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Erepenning voor Harddraverij
Santpoort-Noord - Zondag-
middag heeft het bestuur van 
Harddraverij Vereniging Sant-
poort en omstreken de Ko-
ninklijke Erepenning ontvan-
gen uit handen van burge-
meester Weerwind. De uitrei-
king vond plaats op het terrein 
van de Ruïne van Bredero-
de waar die dag het concours 
hippique werd gehouden. 

De Koninklijke Erepenning werd 
toegekend ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van de 
Harddraverij Vereniging Sant-
poort en omstreken. Deze ver-
eniging voldoet aan alle voor-
waarden die verbonden zijn aan 

de toekenning van deze Konink-
lijke Erepenning. Op 1 augustus 
1752 werd in Santpoort de eerste  
kortebaandraverij gereden. Alle 
achtereenvolgende jaren na 1752 
werd er in Santpoort steeds een 
draverij georganiseerd. Slechts 7 
keer is ‘de Kortebaan’ niet door-
gegaan, bijvoorbeeld vanwege 
oorlogen of ongeregeldheden. 
In 1936 werd de harddraverijver-
eniging opgericht. Door de ja-
ren heen groeide de kortebaan-
draverij in Santpoort uit tot een 
volksvermaak. Inmiddels is het 
feest uitgegroeid tot een dorps-
feest met een regionale uitstra-
ling en met veel vertier. Een 40-
tal evenementen, waarbij nog 

steeds het paard centraal staat, 
kenmerken het jaarlijkse dorps-
feest. Ringsteken, een concours 
hippique, een rijtuigendag, gym-
kana en een pony- en paarden-
keuring zijn vaste elementen tij-
dens het feest. Daarnaast zijn 
door de jaren heen tal van ande-
re evenementen aan het dorps-
feest toegevoegd, zoals een wie-
lerronde, hardloopwedstrijden, 
een koffieconcert, een agrari-
sche dag en natuurlijk ook de 
nodige ludieke en nostalgische 
evenementen voor alle leeftijds-
categorieën. Duizenden bezoe-
kers komen al jaren op de ver-
schillende evenementen af. (foto: 
Reinder Weidijk)

Dorpsfeest in volle gang
Santpoort-Noord - Bloedfana-
tiek waren sommige teams bij 
het kwalleballen op zaterdag. 
Kennelijk was de adrenaline no-
dig om de natte zandzak in het 
doel, een teil met water, te krij-
gen. Enkele dappere jongeda-
mes durfden zich even pittig 
in het gevecht te storten als de 
mannen. Dat leverde vaak leu-
ke taferelen op, waarvan het ve-
le publiek genoot. Tegelijkertijd 
werd op het naastliggend veld 
aan buikschuiven gedaan. Daar-
mee werd bewezen dat zelfs met 
kippenvel mooie resultaten kon-
den worden behaald. Dorps-
feest-tip: zaterdag vanaf 20.00 
uur 100% Vrienden van Ramsis!

‘Strijd kortebaan in 
Santpoort volledig open’
Santpoort-Noord - In Sant-
poort komt vandaag (donder-
dag) het maximale aantal van 26 
paarden aan de start tijdens de 
jaarlijkse kortebaandraverij. Een 
uitgesproken favoriet is er niet. 
Zero Option Lane en Zephir zijn 
de meest aansprekende namen, 
maar een overwinning van één 
deze twee is niet vanzelfspre-
kend.
Zephir heeft dit seizoen de bes-
te resultaten geboekt van de 
26 deelnemers. De ruin won in 
Amsterdam en Zwanenburg en 
eindigde in Utrecht als twee-
de. Zijn overwinning in Zwa-
nenburg kwam echter al moei-
zaam tot stand, terwijl hij afge-
lopen donderdag in Voorscho-
ten niet in beste vorm bleek te 
verkeren. Een snelle uitschake-
ling was het gevolg. Zero Option 
Lane is voor de wedders wellicht 
een meer logische keuze. De ruin 
won vorige week dinsdag enke-
le kilometers verderop in IJmui-

den. Vanwege zijn winsom is de 
gouden combinatie met kam-
pioenspikeur Ruud Pools ech-
ter uitelkaar gevallen. De Belgi-
sche leerlingpikeur Christophe 
de Groote neemt nu plaats ach-
ter de ruin uit de stal van trainer 
Jan van Dooyeweerd. De Groote 
is ook actief achter Kebby du Bo-
cage. Deze Franse ruin verdien-
de op de langebaan meer dan 
350.000 euro. Afgelopen vrijdag 
debuteerde hij zonder succes 
op de kortebaan in Wateringen. 
In Santpoort is deze ongekende 
klasbak uit op revanche. De win-
naar van vorig jaar, Willie Lucia-
no is er donderdag niet bij. Haar 
trainer van toen, Rob de Vlie-
ger, is wel met drie paarden ac-
tief. Vooral Wala Alki en Alou van 
Camstra lijken kansrijk. Umberto, 
de winnaar van de jubileumeditie 
in 2009 is er wel bij. Samen met 
John Dekker behoort hij onge-
twijfeld tot de favorieten. Zie ook 
www.kortebaanjaarboek.nl.

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Hangplanten
Diverse soorten - in hangpot 27 cm
van 9,99

NU 6,99
Last minute
goed verzekerd
op vakantie.
Dat is het idee.

Kijk voor meer informatie op
www.rabobank.nl/velsen

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen (023) 5 100 300 

www.flexicura.nl

Zoek je een (vakantie)- 
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
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, Vel-
serbroek 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 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 
023-5201212. 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,  
Gedempte 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) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
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
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
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
Sociaal Maatschappelijk Dienstverleners Midden-Kenne-
merland  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
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.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Hans Voorting derde erelid 
Straatvoetbaltoernooi 
voor 30ste keer mooi
Santpoort-Noord - Het was af-
gelopen maandag een dag om in 
te lijsten, want alles klopte. Het 
weer liet zich van zijn beste kant 
zien, het aantal aanmeldingen 
voor deelname aan het straat-
voetbaltoernooi tijdens Dorps-
feest Satnpoort overtrof de be-
schikbare plaatsen, de organisa-
tie liep op rolletjes en toeschou-
wers waren er in overvloed op 
het Burgemeester Weertsplant-
soen. Langs de drie speelvelden, 
versierd met vrolijk wapperen-
de vlaggetjes, genoten de tallo-
ze toeschouwers van het enthou-
siasme van de voetballende jon-
gens en meisjes.
Anderzijds was er ook een moei-
lijk moment voor diegene, die het 
toernooi al 30 jaar heeft georga-
niseerd: Hans Voorting. Nadat al-
le wedstrijden waren gespeeld 
en de prijzentafel was ingericht 
kwam de voorzitter van de Hard-
draverijvereniging, Bas Kuntz, 
naar voren om de scheidende or-
ganisator in het zonnetje te zet-
ten. Uiteraard met woorden van 
dank voor het vele werk dat Hans, 

natuurlijk met ondersteuning van 
zijn vrouw die hiervoor een gro-
te bos bloemen kreeg, de afge-
lopen jaren heeft verricht. Hans 
Voorting kreeg tevens een enor-
me bokaal overhandigd van de 
voorzitter waarmee hij een hul-
digingsrondje rond het speelveld 
maakte.
,,Maar we zijn er nog niet, zei Bas 
Kuntz, want gezien de grote ver-
diensten die jij hebt gehad voor 
het straatvoetbal heeft het be-
stuur gemeend om je te benoe-
men tot erelid van de Harddrave-
rijvereniging.’’ En dat dat een he-
le eer is blijkt wel uit het feit dat 
Hans pas de derde persoon is die 
tot erelid wordt benoemd. De op-
volger van Hans Voorting, die in-
middels al vele jaren heeft mee-
gedraaid en dus al voldoende er-
varing heeft opgedaan, is Paul 
Voorting, de zoon van Hans.
Samen met zijn vrouw gaan zij 
zich inzetten voor de organisatie 
van het straatvoetbal de komen-
de jaren. Zie ook www.straat-
voetbalsantpoort.nl  (Joop Wa-
ijenberg)

