduin. Zowel op de lokatie Driehuis als in IJmuiden, vonden deze weken allerlei verschillende festiviteiten plaats. De activiteitenbegeleiding van Velserduin stelde een programma samen met als
bedoeling ‘een feestelijk vakantiegevoel’ over te brengen. Met name
de muzikale optredens vielen bijzonder in de smaak bij de bewoners
van Velserduin.
Optredens van onder andere accordeonist Gerard Bosman, zanger/gitarist Albèr Steneker, pianiste Elly Kamkes, accordeonisten Tom van
der Wulp & friends, Het West-Fries
Duo Theo & Els Spigt, De DeltaSingers, het COV koor, en zanggroepen ‘We willen zo graag’ en ‘Kassian’. Daarnaast bevat het programma
barbecue voor de bewoners en hun
familieleden en vrienden, borrelmiddagen en bingo -en oud-Hollandse
spelochtend.
Tijdens Dorpsfeest Santpoort is er
door het Ezelcommittee zelfs een
feestelijke lunch georganiseerd voor

bewoners van Velserduin.
Activiteitenbegeleider Mark Metselaar: ,,Ook deze week en volgende
week zijn er nog volop activiteiten in
Velserduin.
Donderdag 31 juli om 14.00 uur
treden De Belanda’s op in Velserduin Driehuis (Nicolaas Beetslaan
4). Zij treden ook nog op in Velserduin IJmuiden (Scheldestraat 101)
op vrijdag 8 augustus om 14.30 uur.
Diezelfde ochtend is er vanaf 10.30
uur een Alberti-ochtend met Ria
Alberti, vrouw van Willy Alberti en
moeder van Willeke Alberti.
Mark, hier op de foto met mevrouw
Alberti, vertelt: ,,Aan de hand van
onder andere muziek van Willy &
Willeke Alberti en een film over het
leven van de Alberti’s maken we een
muzikale reis door de tijd. De filmvertoning is, vanwege de beperkte ruimte in de bioscoopzaal, alleen
voor de bewoners van Velserduin en
hun familieleden, maar u bent natuurlijk van harte welkom als u Ria
Alberti vooraf of na afloop nog wilt
ontmoeten. Bij de optredens van
De Belanda’s bent u van harte welkom.”

Velsen-Zuid - In de maand augustus exposeert S. Theo van Riezen
zijn werk in de Engelmunduskerk te
Velsen-Zuid. De omgeving alleen al
is een bezoek meer dan waard door
de schilderachtige ligging aan het
Noordzeekanaal onder de rook van
Corus. Oude tijden en het moderne
leven komen hier samen in een oase van rust.
Van Riezen (64) is zijn hele werkzame leven bezig met zijn kunst - voor,
tijdens en na diverse leidinggevende functies in het onderwijs.
Gedurende laatste jaren is zijn inspiratiebron Bali. De werken komen
daar tot stand en in atelier Bleek
en Hove, Wüstelaan 70, SantpoortZuid. Gemengde techniek, schalen,
panelen en schilderijen zijn het resultaat van het creatieve proces.
Zijn duidelijk eigen stijl maakt elke afzonderlijke prestatie herken-

baar als onderdeel van zijn gehele oeuvre. Mystiek, rituelen en uitbundige natuur liggen aan de basis
van elk product. Onder de oppervlakte van een eerste kennismaking
zweemt melancholie en sensualiteit.
Een feest voor wie enige bekendheid heeft met de tropen in het algemeen en Bali in het bijzonder. Het
kleurgebruik is optimistisch en rijk.
In de kerk toont hij schalen en schilderijen (90 bij 70 centimeter).
De laatste jaren ondervindt hij hinder van de effecten van de ziekte van Parkinson die hem afhankelijker maken van de assistentie van
derden. Het Balinese werk komt tot
stand doordat zijn ideeën vorm krijgen via Nyoman die op zijn kritische
aanwijzingen het werk uitvoert.
Kijk voor meer informatie op http://
members.upc.nl/a.brand11/s.theo/
Welkom.html.

Zilveren Kruis Achmea Loop 2008

Grootste ééndaagse
evenement van Haarlem
Regio - Zondag 28 september
wordt voor de 24ste keer de Zilveren
Kruis Achmea Loop georganiseerd.
Dit hardloopspektakel is het grootste ééndaagse sportevenement van
Haarlem. De Zilveren Kruis Achmea
Loop is hét hoogtepunt van het regionale loopseizoen en een ideale
voorbereidingsloop op de najaarsmarathons van Amsterdam en New
York. De loop kent drie verschillende afstanden: de Family Run (1,5 ki-

lometer); de 8,5 kilometer (prestatie- en bedrijvenloop); halve marathon (wedstrijd-, recreatie- en bedrijvenloop). Met start en finish in
hartje Haarlem op de Grote Markt en
routes door stad, bos en duin in drie
verschillende gemeentes (Haarlem,
Bloemendaal en Zandvoort) kent de
Zilveren Kruis Achmea Loop unieke
parcoursen. Kijk voor meer informatie en om in te schrijven op www.zilverenkruisachmealoop.nl.

aantal toppen te drogen. In totaal
is er ruim 17 kilo hennep in beslag
genomen. Tegen de aangehouden
Haarlemmer is proces-verbaal opgemaakt.

Bijna klaar voor
vijfde editie Havenfestival
IJmuiden aan Zee - De vijfde editie van het Havenfestival IJmuiden
vindt plaats op 30 en 31 augustus.
Het laatste nieuws vindt u op www.
havenfestivalijmuiden.nl Hier kunt
u ook kaarten reserveren. Het programma is nu bijna helemaal gevuld. Donderdag 28 augustus zullen de eerste bouwwerkzaamheden plaats vinden op de kade. Net
als vorig jaar zal het IJmuidens cateringbedrijf Lélé & Pi op zaterdag het
Diner op de kade verzorgen. Vanaf
17.30 uur zullen de gedekte tafels op
de kade voor u klaar staan en zal het
personeel van Lélé & Pi Catering Express u culinair verrassen.
Even een rustpuntje voordat u weer
kunt gaan genieten van het muzikale avondprogramma. Lezers van de
IJmuider Courant konden hun favoriete visrecept insturen en meedingen naar de hoofdprijs in de wedstrijd. Een vakkundige jury heeft de
vele visrecepten gekeurd en zeven
winnaars geselecteerd. Lele & Pi
zullen voor de liefhebbers van vis
onder andere twee van deze recepten serveren. Maar ook voor nietviseters zal er lekker gekookt worden. De prijs per persoon bedraagt
22 euro in de voorverkoop, op de
dag zelf betaalt u 25 euro. Kinderen betalen 10 euro in de voorverkoop, op de dag zelf is dat 12 euro.
Reserveren kan via 0255-511503 of
06-29390677 of via www.havenfestivalijmuiden.nl.
In het kader van de burendag vaart
de indrukwekkende zeesleepboot
Holland naar het bedrijfsterrein van
Corus. Bezoekers van het Havenfestival kunnen met deze boot mee en
krijgen de unieke kans een kijkje te
nemen op het terrein van Corus. Bij
aankomst op de kade staat er een
bus klaar voor een rondrit over het
fabrieksterrein en een bezoek aan

een fabriek. Kinderen jonger dan
12 jaar mogen niet deelnemen aan
de rondvaart en het bedrijfsbezoek
aan Corus. Kinderen onder 16 jaar
mogen alleen mee onder toezicht
van een ouder/verzorger. Het bezoek aan Corus is niet geschikt voor
hen die niet goed ter been zijn en/of
rolstoelgebruikers. Inschrijven hiervoor kan via de website. Op de zaterdag en zondag van het festival
stelt DFDS twee passagiersschepen
open voor bezoekers tussen 11.00
en 14..45 uur. Kosten per persoon:
10 euro (met lunch: 20 euro), kinderen t/m 15 jaar: 5 euro (met lunch:
15 euro). Reserveren via de website. Tijdens het Havenfestival kunt u
eentocht maken met driemaster Minerva. Deelname op zondagmiddag
31 augustus kost 25 euro per persoon. Kinderen betalen 12,50 euro. Van 15.00 tot 17.00 uur vaart de
grootste zeezeilende gaffelschoener van Nederland langs de mooiste
Noord-Hollandse kustlandschappen. Reserveren voor de rondvaart
kan via www.havenfestivalijmuiden.
nl.

Aanhouding
Haarlem - Tijdens hun surveillance zagen twee politiemensen in de
nacht van zaterdag op zondag een
25-jarige Haarlemmer op de Professor Eijkmanlaan staan, van wie zij
wisten dat hij gesignaleerd stond,
omdat hij nog 21 boetes had openstaan. De politie hield de Haarlemmer aan en nam hem mee naar het
politiebureau. Na het plegen van diverse telefoontjes was de man in
staat om het totaalbedrag van ruim
2850 euro te betalen. Hierna kon de
Haarlemmer het politiebureau verlaten.
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Expositie van Coen Tol

De voetballers van De Blauwe Hyena in hun gesponsorde T-shirts

Voetbaltoernooi
bij Strawberries
Driehuis – Voetballen bij Strawberries? Dat is toch een hockeyclub?
Jawel, maar daar is een zomerstop.
En tijdens die zomerstop verblijft naschoolse opvanggroep De Blauwe
Hyena van Skon Nederland in het
clubhuis. De groepsleiding vond dat
ze moesten profiteren van het feit,
dat ze nu een sportveld tot hun beschikking hadden. Daarom werd er
vorige week woensdag een voetbaltoernooi gehouden voor de groepen
uit Driehuis, IJmuiden, Santpoort en
Verlserbroek. Het ging er behoorlijk
fanatiek aan toe.
,,Dit veld is van kunstgras en dat
voelt aan als schuurpapier’’, waarschuwt leidster Sonja de kinderen aan het begin van het toernooi.
,,Maak dus geen sliding en laat elkaar ook niet tackelen.’’ Dat het
kunstgras niet prettig aanvoelt, ondervindt Thomas even later. Hij komt
er niet zo zachtzinnig mee in aanraking als hij wordt getackeld door iemand van de tegenpartij. Een meisje
nog wel. ,,Geen goede scheidsrechter’’, moppert hij even later tegen
leidster Thea, die ijs op zijn pijnlijke
enkel legt. ,,Ze werd er niet eens uitgestuurd.’’ Maar even later rent hij
weer over het veld, dus de verwon-

ding viel mee.
Twee leidsters van naschoolse opvang De Blauwe Cheeta uit Velserbroek geven de kinderen luidkeels
aanwijzingen vanaf de zijlijn. ,,Naar
voren, niet bang zijn voor de bal’’,
roepen ze. ,,Denk om je mandekking, geef ze geen ruimte.’’
De voetballers waren herkenbaar
aan de kleuren, die ze droegen. Zo
hadden de kinderen van De Blauwe
Rog allemaal een rood T-shirt aan.
De Blauwe Hyena zou in het groen
gaan en leidster Marjan kwam op
het idee, om daar een sponsor voor
te zoeken. Ze zocht contact met
tuincentrum GroenRijk, die volgens
haar de ideale sponsor zou zijn voor
groene T-shirts. Daar lagen nog een
hele stapel groene shirts en GroenRijk doneerde ook geld, om ijsjes
voor de kinderen te kopen.
De Blauwe Hyena moest het in de
spannende finale opnemen tegen
De Blauwe Vleermuis uit Santpoort,
die de wedstrijd met 2-1 won. Na afloop was er voor alle kinderen nog
een vaantje als aandenken en een
lekker koel ijsje van het tuincentrum. En dat smaakte prima, na alle
inspanningen op deze warme dag!
(Carla Zwart)

IJmuiden - In kringloopwinkel De
Kring van Nico en Greet, heeft de
IJmuidense kunstenaar Coen Tol
vanaf 1 augustus een semi-permanente tentoonstelling.
Coen Tol (1953) is sinds begin jaren
‘80 bezig met tekenen en schilderen. Enige lessen heeft hij gevolgd
doch het merendeel van zijn productie heeft hij thuis tot stand gebracht als autodidact. Wel heeft hij
altijd connectie gehad met de tekenclub van dagactiviteitencentrum De Smederij in Velsen-Noord
en met teken- & schilderclub Terpen
Tijn waar in beide gevallen zelfredzaamheid hoog in het vaandel staat.
Op de expositie zijn onder andere een aantal ‘verhalende schilderijen’ te bezichtigen. Met name de
laatste tijd wordt Coen geïnspireerd
door teksten, bijvoorbeeld de verhalen uit de Griekse mythologie. Hij
schildert niet direct vanuit de wer-

kelijkheid, integendeel hij werkt het
liefst uit zijn hoofd. Een gemeenschappelijke noemer in het oeuvre
is het naast elkaar plaatsen van heldere kleuren. Coen ziet zichzelf echter niet als ‘vlakkenman’, maar eerder als ‘lijnenman’.
De titels van de geëxposeerde werken luiden: ‘Je hoeft niet ver te reizen om diep te gaan; Midden onder u staat Hij die gij niet kent; Voer
voor psychologen; Vogel Phoenix;
De steen van Sysifus; Atlas; Hallucinatie op deur isoleercel en Interieur
flat Waalstraat’.
De tentoonstelling duurt minimaal
tot 31 juli 2009. U bent van harte
welkom om de schilderijen te bekijken en tevens de kringloopwinkel te bezoeken. Het adres is: IJmuiderstraatweg 51, 1971 LD IJmuiden.
De openingstijden zijn dinsdag tot
en met zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur.

Winnaars in Slagharen
Velsen - Christy Kelderman uit IJmuiden was een van de winnaars van de
kleurplatenactie van Slagharen. Daarom ging zij onlangs met haar familie naar Attractie- en Vakantieparkt Slagharen, waar zij een geweldige dag
had. Als winnaar kreeg zij niet alleen voor vier personen gratis toegang,
maar ook een leuk westernkostuum.Op de foto is Christy te zien in de attractie Ripsaw Falls.

Dit zijn de Super Stars van RKVV Velsen

RKVV Velsen Super Stars
winnaar Haarlem Cup
Driehuis - Afgelopen week werd
de Regio Haarlem Cup gespeeld.
Negen jongens die net hun vakantie achter de rug hadden trokken de
voetbalschoenen weer aan om het
op te nemen tegen Engelse, Schotse of Nederlandse leeftijdsgenoten. De eerste twee dagen kon in
de vijf poulewedstrijden weinig succes behaald worden door de RKVV
Velsen Super Stars, een aantal jongens hadden immers nog nooit met
elkaar gevoetbald. De automatische herindeling die plaats vond na
de poulewedstrijden pakte goed uit
voor de RKVV Velsen Super Stars.
Met zes punten uit twee wedstrijden een goed uitgangspunt om het
team te kwalificeren voor de B-finale op zaterdag. De ploeg raakte op
elkaar ingespeeld en de teamgeest
groeide. De eerste wedstrijd op vrijdag was tegen het sterke Holland
Stars. De wedstrijd bleef onbeslist,
1-1. Vervolgens werd 0-0 gespeeld
tegen het sterke VVSB en gewonnen met 1-0 van Chipmunks. Met 11
punten uit 5 wedstrijden was RKVV
Velsen Super Stars poulewinnaar

en dus finalist waarin opnieuw tegen Holland Stars zou worden gespeeld. De B-finale op zaterdagochtend werd onder hoge temperaturen
gespeeld. Na een 1-0 (doelpunt Jeljer Strooker) voorsprong voor RKVV Velsen Super Stars werd helaas
nog in de eerste helft een tegentreffer geïncasseerd, rust 1-1. De tweede helft gaf veel spanning. Keeper
Tim Boevé stond geen tegentreffer meer toe. Deze finale zou worden beslist door strafschoppen. De
spanning had zich meester gemaakt
van enkele spelers, zowel Holland
Stars als RKVV Velsen Super Stars
miste de eerste drie penalty’s, na elk
vijf genomen penalty’s was de strijd
onbeslist.
Om en om zou nu een strafschop
genomen moeten worden, de tiende strafschop bracht RKVV Velsen
Super Stars de overwinning. Bart
Spring in ’t Veld scoorde beheerst,
toen vervolgens Holland Stars de
paal raakte barstte het feest los. RKVV Velsen Super Stars was winnaar
van de B-finale E11 Regio Haarlem
Cup 2008.

AWMM opent zondag
weer haar bunkerdeuren

De beker is binnen!

G1 team Waterloo wint
Beach Soccer Toernooi
Driehuis - Het G1 team van voetbalvereniging Waterloo is vorige
week zondag winnaar geworden
van het Beach Soccer Toernooi op
het strand van Scheveningen.
Voetballen in het zand is behoorlijk zwaar, de jongens hadden van
te voren fanatiek getraind op het
strand van IJmuiden. Waterloo stond
uiteindelijk in de finalewedstrijd tegen SDO, die ze wonnen met 2-0.
Jurgen (opa) scoorde en ook Chris
Otte maakte een doelpunt.

IJmuiden - Zondag 3 augustus
opent Stichting AtlantikWall Wapens
en Munitie Museum (AWMM) voor
de vierde keer in 2008 haar bunkerdeuren. Wederom hebben ze weer
een mooie wisselexpositie voorbereid. Dit keer zal de nadruk liggen
op optische middelen zoals verrekijkers, bunkerperiscopen en afstandmeters. Uiteraard is er nog veel meer
te zien. Kom gewoon even kijken.
Stichting AWMM is nog steeds op
zoek naar een grotere locatie waar
ze hun omvangrijke collectie kunnen tonen aan het publiek. Momenteel is er een wisselexpositie en
moeten de tentoongestelde materialen per openstelling mee naar de
bunker worden genomen en aan

het eind van de dag weer mee naar
huis. Dit in verband met ongedierte
en vocht in de bunker.
De openingstijden zijn elke eerste
zondag van de maand van mei tot en
met oktober van 11.00 uur tot 16.00
uur. De bunker ligt tussen de Heerenduinweg en de Ampèrestraat,
langs het oude betonpad (wandelpad), aan de noordkant van IJmuiderslag. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig in de buurt
van de bunker. Bij de bunker kan
niet geparkeerd worden. Voor een
duidelijke routekaart wordt geadviseerd te kijken op www.awmm.org.
De entreeprijs is 1 euro en voor kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Meer info: awmm@quicknet.nl.

