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Hans en Gerda Voortings straatvoetbaltoernooi

‘Die lachende bekkies, 
daar doen we ‘t voor’
Santpoort-Noord - Met het 
250-jarig jubileum van de 
harddraverij op komst wilden 
Hans en Gerda Voorting van 
het 28ste straatvoetbaltoer-
nooi voor de jeugd ook iets 
heel bijzonders maken. Het 
wordt maandag dus een dag 
vol verrassingen, volledig in 
stijl van Ot en Sien.

Tweehonderd drollenvangers, 
tientallen boerenkieltjes en Ot 
en Sien-jurkjes met bijpassen-
de ‘klutjes’ hangen bijna kant en 
klaar in de huiskamer, het tijde-

lijke atelier van Gerda, die alles 
zelf maakt. Op de salontafel ligt 
de administratie van het straat-
voetbaltoernooi. Nog slechts en-
kele dagen, dan barst het feest 
los.
Of dit het laatste door Hans ge-
organiseerde toernooi wordt is 
nog niet zeker. Na een knallen-
de afsluiting zou hij wel eens ge-
neigd kunnen zijn het stokje over 
te dragen. Maar niets is zeker.
Zoon Paul heeft de media bena-
derd, de kranten, de televisie en 
zelfs Paul de Leeuw, met zijn va-
ders grote wens of Johan Cruyff 

de prijsuitreiking zou willen 
doen. Of dat gaat lukken is de 
vraag, maar dat het 28ste straat-
voetbaltoernooi iets groots wordt 
is zeker. Hans en Gerda zetten 
zich volledig in om tot in het per-
fecte hun droom van een nos-
talgisch straatvoetbaltoernooi te 
verwezenlijken. ,,Voor die glimla-
chende bekkies, daar doen we ‘t 
voor,’’ zegt Voorting. Van de dag 
wordt een dvd gemaakt die later 
te koop is. De nostalgische kle-
ding is trouwens na afloop van 
het toernooi te koop voor de lief-
hebbers. (Karin Dekkers)

Velsen - Bij een kettingbotsing 
op de A9 is vorige week vrijdag-
middag om 14.30 uur één per-
soon lichtgewond geraakt. Bij 
het ongeval, dat plaatstvond ter 
hoogte van Velserbroek, waren 
zes voertuigen betrokken. Het 
verkeer richting Amstelveen liep 
grote vertraging op omdat bei-
de rijbanen gestremd waren. Tij-
dens de bergingswerkzaamhe-
den werd het verkeer tijdelijk 
over de vluchtstrook geleid. Over 
de oorzaak van het ongeval was 
woensdagmiddag nog niets be-
kend. (foto: Reinder Weidijk)
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Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Hibiscus
diverse kleuren
per stuk van 7,50

NU voor 4,99

Hoofdstraat 188
Santpoort-Noord

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

Keuken open vanaf 16.00 uur
Rookkamer aanwezig

Alle gerechten kunt u ook meenemen.

Ook in de feestweek dagelijks 
open voor lunch & diner!

www.villa-westend.nl

Let op!
Nog 2 dageN

tot het
250ste

dorpsfeest!
deze week het complete programma in deze krant!

S E L E C T W I N D O W S

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl 

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

BladManager:
Veroni Pereboom 
06-30695175

chef redactie:
Friso Huizinga 
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dek-
kers, Marja van der Wulp.

advertentieverKoop:
Therese Imming 
06-13509314
Gerda Ritskes
06-45708874
Tinka van Leeuwen 
06-11215143

Uitgave van:
Kennemerland Pers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

00 maand 2008 pagina 0

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-
514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Zwembad introduceert 
tijdregistratiesysteem
IJmuiden - Vorige week is het 
grote bad van De Heerendui-
nen leeggepompt - 1 miljoen 
liter water - zodat onder-
houd en schoonmaakwerk-
zaamheden kunnen plaats-
vinden, maar ook de aanleg 
van het nieuwe tijdregistra-
tiesysteem. Hiervoor moe-
ten aan de kopse kant van 
het zwembad, bij de douches, 
een tweetal registratiedraden 
in de betegeling worden ge-
legd waarvoor een tweetal 
sleuven moesten worden ge-
freesd.

Cor Speelman, manager van het 
zwembad, legt desgevraagd uit 
dat de zomerperiode hét mo-
ment is om het wedstrijdbad on-
der handen te nemen omdat nu 
zowel het recreatiebad als ook 
het buitenbad voor zwemmers 
ter beschikking staan. Het regi-
stratiesysteem biedt zwemmers 
de mogelijkheid om hun presta-
ties te volgen en te vergelijken. 
Na aanschaf van een bandje met 
daarin een chip (per jaar cira 25 
euro) worden de zwemtijden ge-
registreerd en vastgelegd. Ook 
kan de zwemmer op een gro-
te monitor, die recht boven het 
zwembad is gemonteerd, zijn tijd 
aflezen. Je tikt aan en kijkt naar 

boven om te zien welke tijd je 
noteert, aldus Speelman.
ChampionChip Timepoint (zo 
heet het systeem) is in Neder-
land in 2007 geïntroduceerd en 
is op dit moment in de regio al-
leen in zwembaden in Nieuw-
Vennep en Hoofddorp te vinden.
De gezwommen tijden worden 
ook doorgestuurd naar een in-
ternetpagina zodat de zwemmer 
zijn behaalde resultaten thuis 
op een rustig moment kan be-
kijken.
Ook nieuw is de recent geïn-
stalleerde, automatische, deur-
bediening. Voor zwemmers met 
een handicap is het vaak lastig 
om de zware deuren die naar de 
doucheruimtes en het zwem-
bad voeren te openen. Net als 
in het ziekenhuis is het nu mo-
gelijk middels een druk op knop 
de deuren open te laten zwaai-
en. Voor zwemmers die bijvoor-
beeld rolstoel gebonden zijn een 
hele verbetering. In de specia-
le omkleedruimte staat ook een, 
elektrisch in hoogte verstelbare 
tafel die het omkleden, voor de 
begeleiders van zwemmers met 
een handicap, veel makkelijker 
maakt. Meer informatie over het 
tijdregistratiesysteem is te vin-
den op www.mychampionchip.
com. (Joop Waijenberg)

Samenwerking 
buurtbemiddeling
Velsen - Eind juni is het conve-
nant Buurtbemiddeling Velsen 
ondertekend door Woningcor-
poraties Kennemerhave, AWV 
Eigen Haard, Woningbedrijf Vel-
sen, Woningbedrijf Brederode, 
Stichting Welzijn Velsen, Politie 
Kennemerland en de gemeen-
te Velsen. Zij hebben afspraken 
gemaakt over de kwaliteit van de 
organisatie en de uitvoering van 
buurtbemiddeling. In februari 
2009 is het meld- en coördina-
tiepunt buurtbemiddeling Velsen 
geopend voor buren die bij ‘ge-
wone’ burenruzies en het voor-
komen daarvan advies en of be-
middeling wensen. Er zijn nu 50 
meldingen. 

Onder leiding van coördinator 
Suleika van Holland en het team 
buurtbemiddelaars worden bu-
ren gratis en belangeloos gehol-
pen bij het vinden van oplossin-
gen. De buurtbemiddelaars zijn 
professioneel opgeleide mensen 
die belangeloos hun vrije tijd ter 
beschikking stellen om buren te 
begeleiden; zij volgen daarvoor 
trainingen. Wenst u bemidde-
ling, neem dan contact op met 
het meldpunt. Buurtbemiddeling 
is bereikbaar via 0255-548520 
en info@buurtbemiddelingvel-
sen.nl. Zie ook www.buurtbe-
middelingvelsen.nl. Buurtbemid-
deling is tot en met maandag 10 
augustus.
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Vrijdag 31 juli

Strandbibliotheek: Yoga voor 
volwassenen van 11.00 tot 12.00 
uur
Openluchttheater Caprera:
Racoon, 20.30 uur, kaarten via 
023 5250050 of www.open-
luchttheaterbloemendal.nl

Zaterdag 1 augustus
Kunstmarktconcert Spaarn-
dam in de Oude kerk, om 15.00 
uur. Liederen van o.a. Robert 
Stolz, Verdi, Puccini en Simon & 
Garfunkel. Toegan vijf euro. kin-
deren tot 12 jaar gratis.
Dorpsfeest Santpoort: zie pro-
gramma elders in deze krant
Strandbibliotheek: Piraten-
feest, start om 14.00 en 15.00 
uur

Zondag 2 augustus
Dorpsfeest Santpoort: zie pro-
gramma elders in deze krant
Vereniging Corus Stoom 
IJmuiden: rondrit met de stoom-
trein over het staalbedrijfster-
rein. Kaarten via 06 12105962, 
excursietrein@corusgroup.com 
of aan het loket j

Maandag 3 augustus

Dorpsfeest Santpoort: zie pro-
gramma elders in deze krant

Dinsdag 4 augustus
 

Dorpsfeest Santpoort: zie pro-
gramma elders in deze krant

Woensdag 5 augustus

Dorpsfeest Santpoort: zie pro-
gramma elders in deze krant
Strandbibliotheek: Voorlezen 
om 13.30 en 15.30 uur

Donderdag 6 augustus

Inloopochtend voor vrouwen 
en mannen met borstkanker. 
Kennemer Gasthuis lokatie zuid. 
Van 10.00 tot 11.30 uur.
Dorpsfeest Santpoort: zie pro-
gramma elders in deze krant