Stichting Het Waardige 
Dier is operationeel
Regio - Op 23 juli 1998 werd de 
Stichting Het Waardige Dier op-
gericht door de Velsenaar D. de 
Waard met als doel om na zijn 
overlijden met de beschikba-
re gelden uit zijn nalatenschap 
steun te verlenen aan organisa-
ties die met behulp van vrijwilli-
gers tot doel hebben om dieren 
in Nederland een dierwaardig be-
staan te geven. Met name zwerf-
dieren en gewond geraakte die-
ren, met speciale aandacht voor 
katten, waren het oogmerk van de 
oprichter. In maart 2010 overleed 
de heer De Waard, waarna execu-
teur, de heer Th. Batenburg, sa-
men met de medebestuursleden 
de heren P. Witte en J. Spigt, er-
voor gezorgd heeft dat de Belas-
tingdienst de stichting als officië-
le goede doelen stichting (ANBI) 

heeft aangemerkt. De stichting 
kan op allerlei gebieden financi-
eel behulpzaam zijn aan organi-
saties die zich inzetten voor acti-
viteiten die binnen de doelstelling 
van de Stichting Het Waardige 
Dier vallen. Te denken is bijvoor-
beeld aan eerste hulp, huisves-
ting, verzorging en voeding. Or-
ganisaties, die in aanmerking wil-
len komen voor een bijdrage van 
de Stichting Het Waardige Dier, 
kunnen van hun aanvraag indie-
nen via www.hetwaardigedier.nl.
Eerst zal dan door een eenvoudi-
ge vragenlijst een globale scree-
ning plaatsvinden, waarna de 
aanvraag elektronisch ingediend 
kan worden. Aanvragen dienen 
goed gedocumenteerd en onder-
bouwd te zijn. Zie ook www.het-
waardigedier.nl.
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Oproep voor 
Vrijwilligers-
ontbijt
Velsen - In het kader van het 
Europees jaar van het Vrijwil-
ligerswerk is Stichting Welzijn 
Velsen bezig met het organi-
seren van een groots Vrijwil-
ligersontbijt. Het is de bedoe-
ling om dit voor 1000 perso-
nen op Plein ’45 op zondag 18 
september uit te voeren. Leuke 
wetenswaardigheid is dat op 
deze zondag de week van het 
applaus wordt afgesloten, zie 
www.weekvanhetapplaus.nl 
Men hoopt tijdens het ontbijt 
dan ook een groots applaus 
te kunnen geven aan al deze 
mensen die zich vrijwillig in-
zetten. Het doel van het ontbijt 
is allereerst om alle vrijwilligers 
extra in het zonnetje te zetten. 
Daarnaast wil men naar buiten 
toe laten zien welke belangrij-
ke bijdrage al deze vrijwilligers 
bieden voor het maatschappe-
lijke leven in Velsen. Zonder 
hen redden wij het niet. Orga-
nisaties en vrijwilligers worden 
uitgenodigd deel te nemen aan 
het ontbijt. Tevens men weten 
om hoeveel vrijwilligers het 
gaat. Omdat er ruimte is voor 
1000 vrijwilligers en men ook 
een mix van allerlei verschil-
lende uitvoerende vrijwilliger-
staken in beeld wil brengen, 
kan het bij grote belangstelling 
zo zijn dat een limiet per orga-
nisatie of vereniging moeten 
worden ingesteld. Mocht dit zo 
zijn dan krijgt men hier uiter-
aard bericht van. Zijn er binnen 
uw organisatie/ vereniging ook 
betaalde krachten wordt ge-
vraagd of zij eventueel een vrij-
willige bijdrage willen leveren 
voor het ontbijt op zondag 18 
september. Aanmelden kan tot 
maandag 5 september via vrij-
willigerswerk@welzijnvelsen.
nl o.v.v. ‘aanmelding vrijwilli-
gersontbijt’. Noodzakelijke ge-
gevens zijn: naam organisa-
tie, adres en postcode, naam 
en emailadres contactpersoon, 
aantal deelnemende vrijwilli-
gers. Er kunnen geen aanmel-
dingen van individuele vrijwilli-
gers verwerkt worden. Gaarne 
binnen de organisatie aanmel-
dingen inventariseren en als 
organisatie aanmelden. Na 5 
september krijgt men de bon-
nen voor de deelnemers toe-
gestuurd. Men hoopt op een 
prachtig evenement op Plein 
’45 op 18 september.

Countdown traint met 
wereldkampioen boksen
IJmuiden - Vrijdag was voor 
de IJmuidense  boksvereniging 
Countdown een mooie trainings-
avond. Om 20.00 uur begon de 
training onder leiding van voor-
malig middengewicht wereldkam-
pioen Raymond Joval. De leden 
van Countdown waren dan ook 
in groten getale aanwezig en na 
de warming-up begon Raymond 
een leuke boksles waarbij hij zijn 
‘knowhow’ van de bokssport aan 
de deelnemers overbracht.
De boksers waren onder de in-
druk van de kwaliteiten van de de 
ex-kampioen en genoten van de 
training waarvan het niveau erg 
hoog lag. De nadruk lag met name 
op de bokstechnieken en die wer-
den dan ook goed bij geschaafd. 

Het fysieke gedeelte werd ook niet 
overgeslagen zodat de meeste 
boksers toch diep moesten gaan. 
Bij Coutndown is het sociale as-
pect erg belangrijk en dat was bij 
deze les ook het geval. Iedereen 
heeft van deze clinic genoten en 
ook de aanwezige toeschouwers 
hebben zich vermaakt.
Na 1,5 uur zware training werd de 
cooling-down gedaan om de ge-
plaagde spieren af te laten koelen. 
Na de afsluiting van de les werd 
door de voorzitter Peter Koeleme-
ijer iedereen bedankt voor zijn in-
zet. 
Al met al kunnen de boksers te-
rugkijken op een zeer geslaag-
de avond die zeker voor herhaling 
vatbaar is.

Nieuw seizoen voor 
Jeugdsportpas Velsen
Velsen - Na de vakantie kunt 
u uw kinderen weer inschrij-
ven voor de JeugdSportPas. Kijk 
op www.jeugdsportpas.nl voor 
meer informatie. 
De JeugdSportPas-brochures 
worden in de eerste week van 
het nieuwe schooljaar verspreid 
op de basisscholen. 
Met de JeugdSportPas kan de 
jeugd kennis maken met veel 
verschillende sporten. Spor-
ten is een gezonde vrijetijds-
besteding en zorgt voor nieu-
we vriendjes en vriendinne-

tjes. Wanneer kinderen na een 
cursus zo enthousiast gewor-
den zijn dat ze door willen gaan 
met de sport dan kan dit door 
lid te worden bij de betreffende 
sportverenigingen uit de bro-
chure. De JeugdSportPas is be-
stemd voor alle kinderen van 
5 tot en met 12 jaar die in ge-
meente Velsen wonen en/of op 
school zitten.
Kijk vanaf 5 september in de 
brochure naar het sportaanbod 
en schrijf uw kinderen in via 
www.jeugdsportpas.nl

Weer geslaagden 
scootmobielcursus
Velsen - Vorige week maandag 
zijn opnieuw tien mensen ge-
slaagd voor de scootmobielcursus. 
De cursus wordt gehouden in sa-
menwerking met Gehandicapten-
beraad Velsen, Rijschool Martin 
Post en Meyra Retail & Services. 
De drie scootmobielcursussen wa-
ren in korte tijd volgeboekt. ,,Er is 
kennelijk een grote behoefte aan’’, 
aldus Wim Polman van Gehandi-
captenberaad Velsen. De cursus 
gaat over rijvaardigheid, lastige 
verkeerssituaties en over de scoot-
mobiel. Dankzij de cursus worden 
de gebruikers weer op weg gehol-
pen om met zelfvertrouwen nog 
jarenlang gebruik te maken van 
de scootmobiel of elektrische rol-
stoel. In aanvulling op de sportbe-
hoeftepeiling van Gehandicapten-
beraad Velsen wordt men verzocht 
om verenigingen of locaties waar 
men aangepast kan sporten door 

te geven. Er staat al een lijst met 
sporten in Midden en Zuid Kenne-
merland op www.gehandicapten-
beraadvelsen.nl Mochten de ge-
gevens hiervan niet kloppen, dan 
wordt men verzocht dit ook door 
te geven. Mocht u problemen heb-
ben met het bereiken van openba-
re evenementen, dan kunt u dat 
opgeven bij het Gehandicapten-
beraad. Zij schouwen dit jaar eve-
nementen en geven verbeterpun-
ten aan bij de gemeente.
In de nieuwsbrief van Gehandi-
captenberaad Velsen is te lezen 
wat je kunt doen voor je met je 
scootmobiel en je elektrische rol-
stoel naar het buitenland gaat. On-
dersteuning van Meyra geldt al-
leen voor Nederland. De volledi-
ge nieuwsbrief is te lezen op www.
gehandicaptenberaadvelsen.nl. 
Voor contact kan men mailen naar 
gehandicaptenberaad@velsen.nl