Er was een heus stadion op het
Scheveningse strand gebouwd door
hoofdsponsor de Dirk Kuyt Foundation. Dirk Kuyt was ook zelf aanwezig en ook Leo Beenhakker kwam
kijken.
Tegen 17.00 uur was het winnende
team weer terug in Driehuis, waar de
hapjes en drankjes al klaar stonden.
Maar de voetballers waren erg moe
van de zware dag. Daarom wordt er
binnenkort nog een groot feest voor
de kampioenen gehouden.

De brokstukken van de auto werden tientallen meters uit elkaar terug gevonden

Twee doden bij ongeval
op Spoorsingel Beverwijk
Beverwijk - Woensdagochtend
om 05.10 uur zijn twee inzittenden van een personenauto, een
man en een vrouw, om het leven
gekomen bij een eenzijdig ongeval op de Spoorsingel, ter hoogte
van de brandweerkazerne.
Vermoedelijk heeft de bestuurder
extreem hard gereden en is daarbij de macht over het voertuig kwijtgeraakt. De auto knalde tegen een
boom en brak in tweeën. Dat er
sprake is geweest van een zeer hoge snelheid blijkt volgens de politie
onder meer uit het feit dat de vooren achterzijde van de auto tiental-

len meters verwijderd van elkaar
werden aangetroffen. Aanvankelijk is met behulp van een helikopter
en een warmtecamera nog gezocht
naar een mogelijk derde slachtoffer,
maar dit werd niet aangetroffen.
De traumahelikopter uit Nijmegen
is ter plaatse geweest, maar kon
in eerste instantie geen geschikte
plek vinden om te landen. Het toestel vloog drie rondjes laag over de
naastgelegen woonwijk, waardoor
veel bewoners werden opgeschrikt.
Uiteindelijk zette de piloot de helikopter aan de grond bij de sportvelden aan de Sint Aagtendijk. (Foto’s:
Marco Backer)

Het winnende G1 team van Waterloo

Aan slag op het strand
IJmuiden aan Zee - Al hoef je in je strandhuisje niet veel te doen, stilzitten
is er voor veel bewoners toch ook niet bij. Dit weekeinde werd er dan ook
lekker gevolleybald op het kleine strand. Dat trok heel wat publiek en belangstelling bij dit mooie weer. (foto: kvl@kovanleeuwen.nl)

Trio Son Cubano

Latin trio in Noordzee
Handgemaakte spullen
Regio - Vrouwenvereniging De Regenboog uit Wijk aan Zee houdt tijdens de zomerexpositie hun traditionele verkoop van diverse handwerken en kaarten.
Wat denkt u van een leuke baret
met bijpassende sjaal, een unieke tas, een paar leuke strandslippers, een schortje of geitenwollen
sokken. Ook kunt u loten kopen en
kans maken op het winnen van een

prachtig mooi tafelkleed of andere
handgemaakte artikelen.
De opbrengst van de verkoop is volledig voor het onderhoud aan de
kerk. De verkoop vind plaats tijdens
de openingstijden van de expositie
in de Dorpskerk, Julianaplein in Wijk
aan Zee van maandag 4 tot en met
vrijdag 15 augustus. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
19.00 tot 21.00 uur en in het weekeinde van 15.00 tot 17.00 uur.

IJmuiden aan Zee - Zondag 3 augustus speelt Trio Son Cubano in
paviljoen Noordzee.
Zij spelen authentieke en swingende Cubaanse muziek. Het klassieke
repertoire, zoals de Beuna Vista Social Club, maar dan wat eigentijdser
en met heel veel ‘sabor’
Het bijzondere van dit trio is, dat er
naast de prachtige driestemmige
zang begeleiding is van één gitaar
en bonge, in plaats van twee gitaren.
Delia Gonzalez doorliep het conservatorium van Havanna en deed een
ruime ervaring op met tal van Cu-

baanse bands..
Jesus Hernandeze volgde ook het
conservatorium van Havanna en
speelde in Nederland met heel veel
top- Latin Bands. Bovendien doceerde hij aan het conservatorium
van Rotterdam. Bovendien is hij een
veel gevraagde componist en arrangeur.
Dit trio bestaat dus niet uit de eerste
de beste artiesten. Samen met Leticia Bal zullen Delia en Jesus voor
een weergaloos optreden zorgen.
Speciale gast zal Paul Weiling zijn.
Zondag 3 augustus van 14.00 uur
tot 17.00 uur in Paviljoen Noordzee.

De brandweer zocht naar meer inzittenden

Nicandro Breeveld
tekent contract bij Telstar
Velsen - Telstar heeft een één jarige verbintenis en een optie voor nog
een seizoen gesloten met Nicandro
Breeveld. De aanvallende middenvelder is afkomstig van FC Omniworld en traint al vanaf de start
van de voorbereiding met de Witte
Leeuwen.
Telstar ziet in de 21-jarige Breeveld

een nummer 10, die veel diepgang
moet gaan brengen in het elftal van
trainer Edward Metgod. Hij kon bij
de Almeerder club niet op een contractverlenging rekenen. De geboren Surinamer zal nog wel medisch
gekeurd moeten worden, alvorens er
een definitieve handtekening wordt
gezet onder het contract.
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Uitneembare bijlage Dorpsfeest Santpoort!
De veranda’s vallen
op door hun
functionaliteit en design

Santpoort-Noord – Met trots presenteren wij u deze week de acht pagina dikke, uitneembare,
bijlage van de 249ste editie van Dorpsfeest Santpoort. In deze krant treft u het complete programma van Dorpsfeest Santpoort aan, mede mogelijk gemaakt door Harddraverij Vereniging
Santpoort en omgeving en alle adverteerders.
Speciaal voor degenen die, net als wij op de redactie, al wekenlang uitkeken naar alle activiteiten die ons deze week te wachten staan, hebben wij gekozen voor een uitneembare bijlage,
zodat u deze de hele week bij u kunt dragen en steeds kunt raadplegen. Want alleen degenen

met een fotografisch geheugen zullen in staat zijn het uitgebreide programma te memoreren. Voor de mens met een wat minder
perfect geheugen, zoals u en ik, is deze bijlage een uitkomst.
Het team van De Jutter, De Hofgeest en De Schoter is heel trots
op deze bijzondere uitgave. En op de momenten dat wij zelf
aanwezig zijn op Dorpsfeest Santpoort zullen wij tussen het fotograferen en zelf meefeesten zeker in de gaten houden of wij u
kunnen spotten met deze bijlage onder uw arm, in uw broekzak
of handtasje. Veel plezier deze week!
Team De Jutter/De Hofgeest/De Schoter

Hou het netjes!
De bestuursleden van de Harddraverij Vereniging
wensen alle Dorpsfeest-gebruikers een geweldige
feestweek toe en danken bij voorbaat alle vrijwilligers die zich op de een of andere manier verdienstelijk maken. Om de overlast in het dorp zo beperkt
mogelijk te houden verzoeken wij eenieder dringend
zich zindelijk te gedragen. Er is immers voldoende
gelegenheid om kwalitatief goed te toiletteren.
Ook dit jaar is er extra aandacht voor de Kortebaan Draverij. Om deze ook in 2009 nog veilig en
feestelijk te kunnen vieren, verzoeken de gemeente
Velsen, de Politie en de Harddraverij Vereniging u
geen extreme hoeveelheden drank mee te nemen
naar de kortebaan. Er zal extra toezicht worden
gehouden op extreme hoeveelheden (bijvoorbeeld
kliko’s vol met alcoholhoudende drank) die worden
meegebracht.
Tot slot, de organisatie (allemaal vrijwilligers) heeft

veel tijd, geld en moeite geïnvesteerd om de evenementen veilig én gezellig te laten verlopen. Maar
de sfeer tijdens het Dorpsfeest bepaalt u zelf. Wees
zuinig op de plekken waar je spanningsloos een
feestje kan vieren. We rekenen op uw medewerking en tot ziens op de evenementen of tijdens het
avondprogramma!
Bernard Vork (voorzitter), Aart Aarts (secretaris), Peter
Rauws (penningmeester), Ed Nieuwland, Manus
Masteling, Joop Verkruijssen, Bas Kuntz, Jan-Willem Willenbroek, Piet Balm, René Miggels en Theo
Koster.

IEDEREEN NAAR DE KERMIS!
Wat is een Dorpsfeest zonder
Oudhollandse gezelligheid op
de kermis? De Harddraverij
Vereniging heeft er alles aan
gedaan om voor verschillende
leeftijden spannende attracties
naar Santpoort te halen.
Grote publiekstrekkers zijn de
CyberOne van de familie Stroucken, de Gravitron van de familie
Van der Marel en het Reuzenrad
van de familie Albers-Lankreijer.

KOOP LOTEN EN
WIN e10.000,-!

In 2009 vieren twee oer-Santpoortse verenigingen een bijzonder jubileum. Muziekvereniging Soli bestaat 100 jaar en de Harddraverij
viert de 250ste Kortebaan. Beide verenigingen staken de koppen bij
elkaar en besloten gezamenlijk één grote Jubileumloterij te organiseren. Hoofdprijs: 10.000 euro! De opbrengst van deze Jubileumloterij
komt geheel ten goede aan de extra activiteiten die in 2009 georganiseerd worden. Onderdeel daarvan is een gezamenlijk slotfeest dat
in het najaar wordt gevierd.
Ten opzichte van de voorgaande jubileumloterij die tijdens het Dorpsfeest Santpoort werd georganiseerd zijn er een paar belangrijke veranderingen doorgevoerd. Door de medewerking van Soli zijn er meer
lotenverkopers beschikbaar en wordt verwacht dat er meer loten verkocht zullen worden. Om de drempel wat te verlagen is de prijs van
een lot teruggebracht naar 5 euro. Bovendien is het aantal prijzen
verdubbeld. Uniek is dat de hoofdprijs van 10.000 euro in stand is
gehouden. Met de aanschaf van een lot steunt u niet alleen de jubilerende verenigingen, maar maakt u tevens kans op 20 fantastische
prijzen. De hoofdprijs van 10.000 euro wordt mede mogelijk gemaakt
door Honda AutoMaarschalk, Velserbroek. Tuincentrum Groenrijk
Santpoort heeft twee waardebonnen beschikbaar gesteld t.w.v 250
euro. Ook de bedrijven Hoveniersbedrijf Bart voor tuinonderhoud, Van
Schagen Automobielbedrijf en Totaal Techniek Kennemerland stellen
waardebonnen van 250 euro beschikbaar. De Rabobank Velsen en
Omstreken biedt een spaarrekening aan met een bedrag van 250
euro. Foto Schutte Santpoort sponsort in de vorm van een waardebon van 125 euro. Naast deze waardevolle prijzen zijn aan de prijzenpot toegevoegd 2x iPod Touch (16G), 4x iPod Classic (80G) en 6x
iPod Nano (4G). De loten zijn te koop bij de bestuursleden van de
Harddraverij Vereniging. Ook tijdens het Dorpsfeest zullen de loten
aan de man worden gebracht. Mocht u niet direct kennissen bij Soli
of de Harddraverij hebben, dan kunt u de loten tijdens kantooruren
verkrijgen bij Assurantiekantoor NieuwAarts aan de Bloemendaalsestraatweg 127-129 te Santpoort Zuid. Koop ze op tijd, want op is op!
De trekking is op 10 augustus 2008 op kantoor Notariskantoor De
Kiewit & Buijsman en de uitslag staat vanaf 11 augustus op www.
soli.nl en www.dorpsfeest-santpoort.nl

Lotenverkopers gezocht!

Bent u een genadig lotenverkoper, steunt u het Dorpsfeest en vindt
u het bovendien gezellig om op de Dorpsfeest Evenementen “in
functie” aanwezig te zijn, dan kan de Harddraverij Vereniging uw
inzet heel goed gebruiken. Zij is namelijk op zoek naar personen
die tijdens de evenementen af en toe een uurtje de loten onder de
aandacht brengen.
De organisatie is driftig op zoek naar vrijwilligers (18 jaar of ouder)
die de loten tijdens de Dorpsfeest-evenenement willen verkopen.
Natuurlijk wordt rekening gehouden met de tijden waarop u beschikbaar bent. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met het
secretariaat: Assurantiekantoor NieuwAarts, Bloemendaalsestraatweg 127-129, Santpoort Zuid. Tel. 023-5377171.

Bij de CyberOne draaien twee
armen met aan de uiteinden
een gondel om een draaipunt
dat ongeveer op 20 meter hoog
zit. Op het hoogste punt zitten
de deelnemers dus op ongeveer
40 meter hoogte. Echt een attractie voor waaghalzen.
Naast deze topattracties zijn de
bekende attracties ook aanwezig, zoals de Autoscooter, Polyp
en de American Wipp. De kleintjes kunnen in de Funny Cars,
Draaimolen, Touwtjetrekken,
Blikgooien, Voetbalspel, Rollo
en Eendjes vissen. Bent u meer
van de behendigheid dan kunt
u naar de Schietsalon, American
Skeeball, Pusher, Holycranes,
Jackpot en Kamelenrace. Tot slot
nog een hapje eten in de Poffertjeskraam of aan de Nougat,
Oliebollen, Snack of Suikerspin.
De kermis is open van zaterdag
2 augustus tot en met zaterdag
9 augustus, van 14.00-01.00 uur.
Tijdens de jaarmarkt op vrijdag
gaat zij reeds om 10.00 uur open
en op de laatste zaterdag sluit
de kermis om 24.00 uur.

Harddraversvlaggen
Het bestuur zou het fantastisch vinden als het
dorp tijdens het Dorpsfeest met geelgrijze vlaggen
wordt versierd. De kwaliteitsvlaggen meten 150
x 100 cm en kosten 30 euro. Omdat ze minimaal
dertig jaar meegaan, dus nog geen euro per jaar!
Verkooppunt is het secretariaat van de vereniging

bij assurantiekantoor NieuwAarts aan de Bloemendaalsestraatweg 127-129 in Santpoort Zuid,
023-5377171. Maar de vlaggen zijn ook te koop
tijdens het Concours Hippique, de Agrarische dag
en de Jaarmarkt bij de kraam van de Harddraverij
Vereniging.

Belangrijk: Veiligheid!
In verband met de veiligheid doet het bestuur van de Harddraverij Vereniging een beroep op de deelnemers
en bezoekers van evenementen: Houd altijd de veiligheid in de gaten.
Wie mee wil doen aan een paardenevenement moet zich van tevoren inschrijven. Dan krijgt u tevens per
evenement de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften mee. Van alle eigenaars/berijders wordt verwacht
dat zij een weloverwogen inschatting maken of hun paard(en) geschikt zijn om mee te doen aan een
evenement met publiek. Is het paard onervaren, schrijf je dan niet in. Ook niet bij twijfel. Ga ook niet met het
paard door het publiek; houd het terras voor de feesttent op het evenemententerrein in ieder geval vrij van
paarden. Voor de menners van aanspanningen geldt – net als alle andere bestuurders van voertuigen - dat
voorzichtigheid met alcohol geboden is. Natuurlijk doet de organisatie er alles aan om de veiligheid maximaal mogelijk na te streven en zet het extra mensen in om toezicht te houden. De organisatie benadrukt
dat in alle gevallen de deelnemers meedoen op eigen risico en de verantwoordelijkheid bij de deelnemers
ligt. De organisatie en haar medewerkers nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor schade aan
deelnemers en/of hun dieren en/of hun eigendommen. Wanneer tijdens een evenement een deelnemer zijn
paard niet onder controle heeft of krijgt, waardoor de deelnemer, diens paard of mededeelnemers, dan wel
omstanders in gevaar worden gebracht, volgt uitsluiting.
Bij alle paardenevenementen geldt dat het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm verplicht is. De
cap moet voldoen aan de norm EN1384 (staat vermeld aan de binnenzijde van de cap). Het dragen van
sportschoenen te paard is niet toegestaan. Schoeisel dient een hak van ten minste ½ cm te hebben. Bij alle
evenementen zijn hengsten uitgesloten van deelname.
Van het publiek wordt verwacht dat het zich correct gedraagt langs de kant. Een paard is een vluchtdier, bij
een gevoel van angst of bedreiging zet hij het dus op een lopen. Het publiek moet geen dingen langs de
kant doen waar een paard van kan schrikken.
In geval van ongelukjes is de EHBO-afdeling Santpoort bij de verschillende evenementen aanwezig. De Harddraverij Vereniging vindt het fantastisch, dat deze vrijwilligers elk jaar weer klaar staan om in noodgevallen
kordaat op te treden. Tot slot voor alle duidelijkheid; deelname aan de evenementen gebeurt op eigen risico.
Voor actuele informatie over het Dorpsfeest, uitslagen lezen, foto’s bekijken kunt u terecht op website www.
dorpsfeest-santpoort.nl.