Wat is
er te 
doen

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

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 

023-5386528.
In de maanden juli en augustus 
is er geen open tafel. De eerst-
volgende open tafel is op vrijdag 
4 september.
Koersbal op maandag zijn nog 
leden welkom.
Restaurant 3 augustus weer ge-
opend op maandag en woensdag 
vanaf 12.00 uur. Opgeven vooraf 
niet nodig. Kosten 5 euro.
Zomerfeest Vrijdag 14 augustus 
zomerfeest van 16.00 tot 20.00 
uur, met buffet, rad van avontuur 
en muziek. Kaarten 7,50 euro. 
Vrijwilligers voor de felicitatie-
dienst, verzorgen en onderhou-
den van de volière en voor de 
keuken gezocht
ANBO Santpoort/Velserbroek
Donderdag 17 september: Dag-
tocht Hart van Brabant met be-
zoek aan orgelmuseum te Hilva-
renbeek. Kosten 41 euro, aan-
melden voor 30 augustus via 023 
5381221 of 06 21441197.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Week lang feestkorting 
bij Dingespoort
Santpoort-Noord - Heerlijk 
zo’n Dorpsfeest Santpoort, maar 
af en toe wel vermoeiend. Geluk-
kig is er ook Dingespoort waar je 
de hele week elke dag welkom 
bent, heerlijk kunt zitten en ook 
nog genieten van de heerlijkste 
gerechten en hapjes. Bovendien 
is het tijdens het Dorpsfeest ex-
tra korting bij Dingespoort: Jos 
en Annelies nemen over de hele 
nota de BTW voor hun rekening.
En wat kun je lekker eten bij Din-
gespoort. Alle gerechten zijn vers 
en natuurlijk vers bereid. De he-
le dag wordt de grote kaart ge-
voerd, dat betekent een ontzet-
tend grote keus uit vlees-, vis-, 
kip- en vegetarische gerechten. 
‘s Avonds wordt voor de lekke-
re trek de kleine kaart gevoerd 
met de befaamde saté en over-
heerlijke broodjes shoarma, ke-
bab, kroket en pitakaas. Alle ge-

rechten kunnen desgewenst ook 
meegenomen worden. Favoriet 
bij Dingespoort zijn het familie-
pakket, het partypakket en de 
spareribs, alledrie echt smullen.
Dingespoort biedt iedereen een 
warm welkom, of je nu komt met 
zijn tweetjes of met een groep. 
Reserveren is gewenst. En voor 
de rokers is een rookkamer aan-
wezig.
Natuurlijk is Dingespoort ook 
sponsor van Harddraverij Sant-
poort en omgeving. Jos en An-
nelies en hun team van Dinge-
spoort kijken nu al uit naar het 
Dorpsfeest Santpoort. ,,We wen-
sen iedereen een fantastische 
week toe,’’ zeggen Jos en An-
nelies.
Voor reserveringen kan worden 
gebeld met 023-5377224. Kijk 
ook eens op de website www.
dingespoort.nl.

SVIJ doet gooi
naar derde klasse
IJmuiden - Na een ‘overgangs-
jaar’ in de vierde klasse van de 
K.N.V.B. zal het dit jaar er om 
gaan spannen binnen de ge-
lederen van SVIJ. Het seizoen 
2009/2010 zal in het teken ko-
men te staan van het probe-
ren te bereiken van de 3e Klas-
se. Dit zal een unieke prestatie 
zijn in de SVIJ-zondaghistorie 
want nog nimmer heeft men de-
ze doelstelling voor ogen gehad, 
laat staan ook bereikt. De selec-
tie heeft ten opzichte van vori-
ge jaar, gelukkig maar één flin-
ke aderlating hoeven doen, mid-
dels het vertrek van topscoor-
der P. Maat. Zijn gemis zal opge-
vangen moeten worden en wel-
licht zal dit de deuren weer open 
gaan zetten voor anderen bin-
nen de selectie. De selectie van 
SVIJ krijgt voor het komende sei-
zoen in ieder geval de beschik-
king over de gebroeders Erwin 
en Ronald van der Lugt, Roberto 
Mando, Frank Gaarthuis, Patrick 
van Doorn (Velsen) en Jamal 
Aziz van DWV. Een aantal oud-
coryfeeën is naar het 3de terug-
gestapt, maar daar leest u in de 
volgende edities meer over.
Deze groep is afgelopen maan-
dag gestart met de eerste trai-
ningen én met een opkomst van 
maarliefst 28 man, kan er nu al 
vastgesteld worden dat men 
daar ook op de hoogte is van het 
feit dat zij iets ‘unieks’ kunnen 
gaan neerzetten binnen de his-
torie van SVIJ. 

Op zondag 2 augustus aanstaan-
de zullen de eerste balomwente-
lingen plaatsvinden gedurende 
een oefenpotje tegen TABA. De-
ze wedstrijd wordt gespeeld op 
kunstgras en zal om 14:00 uur 
aanvangen. In het oefen/beker-
schema zitten verder wedstrij-
den verwerkt tegen IJmuiden, 
Stormvogels, Alliance, Velsen 
Noord, Spaarnwoude, Vogelen-
zang en Sizo. 
Op zaterdag 15 augustus 2009, 
zal er in het kader van het 80-ja-
rig bestaan een heuse topama-
teurwedstrijd worden gespeeld. 
Te gast op het complex zijn 
ADO’20 uit Heemskerk en het 
bevriende Harkemase Boys uit 
het gelijknamige Harkema. Bei-
de ploegen zijn gebaat om bij de 
eerste vier van hun poule dit jaar 
te eindigen vanwege de topklas-
se indeling. Harkema houdt al 
sinds jaar en dag een trainings-
kamp in IJmuiden en is het afge-
lopen seizoen kampioen gewor-
den van de zaterdag hoofdklas-
se C. Door deze prestatie mogen 
zij uitkomen in de officiële Am-
stel Cup met als mogelijke te-
genstander het Feijenoord van 
Mario Been.
Zo heeft u de eerste perikelen 
van VV SVIJ onder ogen gehad. 
De komende weken hopen wij 
u een aantal uitslagen, bijzon-
derheden en wedstrijdverslagen 
te vermelden, evenals de voort-
gang van het eerste A-junioren-
team van SVIJ sinds 12 jaar.

Spoortunnel op de schop
Velsen - Door werkzaamheden 
aan de Velser spoortunnel rij-
den er momenteel geen treinen 
tussen Driehuis en Beverwijk. 
Er worden bussen ingezet. De 
werkzaamheden duren nog tot 
en met 9 augustus. In het week-
einde worden de werkzaamhe-
den uitgebreid tussen Haarlem 
en Uitgeest. Daarom rijden op 

zondag 9 augustus ook op dat 
traject geen treinen. De reisduur 
per bus tussen Uitgeest, Bever-
wijk en Haarlem kan 15 tot 40 
minuten langer zijn dan per trein. 
Op www.ns.nl kan de Reisplan-
ner worden geraadpleegd. Of 
men kan bellen met 0900-1475 
of 0900-9292 voor nadere reis-
informatie.

Monstertocht Elmakes
Santpoort-Noord - De Nordic 
Walkers van Elmakes houden 
van een uitdaging. Afgelopen 
zaterdag makten 14 deelnemers 
van deze Santpoortse groep een 
monstertocht: zij liepen van Den 
Helder tot Wijk aan Zee, een af-
stand van 57 kilometer. Door de 
hoge waterstand konden zij niet 
op het strand beginnen, zoals 
de bedoeling was. Over voet- en 
fietspaden ging het tot aan Cal-
lantsoog. Bij de Hondsbossche 
Zeewering volgde een eindeloos 

lijkende zeedijk van 5,5 kilome-
ter. Bij Camperduin werd gepau-
zeerd en daar werden de voeten 
verzorgd. Op het strand van Ber-
gen zag de groep aan de sky-
line Corus liggen, een goed ijk-
punt voor de resterende 26 kilo-
meter. Bij Egmond voelden diver-
se wandelaars hun spieren, maar 
na een peptalk van begeleider 
Marco Maas gingen zij er weer 
voor. Via Bakkum en Heemskerk 
werd uiteindelijk Wijk aan Zee 
bereikt, een hele prestatie
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Voor de vijfentwintigste keer
Vierdaagse van Nijmegen
Santpoort - Het lopen van de 
Nijmeegse Vierdaagse: voor de 
één is het een hobby, voor de 
ander een verslaving. Voor Erik 
Miessen uit Santpoort is het 
vooral een week van gezellig-
heid, lekker buiten zijn en zijn 
hoofd leegmaken. Samen met 
zijn vaste wandelmaten Kees 
Schoorl, ook uit Santpoort, en 
Ben Molenaar uit Haarlem, loopt 
hij al vele jaren mee. Dit jaar met 
succes voor de 25e keer.
Het hele jaar wordt er naar dit 
wandelfestijn toegewerkt. Trai-
ningstochten door weer en wind 
zorgen ervoor dat de voeten ge-
hard worden en de spieren soe-
pel blijven. Het Rondje Texel (60 
km) is de laatste wandeling die 

diende als trainingstocht voor de 
Vierdaagse.
De weersomstandigheden wa-
ren dit jaar niet optimaal: het be-
nauwde en natte weer maakten 
de tocht extra zwaar. 
Maar de gezellige sfeer, het Vier-
daagse motto ‘pijn is fijn’  en een 
paar goede schoenen hielpen 
Erik bij het halen van de eind-
streep.
Vier dagen van afzien werden 
beloond met een grandioze, zon-
nige, intocht op de St. Anna-
straat, ook wel Via Gladiola ge-
noemd.  Naar eigen zeggen stopt 
hij nu, de vijfentwintig volmaken 
was zijn doel. Maar wie weet, 
gaat het volgend jaar misschien 
toch wel weer kriebelen. 