Project 
RC de Ruimte
IJmuiden - RCTV is een nieuw 
landelijk project van RC de 
Ruimte. Vanuit een mobiele 
ruimte exposeren kunstenaars 
in verbinding met ‘stream-tv’. Het 
is een initiatief van kunstenaar 
Joop Stoop en er is geen subsi-
die voor aangevraagd. Dit om zo 
onafhankelijk mogelijk te zijn.

Restaurant wijksteun-
punt weer van start 
Velserbroek - Na de zomerstop 
in juni en juli is afgelopen maan-
dag het restaurant van wijk-
steunpunt de Hofstede weer van 
start gegaan. Met een vernieuw-
de kaart en dertien menu’s in 
twee prijsklassen. Zo kan men 
kiezen voor een menu uit het ba-

sisassortiment voor 6,50 euro of 
een menu uit het wat meer luxe 
assortiment voor 7,50 euro. Vanaf 
11.30 uur kunt u, zonder te reser-
veren, op maandag en woensdag 
aan tafel plaats nemen. 
Voor meer inlichtingen; Marcel 
Stam 023 5386528

Oorwerk audiciens is geselecteerd om voor een gerenommeerde
fabrikant van hooroplossingen een test met een nieuwe generatie
hoortoestellen uit te voeren.

De nog op de markt te verschijnen hoortoestellen maken deel uit
van een complete serie, geschikt voor lichte tot matige gehoor-
verliezen.

Oorwerk is voor deze test op zoek naar mensen met ervaring in
het dragen van hoortoestellen. Maar ook naar mensen die merken
dat hun gehoor tekort schiet en die daar iets aan willen verande-
ren. Herkent u zich hierin?
Meld u dan aan om de hoortoestellen gedurende de testperiode
uitgebreid te testen.

De complete hooroplossingen bieden een uitstekende geluidskwa-
liteit in talloze geluidssituaties. De synergie van de verschillende
producteigenschappen zorgt voor een helder geluidsbeeld en een
sterk verbeterd spraak verstaan.

Wilt u als eerste kennis maken met de nieuwste hoortechnologie?
Neem dan contact op met onze audiciens voor meer informatie.

Oorwerk Bloemendaal
Bloemendaalseweg 6, 2061 CK Bloemendaal
T: 023 5279900, E: bloemendaal@oorwerk.nl
openingstijden
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 18.00uur
zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Oorwerk Bennebroek
Bennebroekerlaan 41, 2121 GR Bennebroek
T: 023 5279900, E: bloemendaal@oorwerk.nl
openingstijden
op afspraak

Oorwerk zoekt
testpersonen
voor proef met nieuwe hooroplossing

www.oorwerk.nl
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Velsen - Volgende week zater-
dag, 13 augustus, is het Dutch 
Valley Festival in Velsen Valley 
Spaarnwoude. De crème de la 
crème van Nederlandse arties-
ten treedt op bij dit puur Neder-
landse festival. Verdeeld over elf 
podia wordt het rennen geblazen 
om je favoriete artiesten te zien 
optreden. Toppers als Caro Eme-
rald, Kane, Ilse DeLange, Ra-
coon, Direct, Frank Boeyen, Jan 
Smit en Rob de Nijs treden de 
op. De lijst bevat meer dan hon-
derd namen van bekende bands, 
dj’s en artiesten en is te lang om 
hier op te noemen. Organisator 
UDC heeft vorige week voor le-
zers van onze krant drie keer 
twee kaarten beschikbaar ge-
steld. De actie was een succes 
want er kwamen meer dan 100 
goede antwoorden binnen op de 
vraag welke Santpoortse zange-
res ook op Dutch Valley optreedt. 
Het goede antwoord was Krystl. 
De winnaars van twee kaarten 
zijn Linda Post uit Velserbroek, 
Pauline de Jong uit IJmuiden en 
Leroy Krikke uit IJmuiden. Met 
hen wordt binnenkort door UDC 
contact opgenomen over hun 
prijs. 

Winnaars 
tickets Dutch 
Valley

AH Spaarndam iedere 
zondag open vanaf 10 uur
Regio - Vanaf zondag 7 augus-
tus is Albert Heijn Spaarndam el-
ke zondag open vanaf 10.00 uur 
in de ochtend tot 20.00 in de 
avond.  De gemeenteraad van 
Haarlemmerliede & Spaarnwou-
de heeft in meerderheid beslo-
ten AH ondernemer Han Bou-
wens jr. een vergunning te verle-
nen om zijn openingstijd op zon-
dag te verruimen. 
Met deze vroege openstelling 
denkt Albert Heijn Spaarndam 
nieuwe doelgroepen te bereiken; 
mensen die onregelmatig wer-
ken in onze 24 uurseconomie, 
maar ook de vele toeristen die 
het gezellige dorp Spaarndam op 
zondag bezoeken en inwoners 
van het dorp zelf natuurlijk.  Al-
bert Heijn Spaarndam biedt nu 
vanaf zondagochtend een com-
pleet supermarktaanbod. Vanaf 
10.00 uur is er volop vers gebak-
ken brood, in de vorm van stok-
broden, pistoletjes, croissants en 
ander lekkers voor een geslaagd 
ontbijt. Daarnaast heeft Albert 
Heijn Spaarndam volop vlees, 
kip, verse vis, delicatessen en 
een ruime keus in verse groente, 

fruit en zuivel. En voor het gemak 
op zondag, een enorme keuze in 
eigen kant-en-klaar maaltijden.
Eigenaar Han Bouwens jr., druk 
met zijn in aanbouw zijnde Albert 
Heijn aan het Marsmanplein, is 
opgetogen over deze vervroegde 
openstelling van zijn supermarkt 
in Spaarndam. ,,Wij zijn reuze blij 
dat wij onze klanten nu ook op 
zondagmorgen vanaf 10.00 uur 
van dienst kunnen zijn en willen 
hiermee onze toegankelijkheid 
verhogen. Ook hopen wij dat de 
gemeente Haarlem in het najaar 
de openingstijden voor alle win-
kels en dus ook voor Albert Heijn 
Marsmanplein, op zondag ver-
vroegt naar 12.00 uur, net als de 
omliggende gemeenten.”
 Albert Heijn Spaarndam ligt op 
het voormalige Poldermanterrein, 
net voorbij de Grote Sluis. Nog 
geen 2 kilometer van Haarlem-
Noord en de Waarderpolder. De 
winkel is gemakkelijk te bereiken 
en beschikt over 60 gratis ruime 
parkeerplaatsen.
Kortom; nu ook in alle vroegte op 
de zondag, Albert Heijn Spaarn-
dam, voor al uw boodschappen.

Regio - Zaterdag 6 augus-
tus  om 15.00 uur brengt gitarist 
Joost Zoeteman samen met bas-
virtuoos Taeke Stol een ode aan 
de muziek van Barney Kessel in 
de Oude Kerk aan het Kerkplein 
in Spaarndam. Dit concert vindt 
plaats in de serie Kunstmarkt-
concerten. Het concertprogram-
ma bestaat uit een divers reper-
toire met composities van Kessel 
zelf, en nummers die hij graag 
speelde (onde andere Laurindo 
Almeida, Gershwin). Naast het 
spelen wordt er verteld over de 
muziek. De toegang bedraagt 5 
euro. Zie ook www.joostzoete-
man.nl.