LET OP! Parkeren

Dankzij de medewerking van de bewoners aan de verschillende parcoursen
vormen ‘in-de-weg-staande-auto’s’
nauwelijks een probleem. Toch vragen
we speciale aandacht voor de volgende evenementen:
Niet parkeren op
• zaterdag 2 augustus juli, Ringsteken:
Graag het parcours rondom de kerk
zoveel mogelijk autovrij houden. Dat
loopt van de Santpoortse naaldkerk
– Middenduinerweg – Burg Enschedélaan – Terrasweg – Dinkgrevelaan.
• maandag 4 augustus juli, Straatvoetbal: Omdat de ingang vanaf de Hagelingerweg naar Burg. Weertsplantsoen
geheel wordt afgesloten tijdens het
Straatvoetbal, verzoeken wij iedereen
dringend niet alleen het parkeerterrein, maar ook de straat volledig vrij te
houden van auto’s. Op de weg komt
namelijk ook een voetbalveldje.
• dinsdag 5 augustus, Ringsteken
Het parcours Hoofdstraat, Anemonestraat, Gladiolenstraat, Voorplaats, Narcissenstraat en Terrasweg
vanaf 8.00 uur autovrij houden.
• dinsdag 5 juli, Jeu de Boules
Terrasweg vanaf Hoofdstraat tot en
met kruising Kerkweg vanaf 10.30 uur
autovrij houden.
• woensdag 6 augustus, Wielerronde:
Parcours aan de Molenveltlaan, Dinkgrevelaan, Middenduinerweg, Burg.
Enschedélaan en Schipbroekenweg
vanaf 16.00 uur vrijhouden in verband
met plaatsen van dranghekken.
• donderdag 7 augustus, Kortebaandraverij Graag de Hoofdstraat, het
plantsoen bij de Overbildtweg (tentopbouw) en het rennerskwartier bij de
Parimaribostraat tijdig vrijhouden.
• vrijdag 8 augustus, Jaarmarkt
De bekende gedeeltes in de Hoofdstraat, Terrasweg en Burg. Weertsplantsoen vanaf 04.00 uur in de ochtend
vrijhouden. Let op! Graag het stuk tussen kruizing Terrasweg en Kerkweg en
de vijfsprong ook autovrij houden. Hier
komen dit jaar ook kramen te staan.
• vrijdag 8 augustus, Kinderjaarmarkt:
Graag de straten waar de Kinder-vrijmarkt wordt gehouden zoveel mogelijk
autovrij maken:
- Van Vijfsprong - links af - stukje Burg.
Enschedélaan en – rechts af - Frans
Netscherlaan tot hoek Wulverderlaan
(dus niet bij de Santpoortse kerk!).
- Van Vijfsprong - rechts af - Schipbroekenweg; Burg. Weertsplantsoen
(alleen op de stoep aan de kant van
de even flatnummers) tot aansluiting
Weekmarkt.
Moet u die vrijdag nog met de auto
weg, dan is het verstandig om hem van
te voren van de vrijmarkt weg te halen.
Anders komt u er later – vanwege de
drukte - wellicht niet meer uit.
Wel parkeren
• Bij het evenemententerrein bij de
Ruïne van Brederode zijn voldoende
gratis parkeerplaatsen.
• Tijdens de Jaarmarkt en Vrijmarkt
mag u de auto parkeren op de groenstrook aan de Wulverderlaan, tussen
Velserhooft en de Bickerlaan.
• De bewaakte fietsenstalling zal dit
jaar weer op de strook langs het fietspad naar het tunneltje op de Slaperdijk
worden opgebouwd. Hier kunt u tegen
een geringe vergoeding uw fiets in veilige handen achterlaten. De beheerder
laat weten dat hij overdag kinderfietsen
(van kinderen tot 12 jaar) gratis plaatst
als zij met hun ouders aan komen.
Alweer een reden om de auto te laten
staan!!

Deze bijlage is
een uitgave van:
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Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken presenteert het officiële programma van Dorpsfeest Santpoort 2008
van zaterdag 2 augustus tot en met zaterdag 9 augustus (door Theo Koster)
Zaterdag 2 augustus
32ste Rijtuigendag 9.00 – 17.00 uur /
Ruïne van Brederode

Route der rijtuigen zaterdag
Vertrek 11.00 uur vanaf het evenemententerrein bij de Ruïne van Brederode; LA Velserenderlaan; RA Brederodelaan;
Rotonde; RA Zomerzorglaan; LA Midden Duinendaalseweg; deze weg volgen tot LA Koninginneduinweg; RA Lage
Duinendaalseweg; LA Mollaan; wederom RA Mollaan;
LA Bloemendaalseweg; vor Vreeburg halt houden voor
verspanering.
Daarna RA Kerkplein; LA Kennemerstraat; LA Joh, Verhulstweg; LA Duinlustparkweg; RA Schulzlaan; RA Brederodelaan; LA Middenduidnerweg; RA Duin en Kruidbergerweg;
RA Kennemergaardeweg; LA naar manege Kennemergaarde; over fietspad naar Vinkennest; LA bij het Vinkennest
langs; RA Duin en Kruidbergerweg; RD Nic. Beetslaan; RA
Velserduin. RA Wolff en Dekenlaan; RA Driehuizerkerkweg
weg; RD Nic. Beetslaan; RA Velserduin (nogmaals). LA Wolff
en Dekenlaan; LA van Maerlantlaan; RA Nic. Beetslaan;
Rotonde RD; Her. Van Alphen; RA Alb. Verweijlaan; LA
Lodewijk van Deyssellaan; Voor de ingangen van Huis ter
Hagen; de Luchte en Hageveld langs; LA van Lenneplaan;
RA Kwekensteinweg; Aankomst circa 13.00 uur bij het dagrecreatie veld thv de toiletten. Rustpauze in Beeckesteijn.
Vertrek 13.30 uur. LA door park Beeckestein langs achterzijde van het landhuis; 2e pad na het landhuis RA; weg
vervolgen door het grote toegangshek; RA Rijksweg; Voor
viaduct; RA Rijksweg; RA Groenenlaantje: LA Spekkenwegje; RA Biezenweg: LA Kwekerslaan; LA Hagelingerweg;
rotonde RD Hagelingerweg; LA J. M. van Nassaulaan; RA
Paramaribostraat; LA Antillenstraat; RA Hoofdstraat; Let op;
bij Broekbergerplein oversteken en Hoofdstraat vervolgen;
RA Terrasweg; LA Kerkweg. Aankomst ca. 14.15 uur op het
land van de familie Scholz.
Sherrystop Vlughthovenstraat – landje van Scholz
Vertrek 15.00 uur naar Ringsteek parcours bij de Santpoortse Kerk; RA Burg. Enschedelaan; LA Terrasweg; LA
Dinkgrevelaan; LA Middenduinerweg; LA Burg. Enschedelaan ; LA Terrasweg etc.

De Rijtuigendag is een klassementsrit van
authentieke aanspanningen die voor de
32ste keer door Santpoort en omgeving
trekt. Tijdens de route worden koetsiers en
passagiers op hun authentieke klederdracht gejureerd. Circa 35 aanspanningen zullen zich bij vertrek melden. De route gaat achtereenvolgens naar Santpoort
Zuid, Bloemendaal, via Santpoort-Noord,
naar Driehuis, Beeckesteijn en dan weer
terug naar de dorpskern in Santpoort.
Vanaf 9.00 uur arriveren de deelnemers
op evenemententerrein bij de Ruïne van
Brederode. Om 11.00 uur vertrekt de
optocht. Let op! Nieuw is dat de picknickstop niet bij de muziektent in Velserbeek
wordt gehouden, maar op het landgoed
Beeckesteijn. Ze zullen daar omstreeks
13.00 uur zijn.
De Sherrystop zal op het ‘landje van
Scholz’ in de Vlughthovenstraat plaatsvinden (14.15 tot 15.00 uur). Daarna vertrekken de koetsen naar de Santpoortse
kerk alwaar een publiekspresetatie wordt
gehouden. Spreekstalmeester Loek van

Bronkhorst neemt dit onderdeel voor zijn rekening. Vanaf
16.15 uur komen de deelnemers weer terug bij Ruïne van
Brederode. Daar zullen de aanspanningen afscheid nemen
van het publiek. Ook worden de winnaars van de klassementsrit bekend gemaakt. De gedetailleerde route kunt
u onder de nieuwsrubriek vinden op www.dorpsfeest-santpoort.nl

Ringsteken met aanspanningen
15.00 – 17.00 uur / Rondom Santpoortse kerk
Om het Ringsteken met aanspanningen nieuw elan te geven, is het evenement verplaatst naar zaterdag
en kan in combinatie met de Rijtuigendag worden gehouden. Door deze verplaatsing worden meer deelnemers verwacht. Bovendien zal de combinatie met de Rijtuigendag het Ringsteken meer allure geven.
Het Ringsteken met aanspanningen is specifiek bedoeld voor deelnemers uit de regio die wel een
aanspanning hebben, maar niet deelnemen aan de Rijtuigendag. Net als voorgaande edities rekent de
organisatie, naast authentieke rijspannen ook weer op ludieke en creatieve aanspanningen.
Nieuw is dat alle deelnemers aan het ringsteken moeten inspannen en/of verzamelen op het terrein bij
de Ruïne van Brederode. Daar is voldoende ruimte. Van daar uit zal men in colonne vertrekken naar het
ringsteekparcours, dat loopt van de Santpoortse Naaldkerk – Middenduinerweg – Burg Enschedélaan
– Terrasweg – Dinkgrevelaan. Bij de kerk zal de paal met de ringen en de jurywagen staan.
Het Ringsteken met aanspanningen bij de Naaldkerk begint nadat de presentatie van de Rijtuigendag bij
Santpoortse kerk is afgelopen. Dat zal na 15.00 uur zijn. Loek van Bronkhorst, landelijk presentator van
hoogwaardige paardenevenementen zal het ringsteken luister bij zetten.
Na het ringsteken zullen de deelnemers– wederom in colonne - teruggaan naar het evenemententerrein
bij de Ruïne. Daar kunnen ze uitspannen en zijn ze van harte welkom deel te nemen aan de Barbecue die
dan namens de organisatie wordt aangeboden.
Belangrijk: deelname (5 euro) kan alleen via voorinschrijving op www.dorpsfeest-santpoort.nl. Meer info
over deelname René Miggels, 06-51225153.
Springclinic
17.00 uur / Ruïne van Brederode
Na de presentatie van rijtuigen zal de ring om circa 17.00 uur worden vrijgemaakt voor een Springclinic. In deze proefles – alleen bestemd voor combinaties die zich hebben aangemeld voor het Concours
Hippique – kunnen de deelnemers wennen aan het parcours, terwijl ze bovendien praktische tips krijgen. Meer informatie over deelname bij Hippisch Centrum Velsen 0255-534309.
Zondag 3 augustus
Koffieconcert 12.00 – 14.00 uur / Dorpskerk Burgemeester Enschedélaan
Let op: Nieuw dit jaar is dat u het Koffieconcert alleen kunt bezoeken als u in bezit bent van een toegangskaart die gratis wordt verstrekt. Zo wil de organisatie de teleurstelling van een volle zaal voorkomen. Uniek is dat dit evenement een fraai voorbeeld is van Santpoortse samenwerking. Het bestuur van
de Dorpskerk Santpoort stelt de prachtige locatie beschikbaar en de stichting Cultuur in de Dorpskerk
biedt ondersteuning bij de organisatie. Paula Reiding van ’t Mosterdzaadje zorgt voor het inhoudelijke programma. Eerst spelen de harpiste Mirjam Rietberg en de fluitiste, tevens dorpsgenoot, Dasha
Beltiukova werken van Glinka, Piazzolla, Ibert en Ravel. Daarna treedt de familie Baev op. Alexander
Baev- viool, Sanja Danis – piano en Lara Baev – viool. Zij doen de Hongaarse dansen van Brahms,
“Tzigane” van Ravel en “Figaro” van Castelnuovo Tedescu. Tot slot zullen Sanja, Lara en Dasha het
prachtige Credo van Sergey Beltiukov uitvoeren.
Mirjam Rietberg en Dasha Beltiukova maken deel uit van het MirAnDa Trio dat onlangs met groot succes hun eerste cd presenteerde. Op radio 4 kon heel Nederland er van mee genieten. Deze cd zal ook
te koop worden aangeboden. Terwijl u naar de klanken van de muzikanten luistert kunt u uw ogen ook
de kost geven. Aan de muur van de Dorpskerk hangen namelijk prachtige schilderijen van De Conrad
groep, bestaande uit Frans Schreuder, Anton Kerst en Niels Schut.
De zaal is open om 11.30 uur en het concert start om 12.00 uur. Om te voorkomen dat het publiek
extreem vroeg komt of anderen worden teleurgesteld als de zaal vol zit, geeft de Harddraverij Vereniging dit jaar voor het eerst 250 kaarten gratis kaarten weg. Deze zijn voor iedereen beschikbaar jaar.
De kaarten kunnen afgehaald worden bij: - Santpoort Noord, bij Van Waalwijk Van Doorn Makelaars,
Hagelingerweg 59, - Santpoort Zuid, bij Assurantiekantoor NieuwAarts, Bloemendaalsestraatweg 127.
Booy Optiek, Macada Innovision en Jaap de Vries leveren een financiële bijdrage aan het concert, zodat de kaarten gratis verstrekt kunnen worden. Wel wordt het gewaardeerd als u na afloop een vrijwillige bijdrage in de bolhoed van de voorzitter
achterlaat.
Concours Hippique
09.00 - 17.00 uur / Ruïne van Brederode
De hele dag worden op het evenemententerrein dressuur- en springwedstrijden gehouden. Deze wedstrijden worden afgewisseld
door diverse shows van tuigpaarden. Bij
deze tak van sport let de jury vooral op de
gang van het paard. Ook is er een wedstrijd
equipespringen voor teams van 4 personen,
waarbij deelnemers van verschillende maneges en stallen het tegen elkaar opnemen.