Brandweer rukt twee keer uit
Woningbrand na 
ongediertebestrijding
Velserbroek - Zondag rond 
19.00 uur is brand uitgebroken 
in een woning in de M. Ruys-
straat in Velserbroek. De brand-
weer had de brand snel geblust. 
Het bleek dat de isolatie onder 
de vloer van de woning vlam 
had gevat waarbij rook langs de 
muren was opgetrokken. Rond 
21.15 uur werd gemeld dat het 
vuur opnieuw was opgelaaid. De 
brandweer heeft om de vlam-

men te doven een deel van de 
buitenmuur gesloopt. Nadat er 
dakpannen waren weggehaald 
bleek er ook brandschade aan 
de daklatten. Er is flinke schade 
ontstaan aan de woning. Uit het 
ingestelde onderzoek is geble-
ken dat de bewoner mogelijk be-
zig is geweest ongedierte te be-
strijden met spiritus en vuur. Dit 
onderzoek wordt voortgezet. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Zaterdag vierde 
kunstmarkt Spaarndam
Regio - De Spaarndamse 
kunstmarkten zijn al tiental-
len jaren een succes. De af-
gelopen drie markten in ju-
li lieten dat weer overduide-
lijk zien. Er was veel publiek 
en er gingen heel wat bezoe-
kers met meer naar huis dan 
ze kwamen.

 Anton Lemmers is één van die 
opvallende deelnemers aan de 
Spaarndamse kunstmarkt van 
zaterdag 1 augustus. Zijn beel-
den en schilderijen (vaak met 
gedichten) ademen de sfeer van 
zijn reizen, met name de reizen 
naar Ierland. Aardse tinten, zo-
als grijzen, okers, sienna’s, zwar-
ten en witten zijn het palet waar-
in gewerkt wordt. De materialen 
zijn divers: metalen, hout, papier, 
stoffen, plastics, grassen, zand 
en platgereden frisdrankblikjes. 
Deze ondergaan een metamor-
fose en worden tot een composi-
tie gekneed om op het doek ver-
eeuwigd te worden. Om 15.00 
uur verzorgen Walther Deubel 
(lyrisch tenor) en Mark Wyman 
(piano) het kunstmarktconcert. 
Walther Deubel heeft de afgelo-
pen jaren onder meer de hoofd-
rollen vertolkt in Der Vogelhänd-
ler, Die Lustige Witwe, Im weis-
sen Rössl en Der Bettelstudent. 
Mark Wyman speelt al sinds zijn 
vijfde piano. Mark heeft een zeer 
brede muzikale ervaring, die uit-
loopt van klassiek tot pop tot 
avant-garde. Hij woont tegen-
woordig in Nederland, waar hij 
optreedt met zijn eigen tango 
kwartet, veel zangers in diverse 
genres begeleidt en lesgeeft. Bij 
hun muziekkeuze maken Wal-
ter en Mark graag uitstapjes, die 

dan weer uiteenlopen van lied-
kunst tot musical, popclassics 
en liederen uit de kleinkunst. Op 
het programma staan o.a. liede-
ren van Robert  Stolz, Léhar,  Do-
nizetti, Verdi en Puccini, maar 
ook Simon & Garfunkel en Na-
politaanse liederen.
Je hebt welk eens van die mo-
menten waarop je weet dat alles 
perfect klopt. Dat voel je gewoon. 
Zo is het ook bij de combinatie 
Kunstmarkt en The 3 Craws. Die 
twee horen gewoon bij elkaar. Of 
dat nu komt omdat The 3Craws 
al zolang op de markt in Spaarn-
dam spelen of dat de Schots/Ier-
se muziek zo goed past bij de 
kunstwerken van de markt. The 
3 Craws zijn trots op hun twee 
cd’s Another Round en Crawin’ 
Again. Die zullen dus ongetwij-
feld tegen een speciale Kunst-
markt-prijs te koop zijn.
Iedere bezoeker kan op de markt 
op een kaartje zijn/haar naam en 
adres achterlaten. Rond 16 uur 
op de laatste marktdag worden 
door een vertegenwoordiger van 
de dorpsraad de winnaars ge-
loot, die met een fraai kunstwerk 
van René de Graaf (zie foto) of 
een CD van één van de muzikan-
ten naar huis gaan. Deelname is 
kosteloos. Bezoekers kunnen het 
best de fiets, de bus (lijn 14 van-
af het Delftplein) of de benenwa-
gen nemen, want er is in Spaarn-
dam niet veel plaats voor auto’s. 
De markt is van 10 tot 17 uur. Het 
driekwartiersconcert in de kerk 
is van 15 tot 16 uur. Toegang 5 
euro. Kinderen tot 12 jaar gratis. 
De opbrengst is voor de restau-
ratie en het onderhoud van de 
Oude Kerk. Zie ook www.mar-
selje.nl/kunstmarkten.

Vliegers maken op 
boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de zomerva-
kantie kunnen kinderen vanaf 
6 jaar iedere vrijdagmiddag een 
dierenvlieger maken op Infor-
matieboerderij Zorgvrij in Vel-
sen-Zuid. Vervolgens wordt de 
vlieger in het weiland uitgetest. 

Met een goede wind komt de 
vlieger wel 20 meter hoog! Het 
maken van de vliegers begint 
om 13.00 uur en het duurt tot 
16.00 uur. Deelname kost 5 euro 
per kind. Zie ook www.spaarn-
woude.nl.

Haarlem 
Culinair
viert jubileum
Regio - De restaurants zijn in-
middels bekend en Haarlem kan 
zich weer opmaken voor het 
smakelijkste evenement van de 
hoofdstad van Noord Holland, 
Haarlem Culinair. Op 6, 7, 8 en 9 
augustus is alweer de vijftiende 
editie van dit landelijk bekende 
culinaire evenement. 
De betere restaurants vanuit 
Haarlem en omgeving zijn ver-
tegenwoordigd op Haarlem Culi-
nair 2009,  zoals Restaurant Fris, 
Madame Marlie, XO-first, Flam-
boyant, ’t Goede Uur, Restaurant 
Saplaza en de Gulle Tafel van de 
Philharmonie/Stadsschouwburg.
Eveneens jubilerende bedrijven 
zijn Jopenbier (eveneens 15 jaar) 
met restaurant de Jopenkerk en 
Grand Café Nobel (5 jaar). Uit de 
omgeving is de sushibar van Su-
shitime vertegenwoordigd en 
Duin en Kruidberg presenteert 
zich met de lounge bar/restau-
rant DenK. 
Als extra service tijdens deze ju-
bileumeditie biedt de organisatie 
Stichting Haarlem Leeft! alle res-
taurants in Haarlem de moge-
lijkheid om mee te doen. Uit on-
derzoek is namelijk gebleken dat 
bezoekers van Haarlem Culinair 
op de drukste momenten van het 
festijn ook elders in de stad gaan 
eten. Alle restaurants in het cen-
trum genieten dan ook mee van 
het succes. Dit kunnen ze nog 
meer benutten doordat bezoe-
kers op Haarlem Culinair ook de 
mogelijkheid hebben via inter-
net een tafel te reserveren bij al-
le restaurants in de stad. De or-
ganisatie regelt dit als primeur 
in samenwerking met ‘Reserve a 
table’. Zie ook www.haarlemcu-
linair.nl.

Hofstede zoekt 
vrijwilligers
Velserbroek - Wijksteunpunt 
De Hofstede zoekt vrijwilligers 
voor een nieuw op te zetten ont-
moetingsproject. Deze vrijwil-
ligers zullen samen dit project 
begeleiden. De belangrijkste ei-
genschappen om vrijwilliger te 
worden voor dit project zijn: af-
finiteit met ouderen, geduld, een 
open en respectvolle manier van 
communiceren en enige inventi-
viteit en creativiteit. Voor bege-
leiding wordt gezorgd. Nadere 
informatie volgt tijdens een ge-
sprek na aanmelding. Wie zich 
eens per week een ochtend wil 
inzetten hiervoor, is welkom. 
Men kan contact opnemen met 
Marcel Stam via telefoonnum-
mer 023 5386528.
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Raadslid ofwel volksvertegen-
woordiger zijn, is voor mij vooral 
een kwestie van samenwerken 
en daarmee ook van ontmoe-
tingen. Familie, vrienden, colle-
ga’s, verenigingen, kennissen en 
ambtenaren zijn nodig, om mij 
advies te geven als ik daarom 
vraag , dat maakt het werk leuk 
en geeft veel energie. Daar-
bij blijft natuurlijk altijd je eigen 
verantwoordelijkheid gehand-
haafd. Integriteit moet de basis 
zijn van het werk als raadslid.
Een van de belangrijkste ta-
ken van de gemeenteraad is het 
vaststellen van de begroting
voor de gemeente. In de begro-
ting wordt in feite aangegeven 
wat de belangrijkste doelstellin-
gen voor het komende jaar zijn 
die moeten worden gerealiseerd 
en wat daarvoor uitgegeven 
mag worden. Niet alles kan, de 
raad moet keuzes maken.
Burgemeester en wethouders  
doen binnenkort  een voor-
stel aan de raad voor het beleid 
en de centen voor 2010. Omdat 
de gemeente volgend jaar min-
der inkomsten van het rijk krijgt, 
zal de begroting voor 2010 nog 
lastig worden , net als thuis in 
je huishoudboekje kun je niet 
meer uitgeven dan dat er bin-
nenkomt.
Het is voor mij onaanvaardbaar 
om financiële tekorten te dek-
ken door eenzijdig de lasten
voor inwoners en bedrijven van 
Velsen te verhogen. De gemeen-
telijke overheid moet zelf ook 