Kunstmarkt-
concert in 
Oude Kerk

Velserbroek - Iedereen die met 
wijkcode 1991 meespeelde in 
de junitrekking van de Postco-
de Loterij wint per lot een boe-
ket gekleurde rozen. Deze ro-
zen zijn duurzaam gekweekt. In 
totaal winnen de inwoners van 
Velserbroek 4323 bossen rozen. 
De winnaars krijgen een coupon 
thuisgestuurd waarmee zij hun 
prijs binnenkort kunnen ophalen 
bij Bloemsierkunst Rob van den 
Berg, Galle Promenade 36 in Vel-
serbroek.

Postcodeloterij 
rozen voor 
Velserbroekers

Feest bij Telstar tijdens 
jaarlijkse open dag
Velsen-Zuid - Het Tata Steel 
Stadion was zaterdag goed ge-
vuld met supporters, ouders, 
kinderen en belangstellenden 
vanwege de door Telstar geor-
ganiseerde open dag.  Deze dag 
vormt ieder jaar het begin van 
het nieuwe voetbalseizoen waar-
in de selecties worden voorge-
steld aan het publiek. In en rond 
het stadion was voor jong en 
oud voor een interessant pro-
gramma gezorgd.  Voor de jong-
ste fans, de Witte Welpen, waren 
er diverse activiteiten georgani-
seerd. Zo konden zij deelnemen 
aan een clinic die onder leiding 
stond van de spelers en speel-
sters van Telstar, meedoen aan 
de witte ballonnen parade, zich 
laten schminken, Telstar shirtjes 
kopen, springen op het spring-
kussen en nog veel meer. 
Bij de hoofdingang, vóór het sta-
dion, stonden een tiental markt-
kramen opgesteld. Bij één van 
de kramen konden gedurende 
de dag reeds bestelde seizoen-
kaarten worden afgehaald of 
worden besteld. Ook was er een 
merchandising kraam waar Tel-
starkleding en accessoires aan-
geschaft konden worden en een 
kraam waar pixels konden wor-
den gekocht voor het, door Tel-
star en de KNRM ingevoerde, 
pixelplan. Maar ook een stadi-
ontour behoorde tot de moge-
lijkheden alsmede een kijkje in 
het door de supporters zelf ge-

renoveerde paviljoen.
Na de presentatie van de nieu-
we website, www.sctelstar.
nl, was dan het grote moment 
aangebroken om de vrouwen- 
en herenselecties aan het pu-
bliek voor te stellen. Eerst was 
het vrouwenteam aan de beurt 
waarbij speelsters, trainers en 
begeleiding  door de speaker 
één voor één werden opgeroe-
pen om  vanuit de spelerstunnel 
het veld op te komen. Met ge-
juich en geklap werden ze vanaf 
de goed bezette tribune verwel-
komd. Hetzelfde protocol gold 
vervolgens voor de herenselec-
tie, waarna alle speelsters en 
spelers nog een keer terugkwa-
men op het veld, tezamen met 
de jongste fans, voor het opla-
ten van een heleboel witte bal-
lonnen. 
Op het grote spandoek boven de 
spelerstunnel stond in grote let-
ters: ‘witte leeuwinnen trots van 
Kennemerland’, maar de dames 
verschenen in oranje shirts en 
zwarte broeken omdat de witte 
outfits nog niet klaar waren. En 
tot teleurstelling van het vrou-
wenteam kon de geplande oe-
fenwedstrijd geen doorgang vin-
den omdat geen enkele club be-
reid was om tegen het Velsen-
se vrouwenteam te voetballen. 
Maar daarom niet getreurd, men 
kan bij Telstar teugkijken op een 
zeer geslaagde open dag. (Joop 
Waijenberg)

Verleden verlicht Velsen 
zoekt nog meer foto’s
Velsen - Voor het fotoproject ‘ver-
leden verlicht Velsen - projectie 
als tijdsdocument’ komen inmid-
dels mooie en verrassende  fo-
to’s binnen van verschillende be-
woners uit Velsen. De kunstenaars 
zijn op zoek naar nog meer foto’s, 
bijvoorbeeld van foto’s van het 
verenigingsleven in Velsen, ook 
van bewoners uit Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Noord en Zuid.
De foto’s moeten betrekking heb-
ben op uw leven in Velsen, uw 
persoonlijke ervaringen en mo-
menten in deze gemeente. Van al-
le ingezamelde beelden wordt een 
samengestelde video gemaakt. 
Deze slideshow zal in de winter te 
zien zijn voor iedereen die voor-
bij loopt in de winkelcentra (Vel-
serbroek, Santpoort en de Lange 
Nieuwstraat) van zonsondergang 
tot 21.00 uur. De foto’s worden in-

gescand en na gebruik geretour-
neerd. Insturen of langsbrengen 
kan bij familie de Vries - Drenth, 
IJsselstraat 16, 1972 WD IJmuiden. 
Zorgt u ervoor dat de foto’s wor-
den aangeleverd in een enveloppe 
met duidelijk uw naam en adres-
gegevens erop vermeld. 
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Rabobank Velsen en Omstreken

Geldautomaat Zeewijk 
weer in gebruik
IJmuiden - Op 19 februari dit 
jaar werd de geldautomaat in 
Zeewijk van Rabobank Velsen 
en Omstreken gekraakt. Sinds-
dien was de geldautomaat bui-
ten gebruik. Vorige week vrijdag 
is de geldautomaat weer in ge-
bruik genomen. ,,Wij hebben er 

alles aan gedaan om ervoor te 
zorgen dat onze klanten weer 
veilig kunnen pinnen in Zee-
wijk”, aldus Edwin Abee, direc-
teur Particulieren. ,,De geldau-
tomaat is, sneller dan verwacht, 
sinds vrijdag weer bereikbaar 
voor iedereen.” 

60-jarige Rotary 
trakteert op dagje uit
IJmuiden – De Rotary Club Velsen 
(RCV) bestaat dit jaar 60 jaar en 
wilde dat niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan. Via WonenPlus werd een 
aantal Velsense senioren uitgeno-
digd voor een dagje uit. WonenPlus 
is onderdeel van Zorgbalans en is 
bedoeld voor zelfstandig wonende 
ouderen en mensen met een be-
perking. Vorige week woensdag-
ochtend ging een bus met ruim 40 
gasten op pad. Er werd eerst een 
rondrit gemaakt, die voerde langs 
oude en nieuwe plekjes in Velsen. 
Onder meer ging de tocht langs 
de Ruїne van Brederode, de West-
broekerplas, Beeckestijn, DFDS 
Seaways, de nieuwe panden aan 
de Halkade, de derde haven en 
de Kennemerboulevard. De men-
sen genoten van de rondrit, beken-

de plekken brachten herinneringen 
naar boven en men was al snel ge-
animeerd met elkaar in gesprek. 
Ook was er verbazing over alle ont-
wikkelingen en veranderingen. De 
toer eindigde bij het Zee- en Ha-
venmuseum, waar een heerlijke 
lunch klaar stond. Hierna was er 
nog gelegenheid om rond te kijken 
in het museum. Iedereen had een 
leuke dag en aan het einde sprak 
Piet Bogaart, voorzitter van de RVC: 
,,Met deze dag willen we laten zien 
dat de Rotary Club Velsen ook zijn 
venster richt op de Velsense sa-
menleving en nadrukkelijk iets wil 
betekenen voor de senioren in on-
ze gemeente. Ik ben blij dat zovelen 
aan deze activiteit deelnemen, om-
dat elkaar ontmoeten een belang-
rijk doel is van de Rotary.’’