In de middag zal internationaal vierspanmenner Ton Monhemius een tweetal shows verzorgen. Monhemius woont in Halfweg, waar zijn paardenbedrijf ‘manege Spaarnwoude’ gevestigd is. Met een enkelspan zette Ton zijn eerste stappen in de aangespannen sport, maar hij spande al heel snel daarna vier
van de rijpony’s uit zijn manege voor een zelf gefabriceerd karretje. Met dat vierspan vosjes werd hij
in 1986 en 1987 nationaal kampioen ponyvierspannen. In het jaar erop bracht hij de zwarte Gelderse
paarden van Laurens Kool bij wedstrijden uit en dat resulteerde in deelname aan het WK-Vierspannen
in Apeldoorn. Ton zette vervolgens zijn zinnen op een eigen vierspan paarden en dat kwam er, samengesteld uit reeds in de manege aanwezige vosblessen. Na enkele jaren wist hij daarmee aansluiting
bij de nationale top te krijgen en werd lid van de équipe die Nederland bij belangrijke evenementen
zoals de CAIO’s van Aken en Breda en ook WK’s vertegenwoordigt. Ton is Nederlands kampioen 2001.
Dankzij de sponsoring van Primeval van de heer D. Kat kon hij in 2002 zijn vierspan voor een gedeelte
vernieuwen en kwam hij opnieuw in de Nederlandse équipe voor het WK2004 in Hongarije.
Op de website www.noordhollandsvierspan.nl leest u meer of Monhemius en zijn paarden.
Voor meer informatie of deelname aan het (equipe)springen, de springclinic of dressuurproeven neem
contact op met het Hippisch Centrum Velsen (Marcel van Pilanen, 0255-519299) of met Manege Kennemergaarde (Martin Corsmit, 023-5377886). Inschrijving sluit op donderdag 31 juli. Toegang gratis!
Zondagavond Kermisavond
Zondagavond 2 augustus staat in het teken van Oudhollandse gezelligheid. U krijgt alle ruimte om
een bezoek te brengen aan de kermis. De Harddraverij Vereniging heeft er alles aan gedaan om
voor verschillende leeftijden spannende attracties naar Santpoort te halen. De CyberOne, Kleefton en
Reuzenrad zullen dit jaar de blikvangers zijn. Daarnaast zijn er zo’n twintigtal andere draai-, gok- en
vermaakzaken.
Omdat de gratis toegankelijke evenementen in het Dorpsfeest voor een belangrijk deel worden gefinancierd uit de pachtgelden van de exploitanten, beveelt de organisatie een bezoek aan de kermis van
harte aan. De kermis zal op zaterdag 2 augustus14.00 uur worden geopend. Daarna is de kermis tot
en met zaterdag 9 augustus open van 14.00-01.00 uur. Tijdens de jaarmarkt op vrijdag gaat zij reeds
om 10.00 uur open en op de laatste zaterdag sluit de kermis om 24.00 uur.
Maandag 4 augustus
27ste Straatvoetbal 8.30 - 16.00 uur / Burg. Weertsplantsoen
Alweer voor de 27ste keer organiseert Hans Voorting met zijn team
van vrijwilligers het ouderwetse Straatvoetbaltoernooi voor de kinderen van 6 tot en met 14 jaar. Teams worden aan de hand van loting
samengesteld. Elk jaar is het weer dringen om een plekje in een team
te bemachtigen. In de pauze mogen deelnemers jonger dan 6 jaar
spelen. Verder zijn er allerlei spelletjes, zoals het gatendoel schieten,
balletje hooghouden, loterij en ballonnenwedstrijd. Ook aan prijzen
geen gebrek. Organisatie en voorinschrijving zijn in handen van Hans
Voorting, Tulpenstraat 19, 023-5370144. Deelnemers die de eerdere
oproep in de krant hebben gemist, kunnen bij hem informeren of er
nog een plaatje vrij is. Kosten 1,50 euro per persoon. Het programmaboekje is op zaterdag 2 augustus vanaf 10.00 uur af te halen.
Klaverjassen
13.30 –16.30 uur / Opnieuw in Feesttent
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Vorig jaar werd het Klaverjastoernooi noodgedwongen in de feesttent op het evenemententerrein bij
de Ruïne van Brederode gehouden. Omdat Dorpshuis Het Terras was afgebrand. Deze oplossing
is echter zo goed bevallen, dat het toernooi hier opnieuw wordt georganiseerd. De organisatie is in
handen van de ANBO afdeling Santpoort/Velserbroek. Aan het toernooi doen ruim honderd mensen
mee. Deelname is bedoeld voor 55 plussers uit de gemeente Velsen. Het wordt een gezellige middag.
De hoofdsponsor Rabobank Velsen & Omstreken zal zorgen voor een volle prijzentafel, zodat vrijwel
iedereen met een prijs(je) naar huis gaat. Informatie over het verkrijgen van een deelnamekaart (indien
nog voorradig) ’s avonds na 19 uur op Voorplaats 38 (tel. 023-5382896). Leden van de Harddraverij
betalen op vertoon van lidmaatschapskaart € 1,-; niet-leden €2,-.
Steenwerpen
13.30 - 15.30 uur /
Landje Vlughthovenstraat
Op maandagmiddag zal het Steenwerpen
in Santpoort voor de vierde keer in successie worden georganiseerd. Het spel blinkt
uit door eenvoud. Op een houten paaltje
ligt een dobbelsteen. Deelnemers moeten
proberen om met een kei de dobbelsteen
van het paaltje te gooien. Wie het lukt
mag het aantal ogen bij het puntentotaal optellen van zijn team. Gooi je de
dobbelsteen eraf zonder dat het paaltje
omvalt, dan tellen de punten dubbel. Bij
deze typisch Noord-Hollandse sport wordt
gespeeld in teams van vier personen.
Individuele spelers zijn ook van harte welkom, want ter plekke kunnen ook teams
worden samengesteld. Deelname gratis.
Ter plaatse inschrijven.
Steppenrace
18.30 - 20.00 uur / Hoofdstraat
Ludieke Autopedrace voor de oudere jongeren. Teams van vier personen moeten individueel een parcours met hindernissen afleggen op een flinke éénpersoons autoped. Daarbij nemen ze het op tegen
een tweede team in de naastgelegen baan. Net als vorig jaar komen dames- en herenteams in een
aparte klasse uit. Bij gemengde teams zal de meerderheid aan geslacht bepalen in welke categorie
het team uitkomt. De start valt om 18.30 uur, maar de deelnemers moeten zich om 18.00 uur melden.
Voor origineel uitgedoste equipes zullen leuke premies beschikbaar zijn. Dus doe weer gek. Inschrijven:
Theo Koster, 06-50245261. Maximaal 20 teams. Minimale leeftijd 15 jaar. Grote kans dat hoofdsponsor Lengerique lingerie & badmode weer lucratieve waardebonnen te vergeven heeft.
Dinsdag 5 augustus
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Dinsdag 5 augustus
Ringsteken 9.00 – 20.00 uur
Hoofdstraat
• 9.00 uur: Ringsteken op de fiets voor
kinderen tot en met 9 jaar (inschrijven vanaf
8.30 uur); deelname kost 50 cent.
• 11.00 uur: Ringsteken op de fiets voor
kinderen van 10 t/m 14 jaar; deelname
kost 50 cent. Vergeet na het ringsteken niet
langs Primeurshop Bol te gaan, want daar
krijgen jullie het ringsteek-ijsje. Bij Eetlokaal
’t Palet krijgen jullie een dorstlessertje.
• 14.00 uur: Ringsteken op losse pony en
paard. Pony’s gaan eerst. Daarna is het tijd
voor de paarden. Maximaal één deelnemer
per pony of paard. Hengsten uitgesloten.
Deelnemers die hun paard niet onder controle hebben, worden uit de strijd genomen.
Inschrijven kan vanaf 13.30 uur en kost 2
euro.
Let op! Net als vorig jaar is deelname aan
de paardenrubrieken alleen mogelijk via
voorinschrijving (vanaf 31-7) bij de “dames
M&M”; 06-51344887 of 06-51538994.
Deelnemers zullen daarbij individueel op de
hoogte worden gebracht van het reglement
en zullen zich moeten houden aan de afspraken omtrent veiligheid. De inschrijving
sluit op maandag 4 augustus om 20.00
uur.
Nieuw: Ringsteken op de brommer
‘s Avonds om 19.00 uur staat het Ringsteken op brommers weer op het programma. Deelname staat niet alleen open voor
de moderne scooters en snorbrommers,
maar ook aan de klassiekers. Zo wordt het
ringsteken niet alleen fun voor de deelnemers, maar ook voor de toeschouwers.
Ringsteken op de brommer doe je met z’n tweeën, waarbij de duopassagier met het zwaard naar de
ring steekt. De bestuurder moet een geldig bromfietsrijbewijs (certificaat) hebben en het nummer daarvan bij de inschrijving opgeven. Deelnemen kan alleen met goedgekeurde bromfietsen en snorbrommers die zijn voorzien van een geldig kentekenbewijs (dus géén motoren). Vanwege de veiligheid en om
bovendien onderscheid in moeilijkheidsgraad te voorkomen, rijdt iedereen met een helm op. Dus ook
de deelnemers die op een snorbrommer meedoen. Bij overdadige geluidsproductie heeft de organisatie
het recht de brommer uit te sluiten van deelname. Dus hou het rustig.
Wel rekent de organisatie natuurlijk op een groot aantal verkleedpartijen en ludieke aanmeldingen.
De jonge Santpoortse ondernemers Dennis en Marco Schoen zullen via hun bedrijf Voordeelbundel.nl
zorgen voor fraaie prijzen.
Om inschrijving op de dag zelf zoveel mogelijk te voorkomen, ziet de organisatie graag dat je van te
voren inschrijft. Dat kan bij de stand van de Harddraverijvereniging tijdens het Concours Hippique op
zondag 3 augustus bij de Ruïne van Brederode of telefonisch vanaf 31-7 bij de dames M&M op nr.
06-51344887/06-51538994. Houd in ieder geval het nummer van je bromfietsrijbewijs én je kenteken van het voertuig paraat. Op dinsdag 5 augustus zelf kan alleen vanaf 18.15 tot 18.45 uur worden
ingeschreven. Deelname kost 2 euro en is op eigen risico.
Jeu de Boules
13.00 – 17.00 uur /Terrasweg
Vlak voor de deuren van Wasserij/Stomerij Slenders en restaurant Chen Tong Kong wordt aan de Terrasweg wederom het Jeu de Boules-toernooi georganiseerd. Lekker ontspannen een balletje opgooien
en spelen om fraaie prijzen. De minimale leeftijdsgrens is 8 jaar. Omdat de inschrijving sluit bij 80
deelnemers is het raadzaam vooraf in te schrijven bij de heer G. Kraaij (0255-533088) van de Petanque Union IJmuiden. Voorinschrijven kan tot maandag 4 augustus 19.00 uur. Zijn er nog plaatsen over
dan kan op de dinsdag zelf ter plaatse vanaf 12.00 uur worden ingeschreven. Deelname kost 2 euro
(inclusief koffie). Let op! De inschrijving sluit stipt om 12.30 uur.
Woensdag 6 augustus
Agrarische dag 9.00 – 13.00 uur / Ruïne van Brederode
Openluchtboerderij met veel vertier. Dit jaar zullen maar liefst 85 kalveren worden gekeurd. De deelnemers komen uit heel Noord-Holland. Naast de keuring is er ook een kalver-knuffelhoek, koemelken
en koeschetsen. Ook de geitenkeuring heeft dit jaar wat te vieren, want “geitenfokvereniging Assendelft
eo” bestaat in 2008 90 jaar! Volgens Manus Masteling zullen zo’n 60 geiten acte de présence geven.
Op het evenementterrein kunt u tevens kijken naar een show van kleindieren en naar de mannen van
scouting St. Radboud die touwslaan. De Hofgeestruiters zijn aanwezig om allerlei demonstraties te
geven die te maken hebben met de verzorging en het houden van paarden. De Valkenier zal shows
verzorgen en indrukwekkende vogels meenemen. Het ezelencomité heeft de kinderschmink, goochelaar
en de poppenkast ingehuurd en biedt de kinderen de kinderbrunch aan (12.00 uur). Deze prachtige
dag wordt mede mogelijk gemaakt door Hoofdsponsor Rabobank Velsen & Omstreken.Toegang gratis!
Gymkana & Stoelendans
13.30 – 15.30 uur / Ruïne van Brederode
De Gymkana is een behendigheidsrace voor pony en paard. Het koppel Bianca Jansen en Jolanda
Nijssen heeft wederom een verrassende behendigheidsbaan bedacht die de ruiters met hun paard
moeten afleggen. Het parcours staat in het teken van de Olympische Spelen. Eerst beginnen de jongste
deelnemertjes (tot en met 12 jaar). Daarna zullen de ervaren ruiters van 13 jaar en ouder in de ring
verschijnen. Mede dankzij de medewerking van Ruitershop Kennemerland zijn er niet alleen ereprijzen
te verdienen, maar ook nuttige gebruiksvoorwerpen voor je pony of paard.
Afsluitend zal de stoelendans worden gehouden. Deelname hieraan staat alleen open voor ruiters van
13 jaar en ouder en die mee hebben gedaan aan de Gymkana. Bij de stoelendans rijden deelnemers
op hun paard net zo lang rondjes tot de muziek stopt. Daarna moeten zij zo snel mogelijk afstappen en
op de dichtst bij zijnde strobaal gaan zitten. Helaas is er één baal te weinig. De winnaar blijft uiteindelijk over.
Let op! Deelname aan de Gymkana alleen via voorinschrijving (2 euro) en kan bij de stand van de
Harddraverijvereniging tijdens het Concours Hippique, telefonisch bij Jolanda Nijssen op nr. 0235376238 (na 18.00 uur) of vanaf 31-7 bij de dames M&M op nr. 06-51344887/06-51538994.
Santloop “De 7 van Santpoort”
18.30 – 20.00 uur / Wielerparcours
Let op! Nieuwe aanvangstijd. “De 7 van Santpoort” is een hardloopcriterium van zeven kilometer over
het bekende wielerparcours van 1000 meter rondom de Santpoortse kerk. Start/finish in Molenveltlaan.
De organisatie is in handen van de Harddraverijvereniging Santpoort e.o. in samenwerking met AV
Suomi. De 7 van Santpoort is een recreatieloop, maar voor de eerst aankomende is er de legendarische 7 van Santpoort-bokaal. Een bokaal uit 1907 die is opgedoken uit de harddraverij-archieven. De
eerste atleet die de bokaal zeven keer wint, mag hem houden. Vorig jaar en in 2006 won Haarlemmer
John Collingham de 7 van Santpoort. Snelste vrouw was in beide voorgaande edities de Zandvoortse
Ingrid Dekker, die zeker aan de start staat om een gooi te doen naar haar derde zege op rij. De felbegeerde titels van Snelste Santpoorter en Snelste Santpoortse gingen in 2006 en 2007 respectievelijk
naar Hans de Graaff, Esther Vink, Albert Handgraaf en Marleen de Kroon.
Voorafgaand aan de prestatieloop wordt ook een jeugdloop gehouden over 1 km (één rondje). Deze
loop is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar, groep 8.
Let op, want de starttijden zijn in 2008 gewijzigd. De jeugdloop start om 18.30 uur, de 7 van Santpoort
start op prime time om 19.00 uur. Digitaal inschrijven kan vanaf nu via www.inschrijven.nl. Ter plaatse
inschrijven kan ook; vanaf 17.00 uur in vh Juliana van Stolbergschool aan Frans Netscherlaan. 18.00
uur sluit inschrijving Jeugdloop; 18.30 uur sluit inschrijving Prestatieloop. HUB uitgevers BV zorgt voor
aandenken.
De 7 van Santpoort is een perfecte voorbereiding voor de Velserbroekloop op 29 augustus, de IJmuidense Pierloop op 8 september en de Haarlemse Zilveren Kruis Achmea Loop op 28 september.
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Wielerronde van Santpoort
20.00 - 21.30 uur / Rondom Santpoortse kerk
In Santpoort verschijnt altijd een groot deelnemersveld aan renners aan de start. Dat komt niet alleen
door het vele publiek en de gezellige sfeer, waar ook door de leuke premies die door de mannen zijn
te verdienen. De Sportklasse B-Veteranen rijden 50 km en starten om 20.00 uur. Met medewerking van
BRC Kennemerland. Toegang gratis!
Walk-Inn Juniorenavond
19.30 – 22.00 uur / Wildeman
Speciaal voor jeugd vanaf groep 7 (t/m 15 jaar) is de Walk-Inn weer terug in Santpoort. Dit jaar is het
thema Olympische Spelen. De bestuursleden van de Walk-Inn zullen voor de derde keer de Juniorenavond organiseren. Dolf Langelaan van De Wildeman stelt zijn zaal beschikbaar. Dit evenement zal
luister worden bijgezet door DJ Gidion. Voor de ouders is het belangrijk te weten dat er geen alcohol
wordt geschonken en dat er voor hen “opvang” is geregeld in het naastgelegen etablissement. Aan het
jeugdige uitgaanspubliek wordt een entree gevraagd van 1 euro.
Donderdag 7 augustus
Kortebaandraverij 13.30 – 18.00 uur / Hoofdstraat
Hoogtepunt van Dorpsfeest Santpoort. Voor de 249ste keer komen de Kortebaandravers naar Santpoort om die felbegeerde “Manus Masteling Trofee” mee naar huis te mogen nemen. Vorig jaar had
de Kortebaan Santpoort de hoogste totalisatoromzet ooit gerealiseerd. Zelfs de kortebanen in Lisse,
Heemskerk en Beverwijk konden hier niet aan tippen.
De toegang tot de Kortebaan is gratis en de totalisator in de Hoofdstraat opent om 12.30 uur. Op vertoon van de toegestuurde Drafpas krijgen leden van de Harddraverij Vereniging een programmaboekje
gratis.
Let op! Er zal toezicht worden gehouden op de hoeveelheid meegebrachte alcoholhoudende dranken.
Bij extreme hoeveelheden (bijvoorbeeld kliko’s vol met drank), bestaat de kans dat u niet toegelaten
wordt tot het evenemententerrein.
Bewoners aan het parcours wordt - zoals gebruikelijk - verzocht de vlag uit te steken; het moment bij
uitstek om de Harddraversvlag te tonen (zo lang de voorraad strekt voor 30 euro te koop bij het secretariaat, Bloemendaalsestraatweg 54 in Santpoort Zuid (023-5377171) en in de kraam van Ko Timmers
tijdens Concours Hippique).
Vrijdag 8 augustus
Kinder-Vrijmarkt 8.00 – 17.00 uur / Dorpskern
Ook dit jaar krijgen de kinderen de kans om hun overtollige spullen te koop aan te bieden. De straten
waar de Kinder-vrijmarkt is toegestaan:
- Van Vijfsprong - links af - stukje Burg. Enschedélaan en – rechts af - Frans Netscherlaan tot hoek Wulverderlaan (dus niet bij de Santpoortse kerk!).
- Van Vijfsprong - rechts af - Schipbroekenweg; Burg. Weertsplantsoen (alleen op de stoep aan de kant
van de even flatnummers) tot aansluiting Weekmarkt.
Belangrijk is dat deze wegen vrij moeten blijven en dat de kinderen hun koopwaar vanaf de stoep moeten aanbieden. Zo blijft de dorpskern – in geval van calamiteiten – toch bereikbaar. Toezichthouders
zullen rondlopen en het één en ander in goede banen te leiden.
De bewoners die in de aangewezen straten wonen worden geadviseerd hun auto’s elders te parkeren.
Zeker als u van plan bent om met de auto weg te gaan.
Tot slot; éénieder vriendelijk – doch dringend – verzocht om de niet verkochte spullen weer mee naar
huis te nemen.
Jaarmarkt
8.00 – 17.00 uur / Dorpskern
De marktmeesteressen Charlotte Masteling en Miriëlle Pezzel zijn met veel
enthousiasme gestart om de markt weer
een eigen invulling te geven. Met 150
kramen is de markt groter dan ooit.
Let op! Graag het stuk tussen kruising
Terrasweg en Kerkweg en de vijfsprong
ook autovrij houden. In verband met de
uitbreiding van de markt komen dit jaar
hier ook kramen te staan.
Bovendien zijn er veel nieuwe standhouders. In ieder geval zijn de oude
ambachten weer van de partij. Om de
herkenbaarheid te vergroten staan ze
met zijn allen bij elkaar op de hoek van de Terrasweg.
Nieuw is dat op het landje van Scholz een “Olympisch dorp” wordt ingericht. Hier worden allerlei demonstraties gehouden van regionale sportverenigingen. Dit in verband met de Olympische spelen die
dan net zijn gestart. RKVV Velsen (voetbal), Suomi (atletiek), Dschen Dui (Judo), The Smugglers (Rugby),
Smashing Velsen (Volleybal), LTC Brederode (Tennis), VZOS (handboog) en Schaakclub Santpoort hebben hun medewerking al toegezegd.
Ook indrukwekkend is de tentoonstelling van klassieke brommers die Bromfietsgroep “De Zweefzadel”
op het Burg. Weertsplantsoen organiseert. Vorig jaar was dit evenement, dat door Jack van Gool en
Toon Wijnen wordt getrokken, een groot succes. Het evenement overtrof alle verwachtingen. Zo was een
compleet decor in de jaren vijftig opgebouwd, veel vrijwilligers, lachende gezichten, sfeervolle muziek.
Kortom aan alles was gedacht. Dit jaar verzorgt de Halve Maan ook nog een terrasje. Natuurlijk werkt
de Harddraverij Vereniging graag mee om dit succes verder met De Zweefzadel uit te werken.
Pony- en paardenkeuring
9.00 – 13.00 uur / Valckenhoeflaan
Groot feest voor de dames M&M”, want dit
jaar wordt voor het 30ste jaar de Ponyen Paardenkeuring gehouden. Marjan
Leipoldt en Miriam Luxwolda, hebben de
organisatie daarvan weer strak in handen.
De laatste jaren is de keuring uitgegroeid
als één van de grootste, maar nog belangrijker, de best verzorgde keuringen uit
de regio. Als keurmeesters zijn wederom
mevr. Anneke van Elderen en de heer
Rombout Vermunt uitgenodigd. Speaker
Loek van Bronkhorst zorgt ervoor dat het
publiek de mening van de jury in klare
woorden kan vernemen. Vorig jaar gingen
meer dan 130 paarden onder de ogen
van de keurmeesters door.
Na het succes van vorig jaar is ook dit jaar
een speciale rubriek “Veteranen”. Deze
rubriek staat open voor pony’s en paarden
vanaf 21 jaar. De M&M’s verwachten in
deze rubriek een zeer gemêleerd gezelschap aan meer- of minder bejaarde
paarden.
In totaal wordt in zeven rubrieken gekeurd:
Rubriek 1: pony’s met een stokmaat t/m
1,20 meter; Rubriek 2: pony’s 1,21 – 1,40
meter; Rubriek 3: D- en E-pony’s met een
hoogte van 1,41 – 1,57 meter; Rubriek 4:
paarden van1,58 meter en hoger; Rubriek
5: Fjorden en Haflingers; Rubriek 6: Veteranen vanaf 21 jaar; Rubriek 7: Speciale Rassen. Alle eerst geplaatsten van de zeven rubrieken strijden
aan het einde van de keuring, rond 14.00 uur om het Dagkampioenschap.
Omdat pas enkele dagen van tevoren helder is hoeveel paarden er komen, is het moeilijk om volgens
een exact tijdsplan te werken. Kom dus op tijd met je paard naar de keuring.
Deelname aan de Paardenkeuring (2 euro) kan ook dit jaar uitsluitend aan de hand van voorinschrijving vanaf 31 juli bij “de dames M&M” ofwel 06-44940451 of 06-51344887.
Hengsten zijn van deelname uitgesloten. Inschrijving sluit op woensdag 6 augustus 20.00 uur.
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Skatepop
13.00 – 17.00 uur / Skatebaan Valkenhoeflaan