afslanken en inleveren op het 
gebied van taakstellingen en 
ambities.  
Ik denk dat het weer tijd wordt 
voor een kerntakendiscussie en 
stevige uitspraken over 
wat we in Velsen willen bereiken 
op het gebied van wonen, wer-
ken en op economisch gebied.
één economisch bureau  bij-
voorbeeld voor de IJmond lijkt 
mij werkzamer.
Ik kijk met tevredenheid terug 
naar de onderzoeken van de re-
kenkamercommissie 
over de financiële situatie van 
het woonwagenpark de Ou-
de Pontweg , u weet wel waar 
achteraf nog zoveel werk voor 
moest worden verricht zonder 
dat er geld beschikbaar was ge-
steld. Dit heeft veel commotie 
gebracht en een van de resulta-
ten van het onderzoek is dat het 
college ons nu elke zes weken 
een bericht stuurt over de stand 
van zaken. 
Dit maakt het werk van een 
raadslid leuk en zeker de moeite 
waard in Velsen.
Tijden van crisis zijn ook  mooie 
momenten voor heroverweging 
en geven zeker ook kansen. 
Met uw steun wil ik mij ook de 
volgende raadsperiode voor de 
VVD actief bezighouden met 
bestuurlijke en financiële aan-
gelegenheden in onze mooie 
bruisende Gemeente Velsen,
waar ik net als u trots op ben.

Tilly Mastenbroek, VVD Velsen

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

‘Dienstverlening 
gemeente steeds beter’
Velsen - Met het burgerjaar-
verslag 2008 laat burgemees-
ter Cammaert zien hoe de ge-
meente Velsen in het vorig 
jaar heeft geprobeerd een 
aantal zaken te verbeteren. 
Een proces dat de komende 
jaren moet worden dooront-
wikkeld en voortgezet.

De vele betrokkenen - bestuur-
ders en ambtenaren - hebben 
grote inzet getoond om de kwali-
teit van de gemeentelijke dienst-
verlening en de procedures van 
burgerparticipatie op een ho-
ger plan te tillen. Het doel van 
het burgerjaarverslag is een oor-
deel te vellen over deze twee on-
derwerpen. Een dergelijk oor-
deel is niet compleet zonder aan 
te wijzen waar het nog beter kan, 
maar het algemene beeld is dat 
de verbeteringen die de afgelo-
pen jaren zijn ingezet leiden tot 
meer mogelijkheden voor bur-
gers om te participeren en een 
hogere kwaliteit van dienstver-
lening.
Voor de gemeentelijke dienstver-
lening geldt dat Velsen het afge-
lopen jaar een start heeft ge-
maakt met een groot en langdu-
rig verbetertraject. In de perio-
de 2008-2012 pakt de gemeen-
te verschillende onderdelen aan. 
Om de contacten met de inwo-
ners professioneler af te hande-
len, is afgelopen jaar als eerste 
het Klant Contact Centrum (fo-
to) vorm gegeven. Het KCC is 
het organisatieonderdeel van de 
gemeente dat de contacten met 
de inwoners aanneemt en, waar 
mogelijk, direct afhandelt. Op 
welke wijze men straks contact 
met de gemeente zoekt (internet, 
telefoon, post of balie in het ge-
meentehuis) maakt niet uit. Over-
al krijgt men hetzelfde antwoord 
en dezelfde kwaliteit dienstverle-

ning. Bewoners en ondernemers 
hebben voor al hun vragen dus 
een duidelijke ingang gekregen 
bij de gemeente en die ook nog 
eens via internet 24 uur per dag 
bereikbaar is. Hiervoor moet Vel-
sen, met name achter de scher-
men, veel aanpassen in de orga-
nisatie. Dat vergt veel tijd en in-
vesteringen, toch probeert de 
gemeente te voorkomen dat de 
samenleving hier hinder van on-
dervindt. In 2009 richt de aan-
dacht zich ondermeer op de 
dienstverleningsnormen. Daar 
hoort bij dat de gemeente Velsen 
vanaf het komende jaar gaat me-
ten of zij aan de normen voldoet. 
Daarbij kijkt de gemeente naar 
hoeveel producten en diensten 
zij levert, hoe snel zij dat doet en 
via welke kanalen. Het aantal in-
gediende klachten en bezwaren 
vormt een belangrijke graadme-
ter voor de kwaliteit van de ge-
meentelijke dienstverlening en 
besluitvorming. Het is belangrijk 
dat de gemeente hier zorgvuldig 
mee omgaat. De afgelopen jaren 
heeft Velsen hierin al veel verbe-
terd. Deze verbeteringen zijn ook 
in 2008 doorgezet. Waar de ge-
meente wel op moet blijven let-
ten is dat de ingediende bezwa-
ren binnen de wettelijke termijn 
van tien weken worden afgehan-
deld. Verder is het belangrijk dat 
de gemeente leert van de inge-
diende bezwaren en klachten. 
Daarom zal de gemeente een 
inventarisatie van de gegronde 
klachten en bezwaren maken. 
Waar gaan deze over, wat is er 
niet goed gegaan en hoe kan dat 
worden verbeterd? 
Meldingen of klachten over de 
openbare ruimte komen bin-
nen bij het Meldpunt Openbare 
Ruimte. Het aantal meldingen is 
in 2008 licht gedaald ten opzich-
te van 2007. Uiteindelijk is ruim 

97% van alle meldingen opge-
lost, waarvan het grootste deel 
(82%) binnen vijf werkdagen. 
Inwoners van Velsen betrekken 
bij de besluitvorming is een be-
langrijk aandachtspunt geweest 
in het jaar 2008. Bij het opstellen 
van nieuwe plannen is samen-
spraak met inwoners, onderne-
mers en maatschappelijke orga-
nisaties één van de voorwaarden. 
Draagvlak onder inwoners en or-
ganisaties verwerven zijn peilers 
voor nieuw beleid. De gemeen-
te heeft daarom een nota over 
burgerparticipatie aangeboden 
aan de gemeenteraad. Deze no-
ta wordt binnenkort breed maat-
schappelijk besproken. Ook is 
gekeken naar hoe de gemeente 
Velsen nu al werkt. Daarbij is ge-
bleken dat vele belangrijke dos-
siers al interactief worden aan-
gepakt en dat burgerparticipatie 
vraagt om maatwerk afgestemd 
op het onderwerp.
Er worden waardevolle bijdragen 
vanuit participatietrajecten in 
Velsen opgenomen in gemeen-
telijke plannen. Bovendien vor-
men inwoners en diverse bedrij-
ven en organisaties een serieu-
ze gesprekspartner voor de ge-
meente. Vaak leiden bijdragen in 
deze trajecten tot verbeteringen 
van het project. Niet alles gaat 
in één keer goed, maar de ge-
meente werkt steeds nauwer sa-
men met partners en dat leidt in 
steeds meer gevallen tot tevre-
denheid bij  betrokkenen.
Voor 2009 is het noodzakelijk 
dat Velsen het beleidskader voor 
burgerparticipatie verder uit-
werkt. Daarin moet de gemeente 
beschrijven wanneer participa-
tie nodig en gewenst is, hoe de-
ze plaats kan vinden, maar ook 
hoe de gemeente kan beoorde-
len of de procedures voor parti-
cipatie van goede kwaliteit 

Santpoorts eigen 
Sponk op Dorpsfeest
Santpoort-Noord - Zondag 
speelt de Santpoortse band de 
lekkerste covers op het podi-
um bij ’t Palet/Bartje. Het wordt 
een muzikale trip van de six-
ties tot nu. Sponk speelt Bowie, 
Pink Floyd, Vitesse, Clapton, To-
to, Queen, Borsato, Anouk. Of 
je nu wilt dansen, meezingen 
of gewoon lekker luisteren, het 
wordt in ieder geval genieten 
van de prachtige stem van Fran-
cis Handgraaf, de virtuoze loop-
jes van conservatoriumgitarist 
Robin van Rijswijk, Noord-Hol-

lands strakste drummer Loek 
Bartelings, de relaxte maar rake 
baslijnen van Marcel de Jong en 
het dynamisch toetsenwerk van 
Michael van Baekel.
Eind 2006 vormde gitarist Robin 
van Rijswijk een gelegenheids-
band om op zijn verjaardagsfeest 
in de Halve Maan te spelen. Van-
af de allereerste noot klikte het 
met zowel het publiek als tussen 
de bandleden. Dit mocht niet 
stoppen bij deze ene gelegen-
heid. De band Sponk was gebo-
ren. Zie ook www.sponkband.nl.
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Korf Catering: cateraar 
tijdens Dorpsfeest
Velsen - Voor de zesde keer is 
Korf Catering de vaste cateraar 
tijdens het Dorpsfeest van Sant-
poort. Op het evenemententer-
rein bij de Ruïne van Brederode 
staat een mooie tent, van waar-
uit een heel team werkt. Lek-
kerbekken moeten daar beslist 
even naar binnen gaan, als ze in 
de buurt zijn. Maar ook op an-
dere locaties zetten zij hun beste 
beentje voor.
Na een intensieve periode van 
voorbereiding is het team er he-
lemaal klaar voor. Jan, Cor en 
Danny worden bij deze gelegen-
heid terzijde gestaan door 25 ex-
tra medewerkers, de activiteiten 
in de kookstudio aan de IJmui-
dense Kennemerlaan moeten 
tijdens deze week ook gewoon 
doorgaan.
Dit Dorpsfeest is extra feeste-
lijk vanwege het 250-jarig be-
staan van de Harddraverij. Korf 
Catering doet er alles aan om de 
feestvreugde te verhogen met 
een heerlijk hapje en een drank-
je, zowel voor de deelnemers als 
voor de bezoekers. Maar zij doen 
veel meer dan dat.
Tijdens de rijtuigendag op zater-