Operadirigent André Kaart
‘Het mooist denkbare 
muzikale vermaak’
Velsen - ,,In Velsen heb ik altijd 
ín de orkestbak gestaan, maar 
sinds kort sta ik er alleen nog 
vóór”, vertelt André Kaart die er 
maar liefst 17 opera’s dirigeer-
de voor onder andere Bel Can-
to. In de Stadsschouwburg Vel-
sen verzorgt hij sinds jaar en 
dag de operavoorbeschouwin-
gen. ,,Een half uur voor aanvang 
van de opera’s, ga ik graag met 
de bezoekers in gesprek. Opera-
bezoek is namelijk geen sacrale, 
stijve gebeurtenis, maar een so-
ciaal gegeven. En wat is er eigen-
lijk mooier dan opera? Is ope-
ra niet een schets van het leven, 
een spiegel van het leven? Daar-
naast is opera het mooist denk-
bare muzikale vermaak.”
Met zijn inleidingen hoopt Kaart 
de belangstelling voor het gen-
re opera te vergroten. ,,Het is een 
manier om de opera beter te be-
grijpen. Omdat de opera’s in een 
andere taal worden gezongen, 
vertel ik altijd iets over de inhoud 
van de opera. Verder probeer ik 
de prachtige muziek over het 
voetlicht te brengen. Hoe ik dat 
doe? Met geluidsfragmenten en 
mij in te leven in de diverse rollen 
uit de opera. Ik leg vervolgens uit 
hoe al die rollen muzikaal in el-
kaar steken.”
,,Mijn meest favoriete operarol 
is ‘Carmen’. Veel oud-leerlingen 
van het Mendel College en Pi-
us X College zullen zich nog wel 
herinneren dat ik mij zo inleef-
de in mijn rol van ‘Carmen’ dat ik 
uiteindelijk al spelend op de ta-
fel belandde”, herinnert de oud-

docent zich die tevens oprichter 
is van de Beverwijkse Muziek-
school. ,, Carmen is een femme 
fatale. Een wat merkwaardige zi-
geunerin waar alle mannen als 
een blok voor vallen. Dus man-
nen pas maar op! Maar als ik ooit 
als operafiguur terug mag keren 
op deze wereld, dan toch wel als 
Escamillo, haar tegenspeler.”
In het nieuwe theaterseizoen kijkt 
André Kaart dan ook uit naar de 
groots opgezette operaproductie 
van Bizet’s ‘Carmen’. ,,Ik verheug 
mij ook zeer op ‘De Barbier van 
Sevilla’. En als operadirigent, wat 
je misschien niet zou verwach-
ten, zeker ook op de operette ‘Die 
Lustige Witwe’. Iedere operadiri-
gent begint zijn carrière, of zou 
moeten beginnen, met een ope-
rette. Om zich uit te leven in de 
heerlijke melodieën en walsen.”
,,Dat de Stadsschouwburg Vel-
sen internationaal gerespecteer-
de operahuizen uit Oost-Euro-
pa naar deze regio haalt vind ik 
prijzenswaardig. Het zijn gezel-
schappen die met veel flair en 
vakmanschap opera op de plan-
ken brengen. En dat voor een be-
taalbare prijs. Velsen is daardoor 
de enige plaats waar opera nog 
betaalbaar is.”
‘Carmen’ (vrijdag 24 februa-
ri), ‘Die Lustige Witwe’ (vrijdag 
9 maart), ‘De Barbier van Sevilla’ 
(dinsdag 1 mei). Meer informa-
tie over het (opera)aanbod van 
de Stadsschouwburg Velsen is te 
vinden in de nieuwe theatergids 
en op www.stadsschouwburgvel-
sen.nl

Straten Zaalvolleybaltoernooi
HHI-Metaalwerken 
opnieuw hoofdsponsor
Velserbroek - HHI–Metaal-
werken uit Haarlem is wederom 
hoofdsponsor van het 8ste Dames 
Straten Zaalvolleybaltoernooi in 
de Velserbroek. Het contract is za-
terdag 25 juni ondertekend. 
Diverse onderhandelingen en ge-
sprekken met Jos Baars, direc-
teur HHI-Metaalwerken, hebben 
tot resultaat gehad dat de directie 
wederom zeer enthousiast werd 
om door te gaan als hoofdspon-
sor.
HHI-Metaalwerken heeft in 2009  

het hoofdsponsorschap overge-
nomen van Nieuw Velsen Make-
laardij uit Velserbroek. Op zater-
dag 8 oktober zal om 14.00 uur 
het 8ste HHI-Metaalwerken Da-
mes Straten Zaalvolleybaltoernooi 
Velserbroek in de sporthal van het 
Polderhuis in Velserbroek losbar-
sten. Vanaf 21.00 uur zal er na de 
prijsuitreiking in de kantine van 
het Polderhuis een fantastische 
feestavond plaatsvinden met de 
Bobendeblueband en DJ Bas. Zet 
Zie ook www.straatvolley.nl.

Santpoort-Noord - Een 25-ja-
rige IJmuidense en een 27-ja-
rige Velserbroeker zijn in de 
nacht van maandag op dinsdag 
gewond geraakt bij een  onge-
val op de Broekbergenlaan. 
Surveillerende agenten hoor-
den achter hen een scoo-
ter onderuit gaan. De vrouw 
bleef op haar buik liggen met 
haar hoofd naast  een boom. 
Zij bleek de passagiere te zijn. 
Het slachtoffer is met een her-
senschudding en verder onbe-
kend letsel naar een zieken-
huis vervoerd. De bestuurder 
had  lichte verwondingen en is 
hiervoor in een ziekenhuis be-
handeld. De man bleek wel on-
der invloed van alcohol te zijn 
en is hiervoor aangehouden. 
De politie onderzoekt  nog hoe 
het ongeval precies heeft kun-
nen gebeuren. Mogelijk is dit 
ongeval gebeurd doordat de 
bestuurder uitweek voor een 
66-jarige Haarlemse voetgan-
ger die het fietspad overstak 
de Hoofdstraat in maar half op 
het fietspad bleef stilstaan. De 
afdeling verkeersondersteu-
ning onderzoekt de  exacte 
toedracht.

Gewonden 
bij bromfiets-
ongeval

Santpoort-Noord - Politie-
bikers zagen in de nacht van 
maandag op dinsdag om-
streeks 02.15 uur tijdens hun 
surveillance op Hagelinger-
weg hoe  een man een ande-
re man met een ketting be-
dreigde. De agenten sprongen 
er tussen en sommeerden de 
man de ketting te laten vallen. 
Dit deed hij uiteindelijk.  De 
verdachte, een 51-jarige man 
uit Santpoort-Noord, is aange-
houden op grond van de Wet 
Wapens en Munitie. Hij is in-
gesloten en na verhoor heen-
gezonden.

Aangehouden 
wegens 
bedreiging

Santpoort-Noord - In de nacht 
van zondag op maandag meld-
den zich twee personen op het 
politiebureau die zojuist hadden 
gezien dat een man op een fiets 
tegen een auto was gebotst en 
weer was doorgereden. De au-
to, die geparkeerd stond aan de 
Narcissenstraat, raakte hierbij 
beschadigd. Van de fietser is be-
kend dat het om een man gaat 
tussen de 25 en 30 jaar op een 
donkere opoefiets. De politie 
verzoekt de fietser zich te mel-
den bij de politie.

Fietser 
doorgereden 
na botsing 
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Week lang feest in Beverwijk
Beverwijk - Na een jaar wach-
ten is het weer bijna tijd voor 
Feestweek Beverwijk. Vijf dagen 
wordt het centrum ondergedom-
peld in feestvreugde en wordt 
het publiek verwend met ver-
trouwde activiteiten en artiesten 
van nationale en regionale allu-
re. Zo beleeft de landelijk beken-
de Hermes House Band zaterdag 
haar debuut op het volksfeest. 

Woensdag 10 augustus: Ca-
fé-Bar Carrousel Tip van de 
Stal met dj Toine vanaf 20.00 
uur. Voor ieder die donderdag-
middag zijn geluk wil beproe-
ven bij de harddraverij is een be-
zoekje aan de Carrouselbar aan 
het Meerplein een must. Insiders 
uit de paardensport delen daar 
hun inzicht over de aanstaande 
paardenritten! Ook wordt men 
getrakteerd op de aanstekelijke 
hits waarmee dj Toine de feest-
week opent. Hij zal alle avon-
den van de feestweek bewijzen 
waarom hij dé feest-dj bij uit-
stek is. 