Buikschuiven
13.30 – 16.00 uur / Ruïne van Brederode
Op de dag van de
Jaarmarkt wordt van
13.00 tot 17.00 uur
voor de regionale
jeugd een feest georganiseerd op de skatebaan tegenover het station Santpoort-Noord.
Drijvende kracht achter
dit evenement zijn
Tante Eef van de Speeltuin, Patrick Nieborg
en Susanne de Groot.
Het is alweer de vierde
keer dat dit evenement
wordt georganiseerd.
Op het hoofdmenu
staan Skatewedstrijden
in diverse categorieën.
Vanaf 13.00 uur ’s
middags zullen rookieen advanced skaters
op Skatepop weer hun
beste tricks in de strijd
gooien om de begeerde wisselbeker en
de mooie prijzen van

stichting Skatecultuur te winnen.
Radio Straatpiraat (Seaport FM) is weer present met de DJ’s Tomas en San-Joen. De live muziek wordt
verzorgd door Bunkerrock, deze keer laat de band Grumble hun rebelse punk horen. Tevens is er een
graffitiworkshop. Deze wordt begeleidt door het Flamboyance Skate Team. Zij zullen, net als elk jaar,
de skatebaan weer voorzien van nieuwe graffiti-art en jonge bezoekers kunnen onder begeleiding een
eigen kunstwerk maken op een van de graffitiborden op het terrein.
Om te vieren dat het indoor skatepark in het oude instructiebad van IJmuiden nog langer open mag
blijven heeft Stichting Skatecultuur, dankzij Revert en Independent, extra prijzen uit te delen. Overige
prijzen zijn gesponsord door de Harddraverij Vereniging en Seaport Taxi Service.
Tante Eef zal de speeltuin open doen en zorgen voor fris en versnaperingen. Er wordt géén alcohol
geschonken. Meer informatie over deelname en inschrijven voor dit Skatefestival voor jeugd (ouder dan
8 jaar) kan bij Tante Eef in de Speeltuin. Of bij Patrick Nieborg van Skate Cultuur, patrick@straatpiraat.
nl, 06-20536414, of stuur een mailtje naar Suus de Groot: suusdegroot@gmail.com. Late beslissers
kunnen (mits niet vol) vanaf 11.00 uur bij de speeltuin inschrijven. Toegang gratis.
Seniorenavond
20.00 – 24.00 uur / Evenemententent Ruïne van Brederode
Mede gezien het succes van voorgaande jaren, mag de seniorenavond in de evenemententent bij de
Ruïne van Brederode dit jaar niet ontbreken. De Midnight Movers zullen de bezoekers weer uit hun dak
laten gaan. Kortom, heel veel plezier op deze Oudhollandse kermisborrel! Gratis toegang.
Zaterdag 9 augustus
Viswedstrijd voor de jeugd 9.00
– 11.00 uur / Vijver Valckenhoeflaan
De Viswedstrijd voor de jeugd zal ook
dit jaar in de vijver tegenover de Speeltuin worden gehouden. Hengelsport
Velsen (HSV) is al jaren enthousiaste
organisator en geniet ook van deze
promotionele actie voor de Hengelsport. Organisator Jan Beliën heeft de
organisatie overgedragen aan Leen
Noordzij.
Opgeven kan bij de firma’s Bormann
(Galle Promenade 8, Velserbroek) en
Van Royen (Hoofdstraat 158, Santpoort). Late beslissers kunnen zich gedurende het Dorpsfeest nog opgeven
bij het secretariaat van de Harddraverij
Vereniging (023-5377171). Deelname
kost 2 euro en er kan alleen aan de
waterkant worden betaald.

Wandelen Rondje Zandhaas
Vanaf 7.00 uur / Ruïne van Brederode
Het wandelsportevenement dat het team van Ben Molenaar organiseert, heeft dit jaar weer het evenemententerrein bij de Ruïne als uitvalsbasis. Dit jaar is er wederom een route van 40 km! In totaal zijn er
dus nu wandelroutes van 5, 10, 15, 25, 40 én 50 km. Het evenement is ook uitstekend geschikt voor de
Nordic Walkers.
Inschrijven kan ter plaatse. Let wel goed op de starttijden. Wie de 50 km loopt, kan starten van 7.00 tot
8.00 uur. Loopt u de afstand van 40 km, dan kunt u tussen 7.30 en 9.00 uur vetrekken. Gaat u voor de
25 km, dan kunt u starten van 8.00 tot 11.00 uur. De wandelaars voor de 10 en 15 km mogen vertrekken van 10.00 tot 12.00 uur en de 5 km van 10.00 tot 13.00 uur. Alle deelnemers moeten uiterlijk
17.30 uur binnen zijn. Deelname kost 3,60 euro (met medaille) of 2,30 euro (zonder medaille). Leden
van een erkende wandelorganinsatie krijgen 0,80 euro korting. De route wordt bij start uitgedeeld.
Meer informatie: Ben Molenaar, 023-5144229.
Drave-Rijwieltocht
Vanaf 9.00 uur / Ruïne van Brederode
Bent u geen wandelaar, maar wel een fietser? Ben Molenaar en zijn team, die toch al de hele dag op
het evenemententerrein aanwezig zijn om de vertrekkende en aankomende wandelaars te begeleiden,
organiseert gelijktijdig met het wandelen, ook twee fietstochten. Deze zijn respectievelijk 25 en 50 km
lang. Start en finish zijn ook bij de Ruïne. Ook hier is de starttijd van belang (in verband met controleposten onderweg). Deelnemers aan de 50 km kunnen tussen 7.00 tot 11.00 uur starten en de 25 km
tussen 8.00 en 13.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 3,00 euro. Ook de fietsroutes worden bij de start
uitgedeeld. Meer informatie: Ben Molenaar, 023-5144229
Tally Ho!
10.00 – 13.00 uur / Ruïne van Brederode
De laatste zaterdagochtend van het Dorpsfeest staat om 10.00 uur de Tally Ho! op het programma. Dit
is een snelheidswedstrijd, waarbij steeds twee ruiters het tegen elkaar opnemen op een recht stuk dat ze
drie keer moeten afleggen. Op de heenweg moeten de paarden stappen, terug in draf en tot slot weer
terug naar de bel in volle galop. Het is de bedoeling dat de deelnemers het traject zo snel mogelijk
afleggen, maar tijdens het stapgedeelte mag het paard niet aandraven en tijdens het draf gedeelte niet
galopperen. Wie het eerst bij de bel is, heeft gewonnen. De truc zit dus in het in de hand houden van je
paard.
Net als vorig jaar zal er in koppels worden gestreden in estafettevorm. Per rit komen er 4 combinaties (2 koppels van 2 combinaties) in de baan. Vanuit een relais starten de eerste 2 deelnemers tegen
elkaar, na het afleggen van het parcours gaan zij terug naar het relais, overhandigen een zweepje aan
hun koppelgenoot, die het tweede deel voor zijn rekening neemt. Deelname aan Tally Ho! kan alleen
via voorinschrijving vanaf 31-7 bij “de dames M&M” 06-51538994 of 06-51344887, en sluit op 6
augustus. Deelname 2 euro.

Water en Oudhollandse groene zeep zorgen voor voldoende glijvermogen om met de blote buik over
een ingezeepte baan van bijna 50 meter lengte glijden. Kinderen, mannen en vrouwen zoeven als een
puk over een sjoelbak. Wie zo weinig contact met de baan weet te maken door zijn rug te hollen en zijn
buik hard te maken, zal slechts een klein spoortje achterlaten en heel ver komen.
De middag zal aan elkaar worden gepraat door Jan van der Meulen en Theo Koster, de veilingmeesters
die de goederenveiling van de Parnassiaschool aan elkaar hebben gepraat. Zij zullen enthousiasmerend verslag doen van de boeiende taferelen die zich op de zeepbaan afspelen.
Dat in Santpoort op een topniveau wordt gegleden is inmiddels aangetoond. Dennis Wijker is Nederlands kampioen, maar wellicht zal topbuikschuiver Herman Berg ook aan de start verschijnen. Van
13.30 tot 14.30 uur glijden kinderen van 6 tot 14 jaar. Inschrijven vanaf 13.00 uur. Van 15.00 tot
16.00 uur; dames en heren van 15 jaar en ouder. Ook is er wederom een rubriek voor de “vet-eranen”
(masterclass). Inschrijven vanaf 14.30 uur. Deelname gratis.

Tobbetje steken
14.30 – 15.00 uur / Ruïne van Brederode
Tussen het Buikschuiven door is er omstreeks 14.30 uur ruimte in het programma voor het Oudhollandse Tobbetje Steken. Zittend op een karretje die van een rails af naar beneden rolt, moet de deelnemer met een lans een ring uit een houder steken. Deelname staat open voor iedereen vanaf 15 jaar
en ouder. Inschrijven kan een kwartier van te voren. Verkleden mag, maar houdt rekening met een nat
pak. Deelname gratis.
Lampionnenoptocht
23.30 uur / Start Burg. Weertsplantsoen
Kinderen verzamelen op het Burg. Weertsplantsoen en krijgen daar een gratis lichtje uitgereikt
en gaan met de Harddraverij Band Wilhelmina op
pad naar het vuurwerk. Natuurlijk mogen eigen
lampionnen ook worden meegenomen.
Vuurwerk
24.00 uur / Circusterrein Hagelingerweg
Het vuurwerk is net als vorig jaar op het “circusterrein” aan de Hagelingerweg, tegenwoordig ook
wel bekend als het landje bij Sportpark Groeneveen. Hier is voldoende ruimte voor het publiek
en kan het vuurwerk veilig worden afgestoken.
Bezoekers wordt met klem gevraagd vanuit het
dorp via de Hagelingerweg naar het vuurwerk te
lopen. Het Kerkepad – de B-weg die van de Dreef
tussen de bollenvelden door naar het Sportpark
Groeneveen loopt – is dan namelijk afgesloten.
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Sint Jacob start eerste consultatiebureau voor ouderen
Haarlem - Ook als u ouder wordt
wilt u prettig blijven leven. Het ConsultatieBureau voor Ouderen (CBO)
van Stichting Sint Jacob speelt een
belangrijke rol bij het voorkomen en
helpen oplossen van gezondheidsproblemen.
Al meer dan dertig gemeenten hebben consultatiebureaus voor ouderen. Stichting Sint Jacob is als eerste
organisatie voor ouderen een CBO
in Schalkwijk, Haarlem gestart. Ook
dit CBO hanteert de landelijke richtlijn voor consultatiebureaus. De manier waarop u woont en de gezinssituatie worden besproken. We controleren uw bloeddruk, het gewicht,
bloedsuiker, hartslag en cholesterol. Als het nodig is geven we tips
voor bijvoorbeeld het verlagen van
de cholesterol.
Het ConsultatieBureau voor Oude-

ren is er voor iedereen van 60 jaar
en ouder. Voor een bezoek kunt u
een afspraak maken. U krijgt dan
een vragenlijst thuis gestuurd. Tijdens uw bezoek bespreekt de wijkverpleegkundige de lijst met u en
verricht de metingen van bloeddruk,
cholesterol etcetera. Eventueel kan
de wijkverpleegkundige u de weg
wijzen naar bijvoorbeeld fysiotherapeut of diëtist.
Een bezoek aan het CBO duurt ongeveer een uur en is gratis.
Het ConsultatieBureau voor Ouderen van Sint Jacob is te vinden in
het gezondheidscentrum Schalkwijk
aan de Braindlaan 11 te Haarlem.
Openingstijden; dinsdag van 09.00
uur tot 17.00 uur en donderdag van
13.00 uur tot 17.00 uur. Loop eens
binnen of bel voor een afspraak met
het BureauZorgBemiddeling van
Sint Jacob: 023-8922980.

Grote materiaalverkoop
bij Haarlemse bibliotheek
Haarlem - De Stadsbibliotheek
Haarlem en Omstreken wordt volledig heringericht. Daarbij ontstaan
regelmatig grote vrije ruimtes. Daarom vindt er de komende weken tijdens openingstijden, een grote verkoop van afgeschreven boeken over
allerlei onderwerpen en jeugdboe-

Stadskweektuin nu ook
op zaterdag open

ken plaats. Ook zijn er andere materialen te koop zoals cd-roms, cd’s en
dvd’s. De materiaalverkoop is reeds
gestart. Alles gaat weg tegen bodemprijzen, variërend van 50 cent
tot 3,50 euro. Dus wees er snel bij
en sla uw slag!
Kijk ook op www.sbhaarlem.nl.

Haarlem-Noord - De Haarlemse
Stadskweektuin op de Kleverlaan is
met ingang van 1 augustus niet alleen op werk- en zondagen open,
maar ook op zaterdagen. Het is voor
jong en oud een prachtige plek om
te recreëren en gratis toegankelijk
voor iedereen.

Piepend geluid leidt tot
grote consternatie
Haarlem - De brandweer kreeg
zondagavond omstreeks half negen
het verzoek assistentie aan de politie te verlenen. Omwonenden op de
Schoterweg in Haarlem-Noord hadden geklaagd over hevig gepiep en
de politie had hierbij de assistentie
van de brandweer nodig.
De melding was alleen niet helemaal
goed overgekomen en de brandweer rukte uit met een ladderwagen
omdat men dacht dat er sprake zou
zijn van overlast van een vogel. Bij
aankomst bleek het gepiep afkomstig te zijn van een alarminstallatie
en niet van een vogel. Gelukkig was
de brandweer niet voor één gat te

vangen en met behulp van wat gereedschap en een koevoet van de
politie werd de deur geforceerd.
Binnen korte tijd was de alarminstallatie in deze woning uitgeschakeld,
toen bleek een zelfde installatie in
een naburig pand ook te zijn geactiveerd. Na een luisterend oor kwamen hier minder decibellen vanaf
en besloten de brandweer en politie deze gewoon door te laten loeien
omdat er geen overlast voor omwonenden werd veroorzaakt.
Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de geforceerde deur te
repareren. (foto: Michel van Buren)

Ergotelis tegenstander op
Open Dag HFC Haarlem
Haarlem - Op de Open Dag van
HFC Haarlem op zondag 3 augustus
zal het eerste elftal van de club een
oefenwedstrijd spelen tegen Ergotelis Iraklion. De ploeg is afkomstig uit
Kreta en is daar de grote rivaal van
OFI Kreta. Ergotelis eindigde afgelopen seizoen op de dertiende plaats
in de hoogste Griekse competitie
met slechts twee punten achterstand op OFI.
De Open Dag start om 12.00 uur,
vanaf welke tijd er diverse activiteiten voor jong en oud zijn op het
Haarlem-terrein. Om 14.15 uur worden de Haarlem-spelers aan het publiek voorgesteld, waarna om 14.30

uur de wedstrijd begint. Het is de
laatste oefenwedstrijd voor de ploeg
van Jan Zoutman, voor wie op 8 augustus de eerste competitiewedstrijd tegen Top Oss op het programma staat.
Ergotelis speelt op 7 augustus nog
een oefenwedstrijd tegen De Graafschap, dat een week later pas aan
de competitie begint. Ook Volendam en Go Ahead Eagles treffen Ergotelis in de voorbereiding. Eerder
werd de wedstrijd tussen de Griekse
ploeg en FC Omniworld afgelast in
verband met de slechte weersomstandigheden.

Ook organiseert het Haarlemse Rode Kruis in mei en september een
week naar de vakantieboerderij De
Imminkhoeve te Lemele. Voor alle
accommodaties geldt dat zij volle-

dig zijn aangepast. Gasten worden
begeleid door vrijwilligers.
Voor de vakantie naar vakantieboerderij de Imminkhoeve van 1 tot
6 september zijn nog plaatsen vrij.
Ook voor de reis met het hotelschip
de Henry Dunant van 1 tot 6 december zijn nog een paar plaatsen vrij.
Gasten betalen een eigen bijdrage
van 200 euro exclusief verzekering
en vervoerskosten; het Haarlemse
Rode Kruis betaalt bijdrage vanuit
eigen middelen.
Kunt u niet meer zelfstandig op vakantie (bent u woonachtig in de gemeente Bloemendaal, Bennebroek,
Haarlem of Heemstede) en heeft u
interesse in een vakantieweek met
het Rode Kruis?
Neemt u dan contact op met het
Rode Kruis Haarlem e.o.; dit kan telefonisch op 023-5411615 (maandag, woensdag en donderdag van
09.00 tot 14.00 uur).

Workshop zelf een tas maken
Haarlem - Zelf een tas maken van
bijzondere materialen? Dat kan
donderdag 7 augustus van 10.00
tot 16.00 uur onder begeleiding
van vakdocenten Marel Thijssen en
Yoshina Davelaar. De tassen worden gemaakt van recyclematerialen
zoals binnenbanden, kussenslopen
en zeil. Je leert hoe een electrische
naaimachine werkt, om vervolgens

zelf creatief aan de slag te gaan..
Het tassenmaakatelier bevindt zich
op atelier het Hoofdkantoor, Waarderweg 78 in Haarlem.
Kosten zijn 20 euro per kind, dit is
inclusief het materiaal, drinken en
een lunch. Deze workshop is speciaal voor kinderen van 10 tot 16/17
jaar. Graag vooraf aanmelden via
marelyoshina@hotmail.com.