dag verzorgen zij het ontbijt voor 
de deelnemers en na afloop kun-
nen die genieten van een heer-
lijke barbecue in de tent op het 
evenemententerrein.
Tijdens de agrarische dag ver-
zogt Korf Catering het ontbijt 
voor de kinderen, op deze dag 
en ook tijdens de avond voor se-
nioren wordt extra drukte ver-
wacht. Tijdens de kortebaandra-
verij is Korf Catering goed ver-
tegenwoordigd in de vorm van 
biertenten, snackwagens en ijs-
wagens. Nieuw dit jaar is de old-
timers dag op de laatste dag van 
het Dorpsfeest. 
Oude motoren, auto’s en trekkers 
zullen te zien zijn op het evene-
mententerrein en er worden 
tienduizend bezoekers verwacht. 
Aan het einde van deze dag ver-
zorgt Korf Catering een smakelij-
ke barbecue voor de 250 mede-
werkers van het Dorpsfeest. Het 
team doet er alles aan om er een 
culinair feestje van te maken en 
wie dat mee wil maken, moet de 
tent op het evenemententerrein 
bij de Ruïne van Brederode even 
binnenlopen: daar is het puur 
genieten.

Vreemde parkeerplaats
Velsen-Noord - De werkzaamheden op de Velsertraverse leveren 
steeds bijzondere verkeerssituaties op. De bestuurder van deze au-
to wist zaterdagmiddag niet meer of hij nu links of rechts moest op 
de kruising Velsertraverse/Wenckebachstraat. Daarom ging hij maar 
rechtdoor, wat dit onbedoeld komische plaatje opleverde en waar-
schijnlijk flink wat schade... (foto: Melis van Huis)

Expositie
en concert
in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Yvonne Pil-
ler, de maakster van het bronzen 
beeld De Draver op de rotonde 
bij de Wüstelaan, exposeert  haar 
bronzen beelden in de Dorps-
kerk. Op zaterdag 1 augustus 
van 15.00 tot 17.00 uur kan men 
vrij naar binnenlopen om de ten-
toonstelling te bekijken. 
De fraaie aquarellen van profes-
sor Willem Vaarzon Morel zijn 
daar eveneens te zien. Beide 
kunstenaars exposeren ook op 
de Ruïne van Brederode, die de 
hele augustusmaand omgeto-
verd zal zijn tot beeldentuin.
Zondag 2 augustus wordt het 
traditionele koffieconcert gege-
ven. In het kader van de 250ste 
kortebaan zal dit concert in het 
teken staan van muziek uit die 
tijd. Er wordt een programma 
neergezet in wisselende com-
binaties van instrumenten. Zo 
doen mee de violiste Ksenia Bel-
tiukova (haar viool is in 1759 ge-
bouwd), de Santpoortse fluitis-
te Dasha Beltiukova, de harpis-
te Mirjam Rietberg en zangeres 
Anna Azernikova. Zij voeren we-
ken uit van Händel, Vivaldi, Pur-
cell en Scarlatti. De zaal is open 
vanaf 11.30 uur en het concert 
start om 12.00 uur. Ook hier is 
de toegang gratis. Zondag is te-
vens het concours hippique aan 
de voet van de Ruïne van Brede-
rode, bij de beeldentuin.

Boerderij Zorgvrij
druk bezocht
Velsen-Zuid - Het was maan-
dagmiddag een drukte van be-
lang bij zowel boerderij Zorg-
vrij, als in de speeltuin en het 
spinnenbos. Dankzij het mooie 
weer was het terras Onder de 
Platanen vol bezet met voorbij-
gangers en (groot)ouders met 
(klein)kinderen. De (groot)ouders 
kunnen hier genieten van een 
kopje koffie, desgewenst met 
appeltaart en kunnen de kinde-
ren hun gang laten gaan en in 
de gaten houden in de, vóór het 
terras gelegen, speeltuin. Mocht 
de honger toeslaan dan is er een 
ruime keuze uit allerlei soorten 
pannenkoeken (ook glutenvrij), 
maar ook andere snacks zijn ui-
teraard verkrijgbaar. Erg leuk is 
ook het achter de speeltuin  ge-
legen, spannende, spinnenbos 
waar de kinderen kunnen rond-
dwalen, aan touwen kunnen slin-
geren en via stapstenen door het 
water lopen.
Maar ook in de boerderij zelf is 
voldoende te zien en te bele-
ven. Buiten een grote hoeveel-
heid dieren zoals koeien, geiten, 
schapen, lammeren, konijnen, 
kippen en varkens kunnen de 

kinderen ook diverse leuke spel-
letjes doen in boerderij Zorg-
vrij. Momenteel staat de boerde-
rij in het teken van de egel. Ie-
dere maandag tussen 11.00 en 
15.00 uur kunnen de kinderen, 
tussen circa vijf en acht jaar, hier 
terecht voor een speurtocht door 
het egelbos.
De kosten bedragen 2,50 euro 
per speurboekje en een borg van   
10 euro. Bovendien is er ook nog 
een educatieve tentoonstelling 
te zien over de egel in de boer-
derij Zorgvrij. 
Op woensdagmiddag kan de op-
gedane kennis over de egel wor-
den gebruikt voor de egelte-
kenwedstrijd. Informatieboerde-
rij Zorgvrij is het gehele jaar ge-
opend. Van dinsdag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. En 
op zaterdag en zondag van 10.00 
tot 17.00 uur. In de schoolvakan-
ties is de boerderij ook op maan-
dag geopend van 11.00 tot 17.00 
uur. De stallen zijn zeven dagen 
per week open. 
Voor veel meer informatie zie 
www.spaarnwoude.nl en/of 
www.onderdeplatanen.nl. (Joop 
Waijenberg)

Baby’s voor 
Aangenaam
Velsen - Het einde van de 
wachtlijst met baby’s voor de ru-
briek Aangenaam is in zicht.
Daarom is de redactie op zoek 
naar pasgeborenen, die in deze 
veelgelezen rubriek voorgesteld 
kunnen worden. Is uw dochter, 
vriendin of buurvrouw net be-
vallen? Meldt de baby dan aan 
voor de rubriek Aangenaam. Uw 
eigen baby aanmelden mag na-
tuurlijk ook. Dit kan via telefoon-
nummer 0255 533900 of via de 
mail: redactie@jutter.nl

Record aantal reddingen
Regio - Matig zomerweer is mis-
leidend. Reddingsbrigades heb-
ben ondanks matig zomerweer 
afgelopen week een record aan-
tal reddingen uitgevoerd. Maar 
liefst 93 personen werden in een 
week uit een levensbedreigende 
situatie gered. Het vorige record 
dateerde van eind juli 2008 (79 
reddingen). 
Het record was vooral het gevolg 
van personen die de omstandig-
heden onderschatten, met name 
zeilers en kitesurfers. In totaal 
werden 758 hulpacties uitge-
voerd, waarvan 198 aan baders 
of zwemmers, 102 aan opvaren-
den en 418 EHBO-gevallen. Er 
werden 40 vermiste of gevonden 
kinderen met hun ouders of be-
geleiders herenigd. Twee perso-
nen zijn afgelopen week omge-
komen op en rond het water. In 
een geval betrof het een recre-
atieplas waar geen toezicht van 

een reddingsbrigade is. Volgens 
Reddingsbrigade Nederland is 
het matige zomerweer mislei-
dend. Als er minder dagjesmen-
sen op de zon af komen, zijn er 
juist weer veel watersporters die 
profiteren van de ruimte. Daar 
kwamen er veel van in de pro-
blemen, omdat wind en stroming 
toch sterker bleken dan gedacht. 
De reddingsbrigades kwamen 
voor veel uiteenlopende hulp-
aanvragen in actie. In Egmond 
werd een succesvolle reanimatie 
uitgevoerd met de AED. Een ver-
dwaalde autistische jongen van 
15 werd op het strand van Cas-
tricum na een zoektocht naar de 
ouders met hen herenigd. Een 
oudere man overleed in Bergen 
na een hartstilstand ondanks re-
animatiepogingen. 
Tip: gebruik geen vlinderzwem-
bandjes in zee, door wind kun-
nen kinderen afdrijven. 

Regio - In de regio Haarlem-
Noord zijn sinds vorig jaar veel 
motoren gestolen. In vrijwel al-
le gevallen gaat het om goed af-
gesloten en vaststaande moto-
ren. Sloten werden stukgeknipt 
of geslepen en meegenomen uit 
garages en schuurtjes. In een 
aantal gevallen werden motoren 
ontdaan van onderdelen. De po-
litie heeft extra surveillances en 
controles uitgevoerd, vooral ‘s 
nachts. In twee gevallen zijn ver-
dachten aangehouden. De poli-
tie vraagt motorbezitters en om-
wonenden extra alert te zijn op 
verdachte situaties en personen.