Donderdag 11 augustus:  
Breestraat harddraverij van-
af 13.00 uur. Het stadscentrum 
van Beverwijk vormt donderdag-
middag het epicentrum van de 
paardensport met harddraverij-
vereniging Prins Bernhard. Ge-
zellig met familie en vrienden  
proosten met een drankje van 
één van de tappunten. In Café-
Bar Carrousel ‘After Paarden’ 
met dj Toine vanaf 17.00 uur. Na 
de paardenkoers  draait dj Toine 
tot in de late uurtjes een mix van 
de allergrootste hits totdat alle 
voeten van de vloer zijn. 

Vrijdag 12 augustus: 
Breestraat braderie van 12.00 
tot 21.00 uur en lappendag 
van 9.30 tot 18.00 uur. Een 
groot deel van de winkeliers aan 
de Bree strooit met flink kor-
tingen op een aanzienlijk deel 
van hun assortiment. Hun win-

kelpanden zijn van 9.30 uur tot 
en met 18.00 uur geopend. De 
Piano Toppers spelen vanaf 
20.00 uur op het podium op de 
Breestraat. Deze rasmuzikan-
ten spelen vanachter hun impo-
sante vleugels alle verzoeknum-
mers waar het publiek maar om 
vraagt. In Café-Bar Carrousel 
draait dj Toine vanaf 21.00 uur 
een gevarieerde muziekmix zo-
dat iedereen die binnenstapt het 
café niet meer wil verlaten. 

Zaterdag 13 augustus: 
Breestraat braderie van 12.00 
tot 21.00 uur en lappendag 
van 9.30 tot 18.00 uur. Een nieu-
we kans voor koopjesjagers. 
Om 11.00 uur ‘Fiets mee op de 
Bree’ vanaf 11.00 uur. Voor de 
zesde keer wordt er een spin-
ningmarathon georganiseerd. 
Ter hoogte van het podium op de 
Breestraat zijn spinningbikes van 
fitnesscentrum De Meer opge-
steld. Deelnemers betalen ver-
volgens vijftien euro per uur om 
mee te fietsen op de sportappa-
raten. De opbrengst gaat naar de 
Hartekampgroep en naar stich-
ting SIG. Dit initiatief wordt me-
degeorganiseerd door de Juni-
or Kamer IJmond. Gehele cen-
trum: Transportdag vanaf 
12.00 uur. Meer dan zeventig 
transportwagens van regiona-
le ondernemingen zullen vanaf 
het middaguur in een kleurrijke 
parade door het centrum rijden. 
Terwijl de bonte stoet voorbij 
rijdt, zorgen populaire zangers 
als Koen Raad en Rocky Vos-
se voor live-muziek. Breestraat: 
Hermes Houseband van-
af 20.30 uur. Veel mensen zul-
len waarschijnlijk bijna verge-
ten dat het een gratis toegan-
kelijk evenement is als ze ho-
ren dat de Hermes House Band 
(foto) op het hoofdpodium staat. 
De beroemde studentenforma-
tie komt met een tienkoppig mu-
zikantengezelschap om het he-
le centrum op haar grondves-

ten te laten schudden. Ze kun-
nen niet wachten om hun hitver-
sie van ‘I will survive’ van Gloria 
Gaynor ten gehore te brengen. 
Net als hun gloednieuwe single 
‘Elke keer als jij me aankijkt’ die 
deze zomer is uitgekomen. Ca-
fé-Bar Carrousel: Knallen met 
dj Toine vanaf 21.00 uur. De dj 
die jarenlang Bob’s Uitgeest op 
stelten zette, neemt weer plaats 
achter de draaitafel. 

Zondag 14 augustus:  
Breestraat wielerronde vanaf 
12.00 uur. Er is een koers voor 
de categorieën Nieuwelingen, 
Junioren, Amateurs B, en aan-
sluitend de Toppers, Beloften en 
Amateurs A. Vanaf 14.30 uur be-
gint de dernyrace waarbij onder 
andere voormalig profwielrenner 
Steven Rooks aan de start ver-
schijnt. Hij zal laten zien dat hij 
het wielrennen alles behalve ver-
leerd is. Dat moet ook wel, aan-
gezien profrenners Kai Reus en 
Matthé Pronk ook zullen deel-
nemen. Het belooft dan ook een 
hevige sportieve strijd te worden. 
Voor alle liefhebbers van de Tour 
de France een goeie reden om 
bij de wielerronde langs het par-
cours te staan. Breestraat De 
Wico’s vanaf 14.00 uur. Jan 
Laan en Udo Jansen, beter be-
kend als feestduo De Wico’s, zijn 
al jaren een begrip in de IJmond. 
Dit komt mede doordat ze elke 
wielerronde bewijzen waarom 
juist zij de feestweek moeten af-
sluiten. Meer dan hun drumstel, 
keyboard en stemgeluid hebben 
ze niet nodig om iedereen te ver-
blijden met een breed uiteenlo-
pend repertoire. Dit jaar met een 
gastoptreden van Robin de Rui-
ter, voorheen gitarist van Shorli-
ne. Een feest met De Wico’s be-
tekent een feest voor iedereen!

Kijk voor meer informatie op 
www.feestinbeverwijk.rmmc.nl 
of de profielpagina op Facebook 
en Hyves. 

Ideale mix van prijs en kwaliteit
Restaurant Westerhout 
van alle markten thuis
Regio - Restaurant Westerhout 
in Beverwijk staat niet voor niets 
met een eervolle vermelding in 
de toonaangevende restaurant-
gids Lekker 2011. Er wordt vol lof 
gesproken over de locatie en de 
stijlvol en kleurig ingerichte za-
len van het schitterende, monu-
mentale landhuis aan het Wes-
terhoutplein in Beverwijk. Res-
taurant Westerhout is laagdrem-
pelig en heeft met chef-kok Gilli-
on Greeve een topper in huis.
Eigenaar van restaurant Wes-
terhout is Jordy van den Berg: 
,,Vanaf het begin hebben we be-
wust gekozen voor een laag-
drempelig restaurant met be-
taalbare (lunch) gerechten. Gil-
lion bewijst dat je met goede 
producten ook scherpgeprijs-
de gerechten kunt maken. Zo-
als bijvoorbeeld gebakken os-
senhaas met bearnaisesaus en 
daggroente of biefstuk van run-
derzijlende gegratineerd met 
Zaanse mosterd en bruine sui-
ker.’’ Maar gasten zijn natuur-
lijk net zo welkom voor een kop-
je koffie binnen of op het prach-
tige terras. Kwaliteit hoeft dus 
niet duur te zijn toont Wester-
hout aan. Een voorgerecht is er 
al vanaf 6,50 euro en een hoofd-
gerecht kost maximaal 18,50 eu-
ro. ,,Het geheim van de kwaliteit 
van de keuken is dat de mees-
te ingrediënten uit Noord-Hol-
land komen’’, vertelt Gillion. ,,Zo 
komt de vis uit IJmuiden.’’ Gast-
heren Jeroen Broekkamp en Ro-
nald Offerman hebben er mooie 
wijnen bij.
Restaurant Westerhout is per 
1 juli een nieuwe weg ingesla-
gen. Het vaste concept van een 
betaalbaar driegangenmenu 
is van de kaart geveegd. ,,Gas-
ten hebben meer keuzevrijheid’’, 
legt Jordy uit. Natuurlijk wordt 

er ook aan de kinderen gedacht. 
,,Naast de speciale kidskaart, is 
er ook een gezellige speelruim-
te in het pand. Daarnaast is er 
elke zondag een springkussen 
buiten op het grasveld en voet-
baldoeltjes voor de jonge spor-
ters.’’ Om de nieuw ingeslagen 
weg samen met de gasten te vie-
ren heeft restaurant Westerhout 
twee aantrekkelijke acties lopen. 
Een driegangenmenu du chef 
voor twee personen kost tijde-
lijk slechts 39 euro. Of ga met de 
hele familie sfeervol dineren en 
dan eten de kids voor niks. Maxi-
maal één kindermenu per vol-
wassene. De formule, in het nog 
vrij jonge grand café, slaat zon-
der meer aan, want steeds meer 
gasten weten de prachtige loca-
tie te vinden. Ook als feestloca-
tie; getuige de vele bruiloften die 
er al gehouden zijn. Voor 2012 
hebben ook al diverse aanstaan-
de echtparen inmiddels gereser-
veerd. 
Bij restaurant Westerhout zit 
je trouwens ook gebeiteld voor 
feestjes, babyborrels, vergade-
ringen en ook voor private dining 
ben je aan het juiste adres. Op 
het grootste terras van Beverwijk 
uitkijkend op het Park Wester-
hout is het vanaf april tot en met 
september met een beetje goed 
weer buiten heerlijk vertoeven. 
Binnen zijn er diverse zalen waar 
men kan dineren, vergaderen of 
feesten kan organiseren. Design, 
sfeer, service en betaalbaarheid 
zijn de basisingrediënten. Wes-
terhout is de ideale mix van mo-
dern en klassiek, van trend en 
traditie, van prijs en kwaliteit. 
Stap gerust eens binnen.
 Restaurant Westerhout, Wester-
houtplein 4 Beverwijk, telefoon 
0251-226 449. Zie ook www.res-
taurantwesterhout.nl.
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bij Bartje te 
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Friso Huizinga)