De Stadskweektuin is gelegen aan
de Kleverlaan 9 in Haarlem-noord
en is gratis toegankelijk. Vanaf 1
augustus gelden de volgende openingstijden: Maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag en zondag van 10.00 tot 19.30
uur (in de periode 1 april - 1 oktober). Zaterdag en zondag van 10.00
tot 17.00 uur (in de periode 1 oktober - 1 april). De (sub)tropische kassen zijn alleen op werkdagen open
van 9.00 tot 16.00 uur.
Parkeergelegenheid is te vinden onder de nieuwbouw van het Ripperdaterrein, dat op loopafstand is gelegen van de Stadskweektuin. Voor
meer informatie kan men bellen
naar het Natuur- en Milieucentrum
Ter Kleef, telefoon: 023-5114640.

Workshop zomerstekken
Haarlem-Noord - Het Natuur- en
Milieucentrum Ter Kleef organiseert
voor donderdag 7 augustus een
workshop ‘zomerstekken maken’ in
de kassen van de Haarlemse Stadskweektuin.
Om succesvol planten te vermeerderen is het nodig om te weten welke
soorten wanneer gezaaid, gestekt of
gescheurd moeten worden. Het Natuur- en Milieucentrum Ter Kleef organiseert jaarlijks enkele workshops
met plantenvermeerderingstechnieken als thema. Op 7 augustus is er
een workshop zomerstekken maken.
Soorten die zich juist in het midden
van het jaar volgens de genoemde
methode laten vermeerderen, zoals:
fuchsia, vlinderstruik, engelentrom-

pet (Brugmansia), buxus en lavendel, worden dan besproken. Vervolgens snijden de deelnemers onder
leiding van de docent zelf stekmateriaal in de Stadskweektuin. Daarmee
gaan ze aan de slag en twee weken
later kan vervolgens het bewortelde
resultaat worden opgehaald.
De workshop is van 13.00 tot 15.30
uur en wordt gehouden in de kassen van de Haarlemse Stadskweektuin aan de Kleverlaan 9. De deelnamekosten bedragen 15 euro, die
op de cursusdag moeten worden
voldaan. Dit bedrag is inclusief koffie of thee en het cursusboek. Er is
slechts plaats voor 15 personen. Telefonisch aanmelden is daarom nodig (023-5114640).

In tempo-doeloe sfeer

‘Rumah Ngobrol’ in Zorgcentrum Schalkweide
Haarlem - Op zondag 3 augustus van 14.00 tot 17.00 uur vindt de
tweede Rumah Ngobrol (gezellig
met elkaar praten, spelletjes doen)
in Zorgcentrum Schalkweide plaats.
Deze Indisch getinte zondagmiddag
is bedoeld voor iedereen die van gezelligheid houdt en is mede georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers.
Iedere eerste zondag van de maand
is er van 14.00 tot 17.00 uur Rumah
Ngobrol met een wisselend programma.

Nog plaatsen over voor
vakantie met het Rode Kruis
Haarlem - Met vakantie gaan is
niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Dat begrijpt men bij het Rode Kruis
Haarlem en omstreken. Voor velen is
het niet meer mogelijk om zelfstandig op vakantie te gaan vanwege
een chronische ziekte, handicap of
ouderdom. Maar niemand zou verplicht thuis moeten blijven omdat op
de vakantielocatie niet de juiste zorg
beschikbaar is. Of omdat de badkamer niet geschikt is voor mensen in
een rolstoel.
Daarom biedt het Rode Kruis Haarlem en Omstreken volledig verzorgde vakanties aan. Daartoe heeft
men de beschikking over het hotelschip de Henry Dunant en twee
aangepaste vakantiehotels, de Valkenberg en de IJsselvliedt.

De Haarlemse Stadskweektuin is
meer dan alleen een gemeentelijke werkplaats. Het is een openbaar
park met een zeer bijzondere plantencollectie, een groot grasveld om
op te spelen of te picknicken, een
kleine speeltuin en een dierenweide. Voor de kleintjes is er ook een
(permanente) kabouterroute. Het
(sub)tropische deel van de plantencollectie is ondergebracht in twee
grote kassen waar met regelmaat
ook workshops gegeven worden.
Het is bovendien een plek die in de
historie van Haarlem een belangrijke rol heeft gespeeld. Don Frederik,
zoon van Alva, heeft in 1572/1573
vanuit het kasteel ‘Huis Ter Kleef’
het beleg van Haarlem aangevoerd.
Toen Haarlem was gevallen, heeft

hij het kasteel opgeblazen. Huis Ter
Kleef lag binnen de grenzen van de
Stadskweektuin. De ruïneresten zijn
nu nog goed zichtbaar in de tuin.
Kortom, de Stadskweektuin is een
zeer bijzondere plek in Haarlem met
voor ieder wat wils!

Het programma voor 3 augustus is:
Optreden van Huib Abell, de danser van Patria; met een demonstratie van de Pencak Silat (vechtsport)
en de Tari Piring (Kaarsendans);
bingo; luisteren naar de sprookjes
van tante Lien; vVerkoop van Indische (maar ook Hollandse hapjes
en drankjes); karaoke met Oud Indische liedjes.
De toegang is gratis. Zorgcentrum
Schalkweide ligt aan de Floris van
Adrichemlaan 15 in Haarlem.

Naar het strand? Kijk op
www.reachthebeach.nl
Foto: Eric Zwart

6 augustus: Beijing!

Vijfde HaarlemNightSkate
Haarlem - Op woensdag 6 augustus gaat de vijfde HaarlemNightSkate van dit seizoen van start. Dit jaar
zijn er net als in 2007 zeven skatetochten die een grote groep skaters, gemiddeld zo’n 400, de mooiste plekken en het beste asfalt van
Haarlem en omstreken laat zien.
De vierde HaarlemNightSkate op 23
juli was met 400 deelnemers en het
thema Tropicana een groot succes.
Veel deelnemers stonden in hoelaslingers, rieten rokjes en kokosnoten-BH’s aan de start. Op 6 augustus zal het niet minder feestelijk zijn.
Dan is het thema in verband met
de start van de Olympische Spelen
twee dagen later in Beijing. De organisatie verwacht dan natuurlijk
veel olympische ringen, Chinese- of
juist oranje outfits aan de start. Ook
alle mogelijke sporten op de spelen als outfit zullen het zeker goed
doen. De route is deze keer een mix
van landelijk schoon in de regio en
Haarlems’ beste skate-asfalt in de
stad.
De start is om 20.00 uur bij de Kunstijsbaan Kennemerland en deelname
is gratis. De route is ongeveer 20 kilometer lang en halverwege wordt
gepauzeerd. Als het regent of het
wegdek nat is, gaat de tocht niet
door. Via www.haarlemnightskate.nl
worden de laatste weersontwikkelingen en het al of niet doorgaan van
de tocht bekend gemaakt. Ondanks
het niet al te hoge tempo is de HaarlemNightSkate bedoeld voor gevorderde skaters. Deelnemers moeten
goed kunnen sturen en remmen en
niet schrikken van slecht wegdek,

bruggen of paaltjes.
Elke deelnemer wordt dringend geadviseerd voldoende bescherming
te dragen tijdens de tocht: knie-,
pols- en elleboog-bescherming en
een helm. De tochten worden georganiseerd in samenwerking met de
gemeente Haarlem, SportSupport
Haarlem en politie Kennemerland.
Samen met de vrijwillige gecertificeerde verkeersregelaars van de
HaarlemNightSkate wordt gezorgd
dat het peloton veilig de route kan
skaten. De zesde HaarlemNightskate is op woensdag 20 augustus. Dan
staat de traditionele Haarlem Light
Skate op het programma. Kijk voor
meer informatie, data foto’s en routes op www.haarlemnightskate.nl.

Expositie
speksteen
Spaarndam - Tijdens de Kunstmarkt in Spaarndam is er op zaterdag 2 augustus een expositie
in de Oude Kerk te Spaarndam. Enkele jaren geleden is spontaan een
groepje mensen bijeengekomen
dat, praktisch zonder professionele begeleiding, met speksteen aan
de gang is gegaan. Hieruit zijn hele verschillende ontwerpen tevoorschijn gekomen, zoals figuren, voorwerpen, bloemen en wat dies meer
zij. Door elkaar te stimuleren in deze leuke bezigheid, is het resultaat
verrassend en divers.
De Oude Kerk is open op 2 augustus van 9.30 tot 17.00 uur.

IJmond - Via www.reachthebeach.
nl kunnen strandgangers snel zien
wat de verwachte drukte is, welke
evenementen er plaatsvinden en
welke alternatieven er zijn voor de
auto. Op mooie zomerse dagen is de
Noord-Hollandse kust een grote publiekstrekker. De provincie, betrokken gemeenten en PWN doen er alles aan om de kust zo goed mogelijk
bereikbaar te maken voor iedereen
die op mooie dagen naar het strand
wil. Zij informeren via o.a. www.reachthebeach.nl de strandbezoekers over de extra maatregelen die

getroffen worden: denk hierbij aan
verkeersmaatregelen en extra parkeer- en vervoersmogelijkheden om
het strand beter te bereiken. Op de
site staat o.a. informatie over vervoermiddelen, routes en verwachte
reistijden, maar ook informatie over
evenementen, de weersverwachtingen en allerlei andere wetenswaardigheden voor een bezoek aan een
van de Noord-Hollandse kustplaatsen.
Voor een overzicht van alle maatregelen surf naar reachthebeach.nl.

Afwisselende expositie in
Dorpskerk Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - Van maandag 4 tot
en met vrijdag 15 augustus is er
in de Dorpskerk te Wijk aan Zee
een afwisselende expositie bezoeken. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 19.00
tot 21.00 uur en in het weekend
van 15.00 tot 17.00 uur.
Het verhaal van Jozef. Zeldzaam tekenwerk van de Tsjech Ivan Urbánek
(overleden in 1994). Het Oude Testament komt door zijn hedendaagse
manier van tekenen weer tot leven.
Bert Kisjes heeft er voor gezorgd dat
dit werk niet verloren gaat en heeft
dankzij de moderne technologie de
tekeningen laten verwerken in een
fraai gebonden boek voorzien van
harde kaft (te koop voor 27,50 euro). Tijdens de expositie zal op een
avond/middag “het verhaal van Jozef” verteld worden. Meer hierover
leest u volgende week.
Fotografie en fotobewerking. De
Amsterdamse fotograaf Date van

Utteren heeft zich vooral toegelegd op portretfotografie. Verschillende mensen zoals zijn cursisten,
kinderen en de “ongeklede Engelen” die eind 2007 geposeerd hebben voor de Kerstkalender ten behoeve van deze kerk zijn op een eigentijdse wijze door hem gefotografeerd. Daarnaast is er algemeen
werk zien en een unieke Panoramafoto van Wijk aan Zee van ongeveer
4 meter breed. Info via Internet :daklu@planet.nl
Big Ladies. Gertruud Hartog (Wervershoof) heeft haar passie gevonden in het maken van originele
beelden van vrouwen met een maa
tje meer. Onder de naam “Big Ladies” ontwerpt zij krachtige vrouwenfiguren welke eigenwaarde en
vrolijkheid uitstralen.
Door op haar gevoel af te gaan weet
zij, met o.a. klei, papier-maché en
textielverharder, iedere keer weer
een uniek beeld neer te zetten. Info
via Internet: g.hartog@quicknet.nl.
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Anthony Correia
verlengt zijn contract

Zit er nog leven in het Spaarne?

Natuur in de stad
Haarlem - Zondag 10 augustus organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie langs boeiende stadsnatuur in het centrum van
Haarlem. Tijdens deze rondwandeling van ongeveer anderhalf uur
wordt de natuur in het centrum van
Haarlem onder de loep genomen. Er
is in de loop van de tijd veel stadsnatuur verloren gegaan maar er is
ook natuur bijgekomen; denk maar
aan de boeiende natuurbakken in
het water van de Nieuwe Gracht!
Op zoek naar de bijzonderheden
in de Bolwerken en het Kenaupark! Zijn dat Leilindes op de Gro-

te Markt? Zit er nog leven in het
Spaarne en wat zwemt er zoal in het
Spaarne? En aan de drijvende natuurbakken wordt ook een bezoek
gebracht! Kortom veel verrassend
´groen` in de oude binnenstad!

Velsen-Zuid - Telstar heeft een
contract afgesloten met Glynor Plet.
Plet is afkomstig van Nederlands
amateurkampioen FC Lisse. De 21jarige spits zal bij de Witte Leeuwen
de strijd aangaan met Bob Koning
als afmaker.
Trainer Edward Metgod is zeer tevreden met het aantrekken van Plet.
De voormalig speler van FC Den
Bosch heeft een geweldig seizoen
gedraaid bij FC Lisse, alwaar hij een
belangrijke rol had in het kampioenschap van de ploeg uit de bollenstreek. De kans die Telstar Plet
bood, heeft hem echter doen besluiten om voor twee jaar naar Velsen te verhuizen. De Amsterdammer
zal nog wel medisch gekeurd moeten worden, alvorens er een definitieve handtekening wordt gezet onder het contract tot juli 2010.
Telstar heeft bovendien het contract

met Anthony Correia opengebroken en verlengd tot en met 30 juni
2011. Hiermee geeft Telstar aan samen met AZ ook een regionaal gezicht aan de Witte Leeuwen te willen
blijven geven.
Correia is een speler uit de eigen
opleiding, die sinds 2001 bij de selectie zit. Hij begon zijn carrière als
vleugelspits, maar door zijn rijke ervaring is hij een aantal linies terug
gegaan.De rechtsbenige verdediger
heeft inmiddels 156 officiële wedstrijden gespeeld en heeft het menig aanvaller meer dan moeilijk gemaakt. In het afgelopen seizoen
heeft toenmalig trainer Luc Nijholt
hem regelmatig geposteerd tegenover de sterkste aanvaller.
Telstar is zeer verheugd met deze
contractverlenging, waarmee weer
een stap naar het nieuwe Telstar is
gezet.

Wie meer wil weten over ´Natuur
in de stad‘ moet zeker komen. Er is
meer mooie natuur in het centrum
dan je denkt! Vertrek om 11.00 uur
vanaf de AH-supermarkt in het station Haarlem. Aanmelden mag maar
hoeft niet. Deelname is gratis.
Informatie: Ronald van Zon, 0235492719 of op www.ivnzk.nl.

Gebruikte kleding voor Derde Wereld
Velsen - Gebruikte kleding, gordijnen, beddengoed, schoeisel en ander textiel kunnen in de aan huis bezorgde plastic zak of meerdere zakken op maandag 11 augustus 2008
uiterlijk om 9.00 uur aan de stoeprand klaarzet worden.
De vrachtauto van de stichting Salvatoriaanse Hulpactie haalt de zakken dezelfde dag nog op. Bewoners
van een woonerf kunnen de zakken
op de algemene huisvuil-verzamelpunten deponeren.
Een week voor de inzameling ont-

vangt men een envelop met daarin
de plastic zak. Op de envelop staat
de juiste inzameldatum.
Weer of geen weer stichting Salvatoriaanse Hulpactie haalt de kleding op. De Stichting Salvatoriaanse
Hulpactie ondersteunt kleinschalige
projecten in de Derde Wereld.
Stichting Salvatoriaanse Hulpactie is
lid van het Samenwerkingsverband
Kleding inzamelende Instellingen.
Voor het inzamelen van de kleding
verleende de gemeente vergunning.

Nieuwste en oudste voertuigen
ambulance en brandweer
IJmuiden - Aan de Orionweg werd onlangs een patiënt door de brandweer
uit een flat gehaald, via een hijskraan. Beneden stond de ambulance klaar
om de zieke naar het ziekenhuis te brengen. Het toeval wilde dat de oudste
en nieuwste voertuigen hierbij aanwezig waren. De 646 van de post IJmuiden is de oudste brandweerwagen in de gemeente. De ambulance was het
nieuwste model: een Mercedes-Benz met 100 kilometer op de teller. De wagen is aangepast aan de laatste eisen: versterkte achterdeuren (in verband
met de wind), verbeterde indeling en navigatie. Ook is de brancard lager, dit
is beter voor de patient. (foto: www.kovanleeuwen.nl)

Activiteiten Connexxion loket
over naar GWK Travelex
Haarlem - Vanaf woensdag 30 juli gaan de activiteiten van het Connexxion loket in Haarlem over naar
het GWK Travelex op het Stationsplein 11 B.
Connexxion heeft in 2007 een onderzoek uitgevoerd naar het rendement van de vervoerwinkels/loketten in het land. Uit dat onderzoek is
voortgekomen dat voor het overgrote deel van de winkels de kosten te
hoog zijn tegenover het rendement
dat zij bieden. De omzet van het verkoopkantoor komt de komende jaren in toenemende mate onder druk
te staan in verband met de introductie van de OV-chipkaart. Geble-

ken is dat de huidige reiziger via internet een groot deel van zijn reisinformatie binnenhaalt. Daarnaast
is de reisinformatie op de stations
via borden en elektronische displays goed te verspreiden. Voor de
periode dat er nog gebruik gemaakt
kan worden van de strippenkaart is
voorzien in een samenwerking met
GWK Travelex. Op www.connexxion.
nl vindt u de overige verkooppunten
bij u in de buurt.
Openingstijden van GWK Travelex
zijn aanzienlijk ruimer dan van het
huidige loket: maandag tot en met
vrijdag: 7.00 tot 19.00 uur, zaterdag:
9.00 tot 17.00 uur, zondag: gesloten.