Veel diefstallen 
van motoren
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Kindvriendelijke
politiehondenshow
Santpoort-Zuid - Tijdens de 
Agrarische dag op woens-
dag 5 augustus zal bij de Ruï-
ne van Brederode het team van 
Ron en Manon van Hal van Ken-
nel Stormvogels laten zien wat 
voor plezier je kan hebben met 
goed getrainde Mechelse her-
ders. Opvallend is dat die show, 
denk daarbij aan gehoorzaam-
heid en verdedigingswerk (pak-
werker), niet op een strakke en 
agressieve manier wordt gehou-
den. Kindvriendelijk, humor en 
sportiviteit zijn echter de ingre-
diënten.
Kennel Stormvogels is een kleine, 
maar rijksgediplomeerde hobby-
kennel uit IJmuiden, met als eni-
ge doel de stamboom Mechelaar 
naar een hoger peil te tillen. Ron 
en Manon fokken uitsluitend 
honden met een FCI stamboom 
en zijn lid van de Nederlandse 
Vereniging voor Belgische Her-
ders (NVBH). Het is hun passie 
om mooie, atletische middelgro-
te Mechelse herders te fokken. 
Mechelaars die door hun snel-
heid, kracht, en uithoudingsver-
mogen uitermate geschikt zijn 
om te werken.
Ron is van mening dat een Me-
chelaar voor alle sporten, maar 

daarnaast tevens als huishond, 
te gebruiken moet zijn. Door al-
tijd met stabiele en sociale ou-
ders te fokken is het Kennel 
Stormvogels gelukt om dit goe-
de gedrag in hun bloedlijn vast 
te leggen. Resultaat: prettige en 
gezonde sport- én huishonden. 
De honden die afkomstig zijn 
van Ron en Manon kan je overal 
tegenkomen, zowel nationaal als 
internationaal in allerlei takken 
van sport. Denk daarbij aan Agi-
lity, Dogfrisbee, Flyball, Gedrag 
en Gehoorzaamheid, IPO, KNPV, 
Reddings-, en Speurhond.

Tijdens de Agrarische dag komt 
het team met vier honden en zal 
in de ochtenduren twee keer een 
show verzorgen. Het gaat hier 
niet om de eerste de besten, het 
duo trad begin mei ook op tij-
dens het WK in Tsjechië. Op de 
website valt te lezen: ,,We heb-
ben het hele WK in een gewel-
dige sfeer mogen meemaken. 
De deelname heeft helaas niet 
de punten gebracht die we ons 
ten doel hadden gesteld, maar 
we zijn wel een geweldige erva-
ring rijker.”
Wie alvast kennis wil maken: 
www.kennelstormvogels.nl

Expositie Paardenkunst 
in Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Maar liefst 
drie hoogleraren aan rijksaca-
demies zijn vertegenwoordigd 
met hun paardenbeelden op de 
ruïne. Het zijn Frank Letterie en 
Nynke Schepers die in hun stu-
dietijd  aan de academie onder 
leiding van professor Piet Esser 
een opdracht kregen tot het uit-
beelden van de legende van St 
Maarten. Piet Esser was enthou-
siast over hun creaties en zij lie-
ten deze beelden gieten in brons. 
Beiden wonnen met dit beeld in 
1961 een Prix de Rome: Frank 
Letterie de onderscheiding zelf, 
Nynke Schepers de zilveren ere-
penning. Het aardige is dat deze 
beide beelden ook hier op de ex-
positie op de ruïne te zien zijn.
De derde hoogleraar is schilder 
Wim Vaarzon Morel. Hij is aan 
de Rijksacademie Amsterdam 
niet alleen als docent verbonden 
geweest, maar tevens lange tijd 
als directeur. Zijn vader was al 
een zeer gerespecteerd schilder. 
Vaarzon Morel is thans 78 jaar 
en nog steeds actief schilder. Hij 
woont in het noorden van Fries-
land in de nabijheid van het land 
dat twee jaar geleden onder wa-
ter liep en waardoor een kudde 
paarden dreigde te verdrinken. 
Vaarzon Morel schildert bij voor-
keur buiten en heeft deze zelf-
de groep paarden geregeld op 
het doek vastgelegd. Deze fraaie 
aquarellen zijn nu in de torenka-
mer van de ruïne te zien.
Bij het naderen van de ruïne val-
len direct twee grote paarden-
beelden op die op de oude mu-
ren geplaatst zijn. Het zijn cre-

aties van Leo van den Bos, die 
in zijn werk ook ridderbeelden 
heeft. Ze passen heel fraai in de 
ambiance van de ruïne. 
Beeldhouwer Gerard Brouwer, 
ook niet de minste, laat onder 
andere zijn bronzen beeld zien 
van een geestige ringrijder die 
zo op Dorpsfeest Santpoort zou 
kunnen wedijveren. 
Ans Zondag toont haar paar-
den in brons in de haar zo ken-
merkende stijl. Het zijn veelal 
wat schonkige vormen. Ook de 
droompaarden van Margot Hu-
dig worden op de ruïne geëxpo-
seerd. 
Organisator van deze expositie is 
Yvonne Piller. Zij heeft voor stich-
ting Maria van Schuijlenburg in 
opdracht het rotondebeeld De 
Draver mogen maken. Het beeld 
is al geplaatst, maar nog afge-
schermd tot de dag van de ont-
hulling. Hans Eysvogel zal het 
beeld onthullen op donderdag 6 
augustus om 11.15 uur. Al jaren 
maakt Yvonne Piller haar beel-
den van paarden, vogels en hon-
den, maar ook een kinderportret 
in brons maakt zij met veel ple-
zier. De jaarlijks uitgereikte ver-
zilverde trofee van de Santpoort-
se Harddraverij Vereniging is 
eveneens van haar hand.
Er zijn maar liefst acht kunste-
naars vertegenwoordigd met 
hun beelden en schilderijen op 
de ruïne. De expositie Paarden-
kunst is de hele maand augus-
tus te zien, dagelijks toeganke-
lijk van 10.00 tot 17.00 uur, ook in 
het weekend (maandag en dins-
dag gesloten). IJmuiden - Wie interesse heeft 

om zelf een vliegtuig of boot in 
elkaar te zetten, en niet precies 
weet hoe dat moet, of men wil dit 
gezellig in groepsverband doen, 
ga dan eens naar ‘t Hobbyhuis 
van A tot Z, op maandagmiddag 
van 13.00 tot 15.30 uur. Vanaf 17 
augustus start deze activiteit met 
een deskundig modelbouwer. 
Wie zich opgeeft voor 8 augus-
tus, krijgt in de maand septem-
ber 50 procent korting. Kosten 
zijn dan geen 10,  maar slechts 
5 euro. Inlichtingen: Carrie Nu-
poort, Stichting ABC/ WAO Vel-
sen, ’t Hobbyhuis van A tot Z, 
Kromhoutstraat 50a te IJmuiden, 
06-12650716.

Modelbouw in 
‘t Hobbyhuis

Aanhouding 
vechtpartij
IJmuiden - Vorige week dins-
dag rond 21.30 uur hielden po-
litiemensen een 48-jarige IJmui-
denaar aan bij een horecagele-
genheid aan de Kennemerlaan. 
De verdachte was in een vecht-
partij beland met een groep Ma-
rokkaanse jongeren en had ge-
slagen met een ploertendoder. 
Tijdens zijn aanhouding trof-
fen de agenten een vuurwa-
pen bij de man aan. Het wapen 
is in beslag genomen. De politie 
stelt een onderzoek in. De man 
is meegenomen naar het bureau 
en ingesloten.

Huiselijk
geweld
IJmuiden - Een 20-jarige IJmui-
denaar is vorige week woens-
dagmiddag aangehouden voor 
huiselijk geweld. De man had 
zijn moeder en zus met een wa-
pen bedreigd en had vernielin-
gen aangericht in de woning. 
De verdachte is ingesloten en zit 
nog vast. Er zal een huisverbod 
aan hem worden uitgereikt.

Driehuis - Een 28-jarige vrouw 
uit Spaarndam heeft maandag-
ochtend rond 01.00 uur met haar 
auto het tuinmuurtje van een 
woning aan de van den Von-
dellaan geramd. De vrouw ver-
loor de macht over het stuur van 
haar Alfa, raakte eerst een ver-
keersbord, daarna een lichtmast 
en kwam tot stilstand tegen het 
muurtje. De vrouw bleek zwaar 
onder invloed van alcohol. Ze is 
aangehouden en meegenomen 
naar het bureau. Daar is proces-
verbaal tegen haar opgemaakt. 
Verder is vanwege het zeer ho-
ge alcoholpromillage haar rijbe-
wijs ingevorderd.

Dronken 
vrouw ramt 
tuinmuurtje

Kom in beweging
voor Multiple Sclerose
Velsen - Deze krant oppak-
ken, openen en omhoog hou-
den, zodat u de tekst kunt le-
zen. Zomaar drie bewegingen 
van de vele duizenden die ie-
dereen iedere dag onbewust 
maakt. MS-patiënten zijn zich 
er wél bewust van. Want als je 
te horen krijgt dat je Multiple 
Sclerose hebt, stop je met be-
wegen. Stukje bij beetje.