De deelnemers aan het ringsteken te paard, dinsdag 
in de Hoofdstraat, hadden zich weer prachtig verkleed 
(foto: Friso Huizinga)

De mooiste 
aanspanningen zijn niet altijd de grootste of duurste. Het gaat om het geheel. En kijk toch eens wat een plaatje op de rotonde bij de Wüstelaan op rijtuigendag (foto: Karin Dekkers)

Is het rugby of is 
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in ieder geval 
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zandzak en 
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(foto: Karin 

Dekkers)

Het was zaterdag een koude dag voor het buikschuiven, 

toch ging het buikschuiven ook met kippenvel prima 

(foto: Karin Dekkers)

Burgemeester Weerwind ervaart deze keer hoe een vierspan de kar trekt (foto: Reinder Weidijk)

Dorpsfeest 
Santpoort



4 augustus 2011 pagina 15

Rijtuigen in vol ornaat
Alles draait om paarden
Velsen - Met het gekletter van 
hoefijzers en het geratel van met 
ijzer beslagen houten wielen be-
gon ook dit jaar Dorpsfeest Sant-
poort. De rijtuigendag is een van 
de hoogtepunten van het Dorps-
feest. Op deze dag is te zien hoe 
de hogere klasse zich verplaats-
te, met hun luxe koetsen. Maar 
ook hoe de boeren te paard naar 
de kerk gingen. Alles draait om 
paarden, een groot deel van het 
programma van Dorpsfeest Sant-
poort heeft met de paardensport 
in alle facetten te maken.
Dit jaar was voor het eerst de 
rustplaats bij Villa Westend. De 
deelnemers kregen een lunch-
pakket aangereikt en konden 
even de benen strekken. De be-
zwete paarden kregen een de-
ken over zich heen en mochten 
even bijkomen. Veel mensen wa-
ren speciaal voor de rijtuigendag 
naar Villa Westend gekomen om 
de rijtuigen van dichtbij te kun-
nen zien. En tussen de broodjes 
door hadden de deelnemers ge-
noeg gelegenheid om vragen van 
het publiek te beantwoorden over 
de paarden en de wagens.
Zo ook de familie Brouwer uit 
Loenen aan de Vecht die met 
twee koetsen meedeed. Op de til-
bury zat een neef. En de kerkbrik 
werd gemend door zoon Harrie. 
Moeder Rita was vrijdag al om 
zes uur opgestaan om de zwar-
te kerkbrik te soppen met groe-
ne zeep tot hij glansde. Daar-
na ging er nog een laagje Pledge 
overheen. ,,Zonder was’’, zegt de 
in Utrechtse klederdracht ver-
pakte vrouw. Ook de tilbury ver-

eist het nodige poetswerk. Voor-
al het koperwerk kreeg veel aan-
dacht. Maar de paarden zijn toch 
het meest belangrijk. Voor de til-
bury lopen twee Gelderse KWPN 
paarden, die je regelmatig ziet op 
de rijtuigendag.
,,Het zijn rustige paarden die 
graag werken’’, aldus André de 
Regt uit Linschoten, die er twee 
voor zijn Duitse jachtwagen heeft 
staan. Het is een origineel rijtuig 
uit 1910 met zelfs nog de oor-
spronkelijke bekleding. André 
ment niet met leren leidsels, maar 
met simpel touw, voor ‘meer grip’. 
Veel aandacht is er voor rijtuig 
nummer 1, een door zes paarden 
getrokken ‘shooting break’, een 
replica van een rijtuig dat 100 jaar 
geleden bestond. De zes paarden 
zijn van vijf eigenaren. Het hele 
team rondom het rijtuig bestaat 
uit elf man, inclusief kinderen. De 
twee voorste paarden worden be-
reden, dat heet de postiljon stijl. 
Wekelijks wordt met de zes paar-
den getraind, want het rijden of 
mennen vereist veel techniek en 
ervaring.
,,Niet iedereen heeft een koet-
siersbewijs,’’ vertelt Ron Brug-
man. ,,In Nederland is dat niet 
verplicht. Het mooie van een dag 
als vandaag is de grote belang-
stelling van het publiek. Zo rijden 
we wel twee keer langs het be-
jaardenhuis in Driehuis. De bed-
den staan dan buiten, want ie-
dereen wil de rijtuigen zien. Wat 
dat betreft is deze rijtuigendag tij-
dens Dorpsfeest Santpoort altijd 
een zeer fijne dag.’’ (foto’s: Karin 
Dekkers en Iris Reek)

Rijtuigendag
NVTG Klassement: 1. T. Maat 
uit Ulvenhout, 2. W. Eggink uit 
Zoetermeer. Dagklassement: 
1. G. van Groningen uit Nieuw-
Vennep, 2. K. Zeldenrijk uit Ou-
dekerk aan de Amstel, 3. P. Kuin 
uit Andijk, 4. J. van Haasteren uit 
Zwaanshoek.

Buikschuiven 
Jeugd tot 14 jaar (73 deelne-
mers): 1. Danny Does uit Sant-
poort met 33.23 meter, 2. Kay 
Kuitwaard uit Velserbroek met 
29.90 meter, 3. Glenn Wilderom 
uit IJmuiden met 26.35 meter. 
15 jaar en ouder (31 deelne-
mers): 1. Levi Veldhuizen met 2 
x 50 meter en met verkorte aan-
loop 46.08 meter, 2. Joris Berg-
man met 2 x 50 meter en met 
verkorte aanloop 43.98 meter, 3. 
Rens Hagen met 47.68 meter, 4. 
Paul Voorting met 43.77 meter. 
Ronald Heeremans won de Mas-
terclass (50+) met een afstand 
van 32.83 meter.

Steenwerpen
1. Team Van Velzen TV3 met 197 
punten, 2. Team Old Beer met 
163 punten, 3. Team Rustemeijer, 
Van Veen en Van Essen met 154 
punten.

Steppenrace
Dames: 1. De Miss-en van Sant-
poort (Lisa Davidson, Jessica 
Koelemeij, Tamara Braams, Fem-
ke Schmidt), 2. The Black Ladies 
and a Gentleman (Daphne van 
Bellen, Miranda Telleman, Dani-
elle van Bellen, Barry Rutters), 3. 
Pink Pingers (Lotte Zandbergen, 
Amber Brusse, Sanne de Boer, 
Robin Brussel). Heren: 1. De 
groene granaten (Nick Nijssen, 
Koen Nijssen, Joris Bergman, 
Maarten Sneekes), 2. Team Rut-
te / Jansma (Rik Heremans, Jens 
Jansma, Angelo Beck, Dennis 
Goes), 3. Schoorl van der Veldt 
(Rik Aberkrom, Cas Rustemeijer, 
Wessel Delst, Nick Schoorl).