Nieuw vangnet bij Van Laar
IJmuiden - Bij sleephelling van Laar aan de Westerduinweg is een nieuw
vangnet in gebruik genomen, dat zeer fijnmazig is. Dit wordt altijd omhoog
gehaald als er spuitwerkzaamheden zijn. Dit om te voorkomen dat de auto;s
en de gebouwen in de omgeving onder de rommel komen te zitten. Het net
is ongeveer tien meter hoog en hangt over de volledige lengte van de helling. (foto: www.kovanleeuwen.nl)

Sabine Dekker woonde tot haar
zevende in het IJmuidense Zeewijk, verhuisde daarna naar Velsen-Zuid en ze ging in Driehuis
naar school. Drie jaar geleden
besloot ze, de consumptiemaatschappij zat geworden, het
roer om te gooien in Frankrijk.
Daar woont ze samen met haar
Franse man Thierry en hun zoon
Cédric in de Drôme. Ze hebben daar een Chambre d’Hôtes
(pension). In deze rubriek vertelt zij over hun dagelijkse beslommeringen.
15 augustus is voor Bourdeaux één
van de leukste dagen van het jaar.
Het is de dag van het grote middeleeuwse feest. Ridders slaan dan
hun kampement op in het centrum.
Er is een grote markt, veel kinderactiviteiten en ‘s avonds is er een
middeleeuwse optocht met uitbeelding van de legende ‘Alberte’. Als
afsluiter is er een geweldig klanken lichtspel met vuurwerk en lasers op het oude middeleeuwse gedeelte van Bourdeaux. Al dertig jaar
lang wordt dit georganiseerd door
een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Zo’n veertig mensen zijn
de hele winter door bezig met de
voorbereidingen en dit groeit op de
dag zelf uit naar meer dan honderd.
Ik ben zelf dit jaar ook betrokken
bij het feest en zorg voor de fondsenwerving. Dit deed ik afgelopen
winter samen met de gepensioneerde Didier, die hier al van kinds

af aan woont, maar nog altijd de
Waalse Belg wordt genoemd. Het
bracht me in contact met veel middenstanders hier in de omgeving
en dat was erg leuk. U denkt misschien; niks voor mij, geld aftroggelen van mensen. Nou ik kan u verzekeren, dit doet iedereen met plezier. En je hoort nog eens wat, van
de lokale roddels tot gezondheidsklachten en politieke praat. Ik ben
al lang blij dat het merendeel van
de Fransen niet meer zo vroeg aan
de Pastis gaat, want bij vrijwel elk
bezoek werden we uitgebreid ontvangen en kregen we iets te drinken aangeboden. Soms konden we
slechts één bezoek op een ochtend
af te leggen, omdat we maar niet
wegkwamen. Dan keken we elkaar
aan en zeiden; ‘Die mensen staan
er helemaal niet bij stil dat het voor
ons ook vrijwilligerswerk is’. Evengoed is het gelukt om weer een
aardig bedrag te verzamelen en
kunnen er leuke optredens worden
verzorgd, zoals riddergevechten en
roofvogelshows. Bourdeaux is een
perfecte setting voor dit feest met
het oude middeleeuwse gedeelte, ‘la Viale’ genoemd. Wordt het tijdens het feest gebruikt als achtergrond voor het klank en lichtspel,
de andere dagen van het jaar kan
het bezocht worden. Inmiddels geef
ik elke dinsdagmiddag in het Nederlands een rondleiding door ‘La
Viale’ en vertel de geschiedenis van
Bourdeaux. Dus als u in de buurt
bent. sabine@pauroux.com.

De Willem Beukelsz kwam zaterdag weer terug in IJmuiden (foto: www.kovanleeuwen.nl)

Willem Beukelsz mee op kamp

Schip van Zeekadetcorps
na negen jaar terug
IJmuiden - Na negen jaar afwezigheid was de Willem Beukelsz van
het Zeekadetkorps IJmond eindelijk
weer aanwezig bij het landelijk zomerkamp, dit keer in Lelystad.
Na jaren van hard werken is het gelukt om het schip weer in de vaart
te krijgen. Helaas werd de pret nog
even gedrukt door vervuilde brandstof maar de Zaandam van collegakorps Vlissingen schoot te hulp en
gezamenlijk is men naar Lelystad
afgereisd.
Op het zomerkamp waren enkele
honderden kadetten van elf korpsen. Commandant Marije Bes van
Zeekadetkorps IJmond: ,,Overdag
zijn ze aan het zeilen in de WR1sloepen van de marine. ’s Avonds
is er tijd voor sport en spel. Het leren samenwerken en de contacten
met andere korpsen zijn hierbij heel

belangrijk.” Vorige week zaterdag
kwam de Willem Beukelsz weer terug in IJmuiden. Bes wil geen beloftes doen maar: ,,Gezien al het werk
wat we gedaan hebben is vervuilde
brandstof eigenlijk maar een klein
probleem. Daarom hebben we ook
goede hoop dat we op het Havenfestival varend aanwezig kunnen
zijn. Daarna volgen nog wat laatste
aanpassingen zodat het schip ook
weer de zee op kan.”
Het Zeekadetkorps IJmond kan nog
een aantal leden plaatsen. Sinds vorig jaar zelfs vanaf de leeftijd van 8
jaar. Men kan er leren roeien, zeilen,
splitsen en knopen maar ook een
stuk theorie. Uiteraard wordt er enkele keren per jaar gevaren met het
eigen korpsschip. Ook zijn er uitstapjes naar de marine, zeevaartschool en/of scheepswerf.

Expeditie in Teylers Museum
Haarlem - Teylers Museum daalt
deze zomer af naar de ontoegankelijke wereld van de diepzee. De
grootste en meest extreme leefomgeving op aarde fascineert al eeuwenlang, maar is nog allerminst bekend. De familietentoonstelling Expeditie Diepzee in Teylers Museum biedt tot en met 21 september
de gelegenheid zelf op onderzoek te
gaan en kennis te maken met een
gebied vol eeuwige duisternis, extreem hoge druk en wonderlijke
dieren zoals de reuzeninktvis en de
hengelaarvis.
Eeuwenlang was de diepzee bron
van speculatie: mythische zeemonsters leefden op
de bodem en
vormden een
gevaar
voor
zeelieden en
schepen.
Of
dat waar is?
Nog
steeds
kent de diepzee vele geheimen.
Pas
de laatste 30
jaar zijn wetenschappers
in staat serieus onderzoek te doen.
Zij vergaarden al veel kennis over
temperatuur, stroming en druk en
ontdekten bizarre beesten, zelfs op
meer dan acht kilometer diepte. Ook
vermoeden zij dat er nog veel onbekende diersoorten zijn. Ook NIOZ
Koninklijk Nederlands Instituut voor
Zeeonderzoek is een belangrijke
speler in het diepzeeonderzoek: zij
verrichten studie naar koudwater
koralen en klimaatschommelingen
in de diepzee voor een duurzame
toekomst van onze planeet.
Expeditie Diepzee is een reis tussen
feit en fictie waarvoor Teylers Museum uit al zijn collectieonderdelen putte en belangrijke bruiklenen

leende: angstaanjagende zeemonsters in zeldzame boeken en atlassen, fossielen, geprepareerde wonderlijke vissen als de hengelvis en
de rattenstaart en verslagen van de
eerste serieuze expedities, zoals de
Challenger Expeditie (1880) en de
Hollandse Siboga expeditie (1900).
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek gaf speciaal voor de tentoonstelling hedendaags expeditiemateriaal in bruikleen. Hiermee én met spectaculaire
filmbeelden wordt de huidige stand
van het diepzeeonderzoek gepresenteerd.
Expeditie Diepzee is een familietentoonstelling. In een speciaal nagebouwde zeecontainer is een expeditielaboratorium
geplaatst,
waar
kinderen
zich even een echte diepzeeonderzoeker
kunnen
wanen. In experimenten en games
kunnen zij enkele geheimen van
de diepzee proberen te ontrafelen.
Bij de tentoonstelling worden familiedagen georganiseerd: Kindertheater Grrr speelt de onderwatervoorstelling Zeebeesten (22 juni); biologe Annelies Pierrot verzorgt de kinderlezing Wat leeft er in de diepste oceaan? (24 augustus). Tevens
vindt een speciale Diepzee Modeshow plaats waarin kinderen verkleed kunnen komen als hun favoriete zeemonster, piraat of zeemeermin (14 september). De tentoonstelling werd voorbereid in samenwerking met NIOZ en Ecomare en komt
mede tot stand dankzij Stichting Zabawas.

Eventjes weg:
ideaal voor inbrekers
Regio - Tijdens de zomer is men
snel geneigd eventjes van huis te
gaan; een klein boodschapje doen,
even de kinderen ophalen bij een
vriendje of vriendinnetje of gewoon even met de hond uit. Door
het mooiere weer en het ontspannende gevoel van de zomer verlaat
men het huis dan voor ‘even’ zonder er goed bij stil te staan dat dit
uitgelezen momenten zijn voor inbrekers. Vaak is de woning buitengewoon eenvoudig binnen te dringen. In een aantal gevallen is deze
zelfs niet eens afgesloten. Zelfs als
men er even een paar dagen tussenuit gaat, wordt het huis niet optimaal afgesloten achtergelaten.
Evert Jansen, ex-inbreker: ,,Inbreken was voor mij dé manier om aan
drugsgeld te komen. Een reguliere
baan had ik niet, dus er was alle tijd
om rustig rond te lopen in een buurt
om dan snel mijn slag te slaan. Dat
je de woning moet beveiligen om
dieven af te schrikken, weet iedereen. Maar ben je ‘even weg’, dan
denken mensen daar blijkbaar niet
meer aan.
De ramen blijven open om te luchten en het alarmsysteem staat uit.
In Nederland hebben mensen blijkbaar veel vertrouwen. Ze kennen
hun buren door en door en vertrouwen eigenlijk iedereen in de omgeving. Mensen doen de voordeur niet
op slot als ze even bij de buurvrouw
op de koffie gaan of brood halen bij
de bakker. En de tuinpoort en achterdeur zijn niet eens op slot, ook als
er niemand is.
Ik belde dan aan, keek rond in de
tuin en als er niemand was, stapte ik

in een paar minuten binnen en was
zo weer buiten. Mét telefoons, laptops, bankpasjes, sieraden en soms
grote sommen cash uit de handtas
of de portemonnee op tafel.
Nog leuker was het als mensen
waardevolle spullen in de gang of
in het zicht lieten staan. Dan wist ik
meteen of inbreken de moeite loonde.
Of het opvalt als je in de buurt rondstruint? Sociale controle bestond
dikwijls slechts uit de vraag of ik
soms een verhuizer of een nieuwe
bewoner was!
Een inbraak kun je nooit helemaal
voorkomen. Maar je kunt het inbrekers wel knap lastig maken. Ga
je eventjes of een paar dagen van
huis? Neem dan die paar minuten om ramen en deuren te sluiten,
waardevolle spullen uit het zicht te
halen en het alarmsysteem aan te
zetten.
Een alarmsysteem is makkelijk bedienbaar en heeft niet alleen een
preventieve werking, maar geeft bij
een inbraak ook direct een signaal
naar de meldkamer. De inbreker
weet dan dat hij geen tijd heeft om
uw woning te doorzoeken.’’

Te veel op
Regio - Op de Van Loenenlaan in
Beverwijk heeft de politie dinsdag
een 22-jarige Beverwijker aangehouden die onder invloed van alcohol reed: hij blies net over de maximaal toegestane limiet.
Tegen deze beginnend bestuur is
proces verbaal opgemaakt.
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‘Vrouwen over de braderie,
de mannen aan het bier’

Kortebaandraverij trekt veel bezoekers
Het biertje smaakt prima!

IJmuiden aan Zee – Zondag was
er een braderie met vele extraatjes
als afsluiting van de feestweek op
de Kennemerboulevard.
Je kon zowat over de hoofden lopen, zo druk was het. Het was dan
ook een zeer gezellige braderie met
veel variatie.
Crocs, de plastic gekleurde schoenen zijn een rage. Ze lagen hoog
opgestapeld op een kraam, mensen
waren druk aan het passen. ,,Kijken,
kijken, niet kopen’’, roept een man
bij een kraam vol met kleding luidkeels. ,,Vandaag is het kijkdag, morgen koopdag.’’ Een kraam van Tupperware trekt veel belangstelling.
Het merk is met zijn tijd meegegaan,
want er is nu ook materiaal voor in
de magnetron. ,,Dit is echt een wonderkannetje’’, zegt een vrouw tegen
haar vriendin. ,,Het eten wordt goed
heet, maar de handgreep blijft koud
waardoor je het zo uit de magnetron
kunt pakken.’’ Poffertjes, ijs, Groningse worst en verse ananas: een
wonderlijke combinatie van etenswaren is er verkrijgbaar. Een vrouw
past tot haar tevredenheid een jurk
en zegt dan tegen haar man: ,,Schat,
betaal jij even, ik heb mijn portemonnee niet bij me.’’ Lachend: ,,Ja,
waarvoor gaat anders je man met
je mee.’’ Een koopman roept: ,,Voor
vijf euro is de redding nabij.’’ Hij verkoopt pufferballen, gekleurde plastic knijpballetjes, die volgens hem

goed zijn tegen stress en reuma.
,,Nog een klein stukje, verderop verkopen ze ijs’’, zegt een moeder tegen haar jengelende kleuter. Een
echtpaar passeert het terras van
Het Zandhuis. ,,Zullen we een biertje kopen?’’, vraagt de man aan zijn
vrouw. ,,Nee, ik ga eerst de braderie
over’’, is het antwoord. ,,Ga jij maar,
je kunt me straks hier vinden’’, besluit de man. Terwijl hij zich met een
biertje in een stoel laat zakken, verzucht hij tevreden: ,,Zo hoort het
ook, de vrouwen over de braderie
en de mannen aan het bier.’’
In Het Zandhuis staan twee mooie
meiden in korte rokjes, van Club Fiera IJmuiden. Ze leren de bezoekers
het dansen van de salsa. Ondanks
de warmte weten ze veel mensen de
dansvloer op te krijgen, waar zij zich
uitleven op de vrolijke klanken van
de muziek. Op het terras van restaurant café IJmuiden aan Zee krijgt
Cock Zwanenburg veel mensen aan
het zingen, onder het mom: ,,Het
shantykoor zoekt nieuwe leden.’’ Tijdens Hollandse meezingers duwt hij
bezoekers de microfoon onder de
neus, die stuk voor stuk vrolijk meezingen.
Die avond barst Het Zandhuis zowat
uit zijn voegen, waar de Ruud Jansen Band op swingende wijze traditiegetrouw de week afsluit. Een
mooie afsluiting van een geslaagde
feestweek. (Carla Zwart)

Genieten van de paarden in het zonnetje.

Jari met zijn vrienden
bij de Amerikaanse
politiewagen.
Een ritje in de minicars op de kermis is ook leuk (foto: Carla Zwart)

Salsadansen

Tijdens IJmuidense feestweek

in het Zandhu

Geen draaimolen op de kermis
IJmuiden aan Zee – Een moeder met een peuter aan haar hand
is op de kermis op de Kennemerboulevard op zoek naar de draaimolen. ,,Die is er niet’’, zegt de jongen
die helpt bij de minicars. ,,Vorig jaar
hebben we slecht gedraaid, vanwege de harde wind moest de kermis drie dagen dicht. Dat heeft veel
mensen kopschuw gemaakt, de kermis is daardoor wat kleiner dit jaar.’’

Hij vervolgt: ,,Nu draaien we prima,
volgend jaar komen ze wel weer terug. Maar dan heb je kans dat ouders met kleine kinderen niet komen, omdat ze denken dat er niet
veel aan is voor de peuters.’’ De
vrouw: ,,Ze mag een ritje maken in
de minicars, dan gaan we touwtje trekken en daarna gaan we een
suikerspin kopen. We vermaken ons
evengoed wel op de kermis.’’

Kinderactiviteit tijdens feestweek

Een tochtje met de minicat
IJmuiden aan Zee – Vrijdag was
het de dag voor de kinderen, tijdens
de IJmuidense feestweek. Bij ’t Coraaltje mochten ze vliegers maken.
De tafels met knutselspullen waren vanwege het warme weer buiten voor de deur gezet, met limonade binnen handbereik. Toen de vliegers klaar waren, gingen de kinderen naar het binnenmeer, om
ze daar op te laten. Dat ging prima, want er stond een stevige wind.
Daarna volgde nog een verrassing:
ze mochten een tochtje maken in
een minicat over het meer, onder
begeleiding van Max Wester en

Cock Zwanenburg krijgt iedereen aan ‘t zingen.

Sjors van Leeuwen. De minicat komt
uit Nieuw-Zeeland, het is een kleine uitvoering van de catamaran. De
drijvers zijn opblaasbaar en de boot
kan zo afgebroken worden, dat hij
in een tas past. Dit maakt een trailer
overbodig om de boot te vervoeren.
Binnen een half uur is de boot weer
opgebouwd.
De kinderen vonden het prachtig
om met deze boot over het binnenmeer te varen, helemaal toen ze zelf
ook even aan het roer mochten. De
minicat is te koop en ook te huur bij
’t Coraaltje aan de Kennemerboulevard.