Het MS Fonds zoekt collectan-
ten in heel Velsen voor de collec-
teweek in november. ,,Tot nu toe 
zijn er slechts 22 collectanten 
verspreid over IJmuiden, Velser-
broek, Driehuis en Velsen-Noord. 
In de andere plaatsen wordt niet 
gecollecteerd. Voor een plaats 

met ruim 67.000 inwoners is dat 
veel te weinig” zegt Pamela Zaat, 
collecte-coördinator van het MS 
Fonds. Vrijwilligers, jong en oud, 
met veel of beperkte tijd. Ieder-
een kan meehelpen de collec-
te tot een succes te maken! Het 
MS Fonds collecteert van 23 tot 
en met 28 november.
Heb jij interesse in collecteren 
voor het MS Fonds? Neem dan 
contact op met het Nationaal MS 
Fonds, telefoon 010-5919839 of 
via www.msfonds.nl.
Over MS zijn vele vragen. Vragen 
wegnemen en oplossen is een 
constante uitdaging voor het MS 
Fonds en is helaas ook gebon-
den aan beperkte budgetten. Er 
is veel onderzoek nodig!

Beloning voor de eerlijke vinder
Tas gestolen van fiets
Velserbroek - Een meisje van 16 
jaar nam maandag rond midder-
nacht afscheid van haar vriend 
aan de Westbroekerweg.
Ze lette even niet op en toen is 
haar tas van haar fiets wegge-
nomen. Het moet in een omme-
zien gebeurd zijn. Ze is zeer ge-
dupeerd, want er zaten belang-
rijke zaken in haar tas. Zo mist 
ze nu haar bromfietscertificaat, 
haar identiteitsbewijs, sleutels en 

bankpas. Diep in haar hart hoopt 
het slachtoffer dat het een kwa-
jongensstreek was, dat de da-
ders spijt krijgen van hun daad-
en de spullen terug komen bren-
gen. Ook hoopt ze dat iemand 
misschien iets heeft gezien rond 
dat tijdstip en haar meer kan ver-
tellen. Er is een beloning voor de 
eerlijke vinder. Getuigen kunnen 
zich melden via telefoonnummer 
06 53702965.
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IJmuiden – Al heel wat jaren 
schrijf ik verhalen voor deze ru-
briek. Het verveelt nooit: elk ver-
haal is bijzonder, iedere baby is 
uniek. Maar dit is toch wel de 
mooiste baby ooit: mijn eigen 
kleinzoon.
Marloes heeft het niet cadeau 
gekregen. In de vierde maand 
van de zwangerschap kreeg ze 
last van bekkeninstabiliteit en 
hield ze vocht vast, dat voorna-
melijk in de enkels en de voeten 
ging zitten. Schoenen pasten al 
gauw niet meer. Marloes en Je-
roen wisten dat ze een zoon zou-
den krijgen en op de dvd was te 
zien, dat het een flinke jongen 
was, vooral nogal lang. Marloes 
was op het einde van haar zwan-
gerschap ook vrij zwaar, het was 
echt: buik, waar ga je met die 
vrouw naar toe. Maar ze wist 
waarvoor ze het deed.

Aangenaam

Geboren: Diego Shane van der 
Vijver
Zoon van: Marloes van der Vij-
ver-Zwart en Jeroen van der Vij-
ver
Geboren op: 22 juni 2009 om 
12.16 uur

Op zondag 21 juni, vaderdag, 
braken rond 21.00 uur de vliezen. 
Twee uur later kwamen de weeën 
op gang. Om 2.15 uur kwam de 
verloskundige, die stelde vier 
centimeter ontsluiting vast. Even 
later kreeg Marloes ook last van 
rugweeën, die zeer pijnlijk waren. 
Om 6.30 uur kwamen Marloes 
en Jeroen aan bij het Rode Kruis 
Ziekenhuis, daar zou begonnen 
worden met pijnstilling. Dit ge-
beurde pas rond 8.00 uur. Rond 
9.30 uur mocht Marloes gaan 
persen maar dit ging zeer moei-
zaam, ze raakte behoorlijk uit-
geput. Het schoot niet op, later 
bleek, dat de schouders van Di-
ego te breed waren. De gynae-
coloog werd er bijgehaald en die 
probeerde tot twee keer aan toe 
de baby te halen met de vacuüm-
pomp. Ook dit mislukte en daar-
na ging het met spoed naar de 
operatiekamer, waar Diego ge-
zond en wel via een keizersne-
de ter wereld kwam. Marloes en 
Jeroen waren opgelucht, toen ze 
hun zoon hoorden huilen. Moe-
der en zoon bleven een paar da-
gen in het ziekenhuis om bij te 
komen. Nu zijn ze alweer een 
poos thuis en daar gaat het met 
Marloes langzaam aan beter, ze 
moet nog wel oppassen met til-
len. Jeroen neemt haar veel uit 
handen en helpt waar hij kan. 
Diego maakte eerst van de dag 
een nacht: overdag de hele dag-
slapen en ’s nachts gaan spoken. 
Maar nu komt hij aardig in zijn 
ritme. Het is een levendig vent-
je dat veel beweegt en al een 
heel eigen willetje heeft. Hij is 
ook sterk: hij tilt zijn hoofd al op 
en zet zich met de voeten af. Dat 
belooft wat voor later. Maar dat 
mag: Marloes en Jeroen genie-
ten enorm van hun zoon. 
(Carla Zwart)

Wildrooster bij Duinhof
Driehuis - Vorige week is een 
wildrooster geplaatst bij de in-
gang van begraafplaats Duin-
hof in Driehuis. Dit om te voor-
komen dat herten uit de bos-
sen in de omgeving de graven 
op de begraafplaatsen vernielen. 
Herten komen via de hoofdin-
gang en voorheen ook door ga-
ten onder de omheining op de 
begraafplaats om hier bloemen 

te eten die door nabestaanden 
bij de graven worden geplaatst. 
Het dieper ingraven van de om-
heining en acties om de herten 
van de begraafplaats te verjagen 
gaven niet voldoende resultaat. 
Daarom is nu ook een wildroos-
ter geplaatst. De werkzaamhe-
den zijn nog niet afgerond. In de 
komende weken worden er hek-
ken naast het rooster geplaatst.

Winnaar Highland Games 2009
Rotary reikt hoofdprijs uit
Velsen-Zuid - Vorige week 
donderdag vond bij de brand-
weerkazerne de uitreiking 
plaats van de hoofdprijs van 
de Highland Games 2009. 
Deze lokatie was niet voor 
niets gekozen, want de man-
nen van de beroepsbrand-
weer waren de winnaars van 
de editie die op 6 juni in park 
Velserbeek werd georgani-
seerd.

Van de 26 deelnemende teams 
bleek uiteindelijk het team van 
Brandweer Velsen het sterkste 
te zijn. Onder het toeziend oog 
van burgemeester Peter Cam-
maert vond de officiële prijsuit-
reiking dan ook plaats op het 
terrein van de brandweerkazer-
ne. Pascal Weidijk (coördinator), 
Jan Weidijk, Martijn van Houten, 
Bart de Jong, Arjen Giling, Jan 
Gravendijk, Peter Punt, Richard 
Bousma en Quirijn Singers vie-
len in de prijzen. 

Uit handen van Teun Wim Leene, 
directeur van DFDS Seaways, 
ontvingen zij de hoofdprijs: een 
3-daagse minicruise, met part-
ners, naar Newcastle.
Afgezien van deze prijsuitreiking 
heeft Rotary Velsen met het eve-
nement Highland Games een to-
tale opbrengst weten te reali-
seren van 45.000 euro. In ieder 
geval gaat een deel van dit be-
drag naar het Waterproject Afri-
ka, waar in samenwerking met 
de regionale Rotaryclub, drink-
waterprojecten worden gereali-
seerd. 
Het resterende bedrag zal, zo-
als gebruikelijk, worden besteed 
aan een aantal goede doelen 
binnen de gemeente. Over de 
verdeling van de resterende gel-
den zal nog nader worden over-
legd en na de vakantieperio-
de zal bekend worden gemaakt 
welke goede doelen een geld-
bedrag tegemoet kunnen zien. 
(Joop Waijenberg)

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben vorige week vrijdagavond 
een alcoholcontrole gehouden 
op de Dokweg. Hierbij zijn tus-
sen 21.45 en 00.30 uur 187 be-
stuurders gecontroleerd. Vijf be-
stuurders bleken te veel alco-
hol te hebben gedronken. Zij zijn 
aangehouden en meegenomen 
naar het bureau. Tegen de be-
trokkenen is proces-verbaal op-
gemaakt. Eén van de bestuur-
ders had zo veel op dat zijn rijbe-
wijs is ingevorderd.

Boetes tijdens 
feestweek

IJmuiden - Een vrachtwagen-
chauffeur meldde zondag rond 
05.30 uur dat twee jongens bezig 
waren met het openen van het 
zeil van een vrachtwagen aan 
de Kennemerboulevard. Agen-
ten zagen twee jongens wegren-
nen en hebben met een politie-
hond de achtervolging ingezet. 
Omdat de jongens zich hadden 
verstopt is de hond losgelaten en 
die heeft de jongens gevonden. 
Hierbij is één van de jongens in 
zijn been gebeten. Het bleken 
twee 15-jarige jongens uit IJmui-
den. Ze waren in het bezit van 
een Tomtom die ze hadden ge-
stolen uit een auto. Ze zijn inge-
sloten en na verhoor heengezon-
den. Tegen het tweetal is proces-
verbaal opgemaakt.

Jongens gepakt

Regio - Een attente getuige 
meldde vorige week vrijdag rond 
04.30 uur dat twee mannen be-
zig waren met de diefstal van 
een boot in de Jan Gijzenvaart. 
Politie hebben een onderzoek in-
gesteld en wisten op aanwijzing 
van de getuige één verdach-
te aan te houden. Die reed met 
zijn scooter mee met de boot die 
hij samen met zijn maat had ge-
stolen en waarop de andere ver-
dachte wegvoer. De tweede ver-
dachte meerde aan en probeer-
de weg te lopen maar kon ook 
worden aangehouden. Het ble-
ken een 22-jarige IJmuidenaar 
en een 31-jarige Amsterdam-
mer. De verdachten zijn ingeslo-
ten. De boot is veiliggesteld. Te-
gen de mannen wordt proces-
verbaal opgemaakt.

Diefstal boot

Geen geldig 
rijbewijs
Velsen-Noord - Surveilleren-
de agenten zagen vorige week 
woensdag omstreeks 14.15 uur 
in de Wenckebachstraat een au-
tomobilist rijden zonder gordel 
om. Bij staandehouding bleek 
de man, een 33-jarige IJmuide-
naar, met een ongeldig verklaard 
rijbewijs te rijden. De auto waar-
in hij reed is in beslag genomen. 
De verdachte is na verhoor met 
twee bekeuringen weer in vrij-
heid gesteld.

Aanrijding Slaperdijk
Santpoort-Noord - Een be-
stuurder van een personen-
auto is vorige week vrijdag-
ochtend gewond geraakt bij 
een aanrijding op de Slaper-
dijk.

De bestuurder van de perso-
nenauto reed vanuit Velserbroek 
richting Haarlem toen deze een
afslaande vrachtauto niet op tijd 

kon ontwijken. Ambulanceper-
soneel kwam ter plaatse om het 
slachtoffer te verzorgen en de-
ze is met onbekend letsel over-
gebracht naar het ziekenhuis. 
Bij het ongeval is veel olie uit de 
auto gelekt en de brandweer is 
daarom later ingeschakeld om 
het wegdek te komen reinigen. 
Een berger heeft de auto afge-
voerd. (foto: Michel van Bergen)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

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

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

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

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

en urgenties

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BESLISSINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 48 
EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na uit-
voerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen 
niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij in de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 
de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoons-
lijst zal daarom worden opgeschort met als reden: 
verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor 
formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.
 
Het betreft de volgende personen:
Bakker, A.F.M. Geb. 08-03-1961
Leztouti, O. Geb. 18-06-1978
Barhorst, B. Geb. 22-12-1976
Miggels, H. Geb. 17-10-1985
Belghazi, R. Geb. 21-04-1981
Postma, D.A.D. Geb. 19-12-1970
Duarte Luzio, O.G. Geb. 06-12-1975
Ris, C. Geb. 14-10-1963
Evers, R.D. Geb. 20-08-1978
Saltarska, J.E. Geb. 14-11-1967
Hessen, I.R. Geb. 18-02-1965
Sartin, N.P. Geb. 14-08-1973
Ibrahim, M. Geb. 01-03-1960
Suso, E. Geb. 10-05-1972
Janssen, D. Geb. 08-05-1985
Tan, T.T. Geb. 16-05-1963
Kercheval, K.M. Geb. 15-07-1935
Vuijst, R. Geb. 12-11-1980
Koopman, A. Geb. 23-12-1952

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afd. Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 40.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 

werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders.

KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort              
Velserbosstraat 14 1 populier 
Molenveltlaan 34 2 berken en 1 prunus  
(Bomen zijn dood. Gevaar voor omgeving)
Corantijnstraat 39 1 berk  
Van Lenneplaan 26 1 berk, 1 conifeer, 1 iep  
Spanjaardsberglaan 11 1 kastanjeboom  
Eridanusstraat 38 4 populieren  
Leeuweriklaan 34 1 kastanjeboom  
Wolff en Dekenlaan ong. 31 Canadese populieren  
(Bomen vormen een gevaar voor de spoorlijn en voet-
ballers op sportpark Driehuis)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 28 juli 2009. 
 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan 
wel langs 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 kap-
vergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.
 
BOUWAANVRAAG FASE 2
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-7-2009 Breesaapstraat 2 te IJmuiden; 

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

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

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 30 juli 2009



BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-126-2009 Strandweg 4 te IJmuiden; het plaatsen 

van gevelsignage en bewegwijzering
BP-135-2009 Velserduinweg 19 en 21A te IJmuiden; 

het veranderen van een woonwinkel/
bedrijfsruimte naar kantoorruimte

BP-136-2009 Velserduinweg 21 te IJmuiden; 
het veranderen van een woning naar 
kantoorruimte

BP-137-2009 Louise de Colignylaan 7 te Santpoort-
Zuid; het oprichten van een bijgebouw

BP-138-2009 Oranjestraat ong. te IJmuiden; het 
oprichten van 2 appartementen- 
complexen (52 appartementen)

BP-139-2009 Keetberglaan 4 8000 te IJmuiden; het 
plaatsen van een ketenpark (tijdelijk)

BP-140-2009 Koningin Wilhelminakade 219 te 
IJmuiden; het veranderen van een 
gemeentelijk monument tot Thomashuis

BP-141-2009 Huis te Wissenlaan 27 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
de 1e verdieping van een woning

BP-142-2009 Eendrachtsstraat 5 te Velsen-Noord; het 
plaatsen van een vloeistofdichte vloer 
en een opslagruimte

BP-143-2009 3e Industriedwarsstraat 5 te IJmuiden; 
het veranderen van 1 bedrijfsunit naar 
2 bedrijfsunits

BP-144-2009 Kennemerlaan 46 te IJmuiden; het veran-
deren van de voorgevel van een winkel

BP-145-2009 Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-
Zuid; het plaatsen van een steiger op 
het dak van de oosttribune (tijdelijk)

 
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-145-2009 Corantijnstraat 22 te Santpoort-Noord; 

het veranderen van een kozijn (voorzijde)
BL-146-2009 Gildenlaan ong. te Velsen-Noord; het 

oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BL-147-2009 Huis te Wissenlaan 27 te Santpoort-

Noord; het veranderen van de voor- en 
achtergevel, het plaatsen van een erker 
en een carport en het veranderen 
van een dakkapel (voorgevel)

BL-148-2009 Grote Boterbloem 70 te Velserbroek; 
het plaatsen van 2 dakkapellen 
(voor- en achtergevel)

BL-149-2009 Hageveldlaan 6 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een erker en twee 
dakkapellen (voor- en achterzijde)

BL-150-2009 Kerkerinklaan 36 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-151-2009 Heuvelweg ong. te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een mast t.b.v. mobile 
communicatie (nabij nr. 6)

BL-152-2009 Van Dalenlaan 136 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing 
op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-139-2009 Kerkweg 3 te Santpoort-Noord; 

het vergroten van twee bergingen
BP-80-2009 Velserduinweg 137 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning en 
een berging en het wijzigen van een 
gedeelte van de woning in winkelruimte

BP-93-2009 Hagelingerweg 46 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woonwinkelhuis met een dakopbouw

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage 
van 31 juli t/m 10 september 2009. Schriftelijke of monde-
linge 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.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-116-2009 Kennemerplein ong. te IJmuiden; het 

oprichten van een huisvesting voor een 
tandartspraktijk (tijdelijk)

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit 
liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage 
van 31 juli t/m 10 september 2009. Schriftelijke of monde-
linge 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.
 
RIJKSMONUMENTENVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-1-2009 Wüstelaan 75 te Santpoort-Zuid; 

het vervangen van het rieten dak en 
een viertal dakramen

 
Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen 
een termijn van 6 weken ingaande op de dag na verzending 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Bij verzending van het beroepschrift per post 
moet het beroepschrift voor het einde van deze termijn zijn 
bezorgd. Dit beroepschrift schorst de werking van het 
besluit niet. Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.
 
AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-7-2009 Trompstraat 208 te IJmuiden; het renoveren 

van een gemeentelijk monument
 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende 
2 weken na deze publicatie worden ingediend bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
STARTEN VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BINNENPLANS
 
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 31 juli 

t/m 13 augustus 2009 ter inzage.
BL-132-2009 Edisonstraat 50 te IJmuiden; het legaliseren 

van een berging
BP-91-2009 Julianakade 64 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

 
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:
B2-6-2009 Kruitenstraat 1 te IJmuiden; het oprichten 

van bedrijfsunits
BL-127-2009 Wondklaver 24 te IJmuiden; het oprichten 

van een garage
BL-136-2009 Siriusstraat 20 te IJmuiden; het oprichten 

van een berging
BL-140-2009 Kerkweg 67 te Santpoort-Noord; 

het vergroten van een dakkapel (zijgevel)
BL-143-2009 Duin- en Kruidbergerweg 72 te 

Santpoort-Noord; het veranderen van 
een berging

BP-105-2009 Driehuizerkerkweg 26 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergroten van een 
woning (begane grond en 1e verdieping)

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester 
en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:
BP-39-2009 Santpoortse Dreef 1 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
fietsenstalling

BP-63-2009 Waalstraat ong. te IJmuiden; het oprichten 
van een ketenpark (tijdelijk)

BP-69-2009 Sluisplein 80 te IJmuiden; het plaatsen 
van een kantoor/opslagunit(tijdelijk)

BP-102-2009 Hoofdstraat ong. te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een kunstwerk (rotonde 
Wüstelaan)

 
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.
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-64-2009 Schulpweg 44 te Velsen-Noord; het 

verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-65-2009 Breesaperhof 7 te Velsen-Noord; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

 
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).
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