Line dancers in actie.

is.
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Dutch Eagles in Caprera
Maandag in IJmuiden:

Gratis* ruit repareren
IJmuiden - Een sterretje zit er zo in.
Vroeger knalden de ruiten er in zijn
geheel uit. De huidige gelaagde ruiten doen dat weliswaar niet, maar
scheuren veelal in een later stadium
alsnog door, ook nog na één of twee
jaar! Dat betekent uiteindelijk toch
weer een tijdrovende ruitvervanging
en het betalen door verzekerde van
een eigen risico van normaal 136
euro. Echter, bij een WA-Plus, Casco of All-Risk verzekering is harsreparatie van de ster vrijwel altijd zonder kosten. Sterreparatie is daarom
veel aantrekkelijker dan vervanging!
Verzekeraars hebben dan ook voorkeur voor harsreparatie boven vervanging.
Doorscheurkans sterretjes minstens 50 procent: ga veilig op
vakantie!
Op gelijmde voorruiten staan enorme spanningen, mede door intense
zonnestraling veroorzaakt. De stijfheid en daarmee de sterkte van de
carrosserie wordt voor 40% bepaald
door een goede, verlijmde voorruit.
Een zwakkere voorruit betekent dus
een zwakkere auto. Breuken in het
glas verzwakken de voorruit. Door
hitte (zon!) of kou (afkoeling door
plotselinge regenbuien) ontstaan er
extra spanningen in het glas. Ook
het dichtgooien van een deur (luchtdruk) veroorzaakt extra spanning.
Door al die spanningen is de kans
op doorscheuren van een barstje of
ster ruim 50%, zo blijkt uit technisch
onderzoek! De ruit op vakantie laten
vervangen is lastig en de afwikkeling met verzekeraars (buitenland!)
is ingewikkelder! Tijdige reparatie
van een ster is daarom zeer aan te
raden. Bent u voor ruitschade verzekerd en wordt u doorverwezen naar
een ruitschadespecialist, dan kunt u
bij Automark terecht.
Automark werkt voor iedereen die
voor ruitschade verzekerd is en
stuurt de rekening rechtstreeks
naar de verzekeraar. Voor de klant
zijn er geen kosten of moeite verbonden aan ruitreparatie. Als Automark uw ruit repareert, heeft u geen

eigen risico en geen no-claimverlies. Automark gebruikt voor reparatie de meest moderne harsinjectie-methode en geeft op alle reparaties levenslange garantie! Bij ruitreparatie moet de geldige groene
kaart worden meegebracht voor de
juiste verzekeringsgegevens.
Goedkoop Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten kost tegenwoordig
slechts 15 euro per auto, inclusief
twee waarschuwingsstickers. Voor
5 euro extra wordt een speciale reflectielaag over de gravures aangebracht, waardoor de gravures bij
regen en ‘s avonds goed zichtbaar
blijven. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten met het oorspronkelijke kentekennummer vervangen!

Bloemendaal - ‘Als Hotel California wordt ingezet, klinkt dat net zo
meeslepend als je gewend bent van
het origineel. Voor een coverband is
dat een groot compliment’, schreef
het Leidsch Dagblad. De Stem concludeerde: ‘The Dutch Eagles steken The Eagles’ naar de kroon. Als
je je ogen dicht doet, klinkt het griezelig echt.’
Niet voor niets dus zijn The Dutch
Eagles (voorheen De Egels) door
Radio 2 tot beste tribute-band van
Nederland uitgeroepen. En de roem
strekt inmiddels verder, want de heren stonden vorige zomer ook al vier
weken op het prestigieuze Edinburgh Fringe Festival, waar zij grote indruk maakten en op de verlanglijstjes wisten te komen van
een aantal belangrijke internationa-

Aangenaam

Gratis Voorruitinspectie op de
parkeerplaats van het Velserduinplein achter de Hema
Deze week komt de Mobiele Service van Automark in IJmuiden voor
een actie Ruit Repareren / Kenteken
Graveren. Op verzoek van de klant
wordt de voorruit ter plekke gratis
geïnspecteerd en krijgt een deskundig en vrijblijvend advies met betrekking tot. eventuele beschadigingen.
Men hoeft niet van te voren een afspraak te maken: voor Voorruitinspectie of Ruitreparatie meldt men
zich direct bij de reparateur. Reparatie van de voorruit is voor WAPlus, Casco en All-Risk verzekerden
geheel zonder kosten. Voor de juiste
verzekeringsgegevens moet bij reparatie wel de geldige groene kaart
worden meegenomen. Klaar terwijl
u wacht/winkelt!
Maandag 4 augustus kunt u terecht
van 09.00 tot 17.30 uur op de parkeerplaats van het Velserduinplein
achter de Hema. Bij regen kunt u
rustig in de auto blijven zitten. Let
op de gele tent en gele bus van Automark.

le festivals. The Dutch Eagles stelden onder de titel ‘Welcome Back to
Hotel Californië!’ een meeslepend
theaterconcert samen, waarin zij de
fameuze sound van de succesvolste rockband aller tijden weten op
te roepen met perfecte uitvoeringen
van heel veel onvergetelijk geworden Eagles-songs. Van ‘Take it Easy’ en ‘New Kind in Town’ tot ‘Hotel California’.
The Dutch Eagles komen vrijdag 1
augustus om 20.30 uur naar Caprera, de aanvang is om 20.30 uur. De
entree bedraagt 20 euro. Kaartverkoop: via de website www.openluchttheaterbloemendaal.nl; viaTickets Haarlem (023-5121212) of aan
de kassa van de Philharmonie in
Haarlem, Lange Begijnestraat 11 in
Haarlem.

Geboren: Anoeschka Cornelisje
Cornelia Hahn
Dochter van: Bianca Swets en
Sander Hahn
Zus van: Kimberley (2,5)
Geboren op: 23 mei 2008 om 19.46
uur
Geboortegewicht: 3495 gram
IJmuiden – Bianca had een vrij
zware zwangerschap. De baby
lag in stuitligging en na 30 weken
zwangerschap kwam ze hierdoor bij
de gynaecoloog terecht. Met 38 weken werd geprobeerd de baby goed
te draaien, dit was nogal pijnlijk. Het
lukte ook niet, de baby schoot weer
terug in stuitligging. Met 39 weken
was ze vanzelf goed gedraaid. Na
41 weken zwangerschap, Bianca
was elf dagen over tijd, werd besloten de bevalling in te leiden.
Bianca en Sander waren om 7.30
uur al in het Rode Kruis Ziekenhuis. Ze werd eerst aangesloten op
het CTG-apparaat, om te controleren of alles goed was met de baby.
Dat was het geval, om 9.15 uur wer-

den de vliezen gebroken. Om 11.15
uur kreeg Bianca een infuus met
weeënopwekkers. Een ware weeënstorm was het gevolg, die ze moeilijk kon opvangen. Zelfs een warme
douche hielp niet. Om 15.00 uur arriveerde de moeder van Sander in
het ziekenhuis, zij zou bij de bevalling zijn.
Om 18.30 uur ging Bianca naar de
verloskamer en mocht ze gaan persen. Dit lukte niet, zelfs niet toen de
verloskundige op haar buik duwde. Het ging te lang duren en de
gynaecoloog werd gebeld. Later
bleek, dat Anoeschka met haar gezicht omhoog lag, een zogenaamde
sterrenkijker. Ze had nooit op eigen
kracht naar buiten gekund. De vacuümpomp moest er aan te pas komen. Nu was Anoeschka er na drie
persweeën. Ze bleef samen met
haar moeder een nachtje in het ziekenhuis. De volgende dag kwam de
moeder samen met Kimberley naar
het ziekenhuis, ze was vol van het
nieuwe zusje. De kinderarts keek
de baby nog na en alles was in orde. Om 11.00 uur mocht Sander zijn
vrouw en zijn dochter mee naar huis
nemen.
Hij had het hele huis versierd, dus
dat was een leuke thuiskomst.
De borstvoeding wilde niet goed op
gang komen, dus er werd al snel
overgeschakeld op flessenvoeding. Een drukke kraamtijd volgde,
ze hadden gelukkig goede kraamhulp. Anoeschka is een lief en tevreden kindje, met tien dagen sliep
ze al door.
Kimberley is dol op haar zusje en helpt haar mama met van alles. Een nieuw ritueel ontstond: als
Anoeschka ’s avonds in bad is geweest, dan mag ze daarna nog even
bij haar grote zus in bed. Die daarna heel tevreden gaat slapen. (Carla Zwart)

De nog steeds onbewaakte overweg bij de Van Dalenlaan (foto: Michel van
Bergen)

Hek onbewaakte overweg
sluit nog niet goed
Santpoort-Zuid - Voor de onbewaakte overgang bij de Van Dalenlaan in Santpoort, waar eind vorige
maand een taxichauffeuse dodelijk
is verongelukt, heeft Prorail onlangs
een hek neergezet.
Dit hek hoort standaard gesloten te
zijn, zodra er geen gebruik van de
overgang wordt gemaakt. Op deze manier moeten de onbewaakte

overgangen een stuk veiliger worden. Dan moet het hek echter wel
gesloten kunnen worden.
Te zien is dat het hek bij de Van
Dalenlaan momenteel aan een kant
nog gewoon open staat. Doordat
het slot in het hek uitstaat is er ook
geen mogelijkheid om het dicht te
krijgen. Prorail laat weten het in onderzoek te hebben.

Speuren op het strand
bij de Strandbibliotheek
IJmuiden aan Zee - De Strandbibliotheek van IJmuiden aan Zee organiseert woensdag 6 augustus een
speurtocht op het strand voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Bij de strandbibliotheek voor Paviljoen Noordzee, gaat het speuren
vanaf 14.00 uur van start. Kinderen
die mee willen doen kunnen zich
opgeven bij de Strandbibliotheek of
de Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden.

Speuren op het strand naar tekens
die zijn uitgezet.
Het spannende is dat al je zintuigen aan het werk worden gezet en
je met een blinddoek op zoek moet
naar allerlei sporen! Durf je mee te
doen aan deze spannende speurtocht?
Kijk voor meer activiteiten op www.
bibliotheekvelsen.nl of www.strandbibliotheek.nl.

Murat en Oskan, de nieuwe gastheren van Grillbar Shoarma Baba

Nieuwe eigenaren bij
Grillbar Shoarma Baba
IJmuiden – Dit jaar bestaat Grillbar
Shoarma Baba alweer 25 jaar, een
zilveren jubileum. Ooit begonnen
aan het Plein 1945, verhuisde de
zaak zes jaar geleden naar de Pegasusstraat. Ze waren tot laat open;
de jongeren die uit waren geweest
kwamen dan nog een broodje shoarma halen. De bovenburen hadden
er last van. In de Pegasusstraat zijn
er geen bovenburen en het pand
staat meer vrij.
Murat Arcdag was al op het Plein
1945 in dienst als kok. Sinds 1 januari is hij de nieuwe eigenaar van Baba, samen met Oskan Kat. De twee
mannen hebben grote plannen.
,,Er is nooit geadverteerd of op andere manier reclame gemaakt voor
de zaak. Dat gaat veranderen’’, vertelt Oskan. ,,Ik wil Baba op de kaart
zetten met leuke acties.
Ook sponsoren we twee voetbalteams, van SVIJ en Stormvogels.’’
Binnenkort wordt de zaak verbouwd. Er is al geschilderd, er komt
een nieuwe vloer in en het gehele
interieur wordt vernieuwd. De zaak
blijft tijdens deze werkzaamheden
gewoon open.
Bij Baba bereiden ze zelf het vlees
en gebruiken ze al 25 jaar dezelfde kruiden. In de Pegasusstraat
werd begonnen met de verkoop
van spareribs. Murat heeft een eigen recept ontwikkeld voor gemarineerde spareribs die bijzonder lek-

ker zijn, mensen komen er speciaal
voor terug naar Baba. Vorige week
stond in deze krant een kortingbon,
waarmee voor slechts acht euro gemarineerde spareribs met patat
verkrijgbaar is. En dat in hele grote porties. Er was een man, die vond
dat zo lekker, dat hij al drie keer terug kwam. ,,Hij ging bij de buren
een Jutter lenen, knipte de bon uit
en daar was hij weer’’, lacht Oskan.
De actie loopt in de maanden juli en
augustus, daarna volgt een nieuwe
aanbieding.
Baba is de enige zaak die tot 24.00
uur aan huis bezorgt. ,,Je merkt
dat echt, mensen krijgen laat op
de avond nog trek, vanaf 23.00 uur
wordt er druk gebeld en dan is het
nog even een uurtje knallen’’, vertelt Oskan. Mensen die telefonisch
hun bestelling doorgeven, hoeven
daar nooit langer dan een half uur
op te wachten. Sinds kort is het ook
mogelijk om via de computer te bestellen: www.thuisbezorg.nl, dan de
postcode van IJmuiden intikken, Baba staat onder ‘grill’.
Baba, al 25 jaar de naam voor kwaliteit en gezelligheid. Murat en Oskan nodigen iedereen van harte uit
om eens te komen genieten van de
heerlijks shoarma en spareribs in
de zaak aan de Pegasusstraat 56 te
IJmuiden. Telefonisch bereikbaar via
0255-525625 of 519098.

Keurslager Dick Reus
viert tienjarig jubileum
Santpoort-Noord - Deze maand
viert Keurslager Dick Reus het feit
dat hij precies tien jaar geleden zijn
slagerij in Santpoort opende. Om dit
te vieren heeft Dick Reus de maand
augustus tot jubileummaand uitgeroepen en een groot aantal festiviteiten georganiseerd. Op deze wijze wil hij zijn klanten bedanken voor
het jarenlange vertrouwen dat zij in
hem hebben gesteld.
Een van de pijlers achter het succes
is het plezier dat Dick en zijn team in
het slagervak hebben. Elke dag bereiden ze vol enthousiasme de beste
vleesproducten. Of het nu gaat om
de worstsoorten, vleeswaren, maaltijden, broodjes, salades of verse
vleeslekkernijen, het zijn stuk voor
stuk producten die zelf worden gemaakt van de beste ingrediënten.
,,Iets wat de klanten zelf proeven’’,
aldus Dick.

Trots is Dick op het assortiment
rundvlees. Enerzijds omdat zijn
klanten de bijzondere kwaliteit en
de volle smaak weten te waarderen,
maar ook vanwege het feit dat dit
rundvlees week in week uit wordt
betrokken van een vaste leverancier.
Dit rundvlees voldoet aan speciale eisen op het gebied van afkomst,
voeding en dierenwelzijn. Met als
resultaat een bijzonder maar vooral lekker stukje vlees.
De komende weken wordt er groots
uitgepakt om dit jubileum te vieren,
waarbij de klant spaart voor een
kortingcheque ter waarde van 500
euro van Koelsma Keukens en bij
een volle spaarkaart maken zij kans
op een Boretti buitenkeuken. Verder kunnen zij volop proeven van de
lekkernijen uit eigen keuken en profiteren van voordelige jubileumaanbiedingen.

Beachparty bij Zeezicht
Bibliotheek krijgt ‘make over’
IJmuiden - Na de herinrichting van
de bibliotheek in Velserbroek, is ook
de Centrale Bibliotheek in IJmuiden na tien jaar toe aan een facelift. Een aantal grootscheepse veranderingen staan in de planning.
Zo wordt onder andere de afdeling
voor de jeugd verplaatst en komt er
een plek waar ook de jongeren van
Velsen zich welkom voelen.
Om dit te kunnen realiseren is er
voor een korte periode overlast voor
de bezoekers van de Centrale Bibliotheek in IJmuiden. In de periode van maandag 4 augustus tot en
met vrijdag 15 augustus vinden er
allerlei werkzaamheden plaats in
de Centrale Bibliotheek in IJmuiden.
De Bibliotheek is wel toegankelijk
voor publiek, maar de werkzaamheden kunnen leiden tot overlast voor
het publiek. Op dinsdag 12 augustus is de bibliotheek, in verband met
het aanpassen van een aantal technische zaken, gesloten. Op woensdag 3 september is er een feestelij-

ke opening voor iedereen! Niet alleen het interieur wordt getoond
maar ook de vernieuwde website zal
die dag de lucht in gaan. U bent bij
deze alvast uitgenodigd om de opening bij te wonen. Meer informatie
over de opening kunt u ter zijner tijd
vinden op de website (www.bibliotheekvelsen.nl) en in de bibliotheek.
Excuses voor het ongemak, maar u
krijgt er iets moois voor terug!

IJzerdief
Haarlem - De politie heeft zaterdag
een 42-jarige Haarlemmer aangehouden na een tip van een getuige.
De getuige had gezien dat de man
ijzer had gestolen vanaf een terrein
aan de Oudeweg. De politie trof de
vermoedelijke dader aan op de Machineweg, met het gestolen ijzer. De
Haarlemmer werd aangehouden en
bleek een bekende veelpleger te
zijn. Hij is ingesloten.

IJmuiden aan Zee - Op het strand
van IJmuiden, bij paviljoen Zeezicht,
presenteert Radio Veronica op 2 augustus de ‘80’s & 90’s Beach Party’. De Radio Veronica-DJ’s Colin
Banks, Silvan Stoet en DJ Silverius
zorgen ervoor dat tussen 18.00 en
01.00 uur de beste 80’s & 90’s hits
uit de speakers knallen. Vanzelf-

sprekend is het strand in stijl aangekleed en ontbreken de dansers niet!
Kaarten zijn 7,50 euro per stuk en
zijn te koop via www.radioveronica.
nl, www.8090beachparty.nl, de Primera-winkels en bij strandpaviljoen
Zeezicht in IJmuiden. Kijk voor meer
informatie op www.8090beachparty.
nl.

Expo Ruïne van Brederode
in Abdij Egmond Binnen
Regio - Van 2 tot en met 30 augustus kunt u schilderijen en tekeningen zien van Frits de Nooijer en
Dick Beentjes in de kunstgalerie van
de Benedictijner Abdij van Egmond
Binnen. Ingang Vennewatersweg 27.
De openingstijden zijn dagelijks van
10.00 tot 17.00 uur, zondag gesloten.
De officiële opening is op 9 augustus om 15.00 uur en wordt verricht
door de Egmondse schilder André Zentveld. De Nooijer en Beentjes schilderen en tekenen bij voorkeur naar de natuur. Dit geldt voor

hun portretten, maar ook voor hun
landschappen. Opvallend is, dat ze
zich beiden de afgelopen twee jaar
hebben laten inspireren door de Ruïne van Brederode te Santpoort. Het
is boeiend te ervaren hoe beiden
het zogenaamd ‘zelfde onderwerp’
van alle kanten en onder verschillende omstandigheden hebben gezien, geschilderd en getekend. Beide schilders laten ook hun eigen visie zien bij de portretten van veelal dezelfde portretmodellen. Zie ook
www.abdijvanegmond.nl.