Tuigpaarden
Open klasse – Nederlands 
Kampioenschap: 1. Söndral 
(vader Manno) van Cees Klink-
hamer, 2. Santiago (vader Ma-
jesteit) van Wilco van de Wijn-
gaard, 3. Neon (vader Renovo) 
Nico Calis. Limiet groep 2: 1. 
Apart (vader Manno) van Dick 
Langerijs, 2. Antwans Boy (va-
der Manno) van André van der 
Velde/A.Sommers, 3. Walsko-
ning (vader Manno) van Harry 
Schuit. Limiet groep 1: 1. Ba-
vario (vader Manno) van Jeroen 
van de Wetering, 2. Benben (va-
der Manno) van Nico Calis/Jan 
Maars Nierop, 3. Avanti (vader 
PI Liberator) van Thijs Blanken-
daal. Tweespannen: 1. Walsko-
ning (vader Manno) en Santia-
go (vader Majesteit), respectie-
velijk van Harry Schuit en Wilco 
van Wijngaarden, 2. Ustin (vader 
Manno) en Tidalburga (Manno) 
van Nico Calis, 3. Antwans Boy 
(Manno) en Wonderboy (Man-

Uitslagen 
Dorpsfeest

Spaanse passie
in Spaarnwoude
Regio - Zondag 7 augustus 
(14.00 uur) treedt in de Stom-
pe Toren, Kerkweg in Spaarn-
woude, het duo La Rosa op. 
Zij brengen een muziekvoor-
stelling met temperamentvolle 
Spaanstalige zang en flamen-
cogitaar.
Een warmbloedig program-
ma genaamd ‘Gitano y Ladi-
no’. Op het repertoire staan 
oude liederen uit Andalusië, 
stukken uit de Spaans-Joodse 
cultuur, traditionals van de ro-
ma-zigeuners  en composities 
van eigen hand. Dit concert 
brengt een middag vol passi-
onele momenten en vurig gi-
taarwerk. La Rosa bestaat uit 
zangeres Astrid Duran en gi-
tarist Manito. De veelzijdig-
heid en ervaring van Astrid 
en de virutositeit van Manito 
staan borg voor een zonnige 
middag  in mediterrane sferen. 
Dit concert vindt plaats in de 
serie Zomerconcerten Stom-

pe Toren. De toegang is gratis. 
(bij uitgang een gift voor on-
derhoud van de Stompe To-
ren). Zie ook www.stompe-to-
ren.nl of www.manito.biz.

Spectaculair muzikaal 
slot Dorpsfeest Santpoort
Santpoort-Noord - De laatste 
avond van het Ramsispodium 
tijdens het Dorpsfeest Sant-
poort belooft zeer spectacu-
lair te worden. Zaterdagavond 
tussen 20.00 en 24.00 uur tre-
den zeker dertig muzikanten 
op tijdens een bonte muziek-
avond, die zich laat omschrij-
ven als de regionale versie van 
‘Vrienden van Amstel Live’. De 
basisband wordt gevormd door 
de 100% Pretband van zanger 
en entertainer Dennis Sintenie, 
die de avond ook zal presente-
ren.  Zijn band wordt aange-
vuld met diverse gastmuzikan-
ten op gitaar, toetsen en bas. 
Ook de blazers van Full Count 
doen een aantal nummers 
mee. Vervolgend passeren er 
allerlei zangers en muzikanten 
de revue, die ook al eerder in 
de feestweek hebben opgetre-
den. 
Denk daarbij aan Esther de 

Haas (Funky Diva Ezz), de vier 
dames van Stijl Achterover, 
muzikanten van de bands MIS 
en Als de Brandweer, zangeres 
Natascha en zanger Ed van Full 
Count en zanger/gitarist And-
re Verhage. 
Laatstgenoemde speelt een 
dag eerder ook met zijn ei-
gen band Verhage & Co op het 
Ramsispodium. Inmiddels be-
staat deze IJmuidense rock-
band tien jaar en daarom be-
looft het vrijdag extra feestelijk 
te worden. Donderdag wordt 
ook bijzonder op hetzelfde po-
dium met de combinatie Dirk 
Jan Vennik en Ruben Hoeke, 
twee virtuoze muzikanten die 
elkaar tot grote blues- en boo-
giehoogte kunnen stuwen. 
Het Ramsispodium staat opge-
steld bij Grillroom Ramsis op 
de hoek Hoofdstraat – Terras-
weg in Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur.
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no) van Andre van der Velde 
en/A.Sommers. Tuigpaarden 
gereden door dames: 1. Wals-
koning (Manno) gereden door 
Marjon Schuit, 2. Söndral (Man-
no) gereden door Simone Klink-
hamer, 3. Benben (Manno) gere-
den door Marie Jose Calis.

Klaverjassen
1. Johanna Koelemeijer met 5757 
punten (tevens beste vrouw), 2. 
An Vessies met 5711 punten, 3. 
Annie Plug 5540 punten.

Dressuur (onderling)
L1 proef 8: 1. Lisette Reker met 
Toronto, 2. Jan Willem Pichel met 
Mandate. L1 proef 7: 1. Lisette 
Reker met Toronto, 2. Seva Stork 
met Unique. B proef 4 (och-
tendgroep): 1. Cynthia Fehres 
met Volvo, 2. Sara Geysendor-
pher met Gina, 3. Eveliene de 
Reus met Jertha-Marie. B proef 
3 (ochtendgroep): 1. Cynthia 
Fehres met Volvo, 2. Geysen-
dorpher met Gina, 3. Jonna Balk 
met Riesling. B proef 4 (mid-
daggroep): 1. Lysette Muller 
met Quinto, 2. Mandy Balm met 
Buch, 3. Marit Mesman met Ri-
co. B proef 3 (middaggroep): 
1. Lysette Muller met Quinto, 2. 
Tessa Piet met Kashmir, 3. Ber-
nadette Kloes met Browny.
 
Dressuur (KNHS)

Z1 proef 24 paarden: 1. Nik-
ki Reimers met Gladstone 201 
punten. Z1 proef 24 pony’s: 
1. Eveline de Wit met Nikita G 
met 190 punten. Z1 proef 23 
paarden: 1. Rosalinde Hens-
kens met Who’s the boss met 
206 punten. Z1 proef 23 po-
ny’s: 1. Eveline de Wit met Niki-
ta G met 205 punten. Z2 proef 
28: 1. Carlijn de Boer met Zaffier 
met 213 punten. Z2 proef 27: 1. 
Carlijn de Boer met Zaffier met 
221 punten. B proef 4 pony’s: 
1. Wietske van der Klei met Luna 
met 172 punten. B proef 4 paar-
den: 1. Rianne van Heerewaar-
den met Cavalier met 190 pun-
ten, 2. Sifra Kruijswijk met Blik-
sem met 172 punten. B proef 3 
pony’s: 1. Susanne Klinkhamer 
met Maaike met 177 punten. B 
proef 3 paarden: 1. Rianne van 
Heerewaarden met Cavalier met 
183 punten, 2. Sifra Kruijswijk 
met Bliksem met 181 punten. L1 
1e proef pony’s: 1. Kim Brou-
wer met Silas met 176 punten. L1 
2e proef pony’s: 1. Kim Brou-
wer met Silas met 165 punten. 
L1 1e proef paarden: 1. Uarda 
Deerenberg met  Paljas met 183 
punten. L1 2e proef paarden: 
1. Anneke Jasperse met Ushi 
met 180 punten. L2 1e proef 
paarden: 1. Talitha Kriebel met 
Sandro’s Serendipity met 178 
punten. L2 2e proef paarden: 
1. Talitha Kriebel met Kansas met 
195 punten. M1 1e proef paar-
den: 1. Linda Molenaar met Al-
tair’s met 190 punten, 2. Jenny 
de Geus met Ambassador met 
187 punten. M1 2e proef paar-
den: 1. Jenny de Geus met Am-
bassador met 178 punten, 2. 
Marcel van Loevesijn met Zand-

Langs deze weg wil ik graag re-
ageren op het stukje in de Jutter 
van 28 juli ‘Geld over de balk’. In 
het kader van het jaar van het 
vrijwilligerswerk het ontbijt. 

Wat ik duidelijk wil maken is: als 
er geen vrijwilligers waren ook 
de goede doelen niet geholpen 
worden. Laat bijstandsmoeders 
ook vrijwilligerswerk op zich ne-
men. Veel organisaties zijn al 
blij met een paar uur per week. 
Dierenambulance, sportvereni-
gingen, speeltuinen, bejaarden, 
huttenbouw, schoonmaken van 
het strand en duinen draaien op 
vrijwilligers en dan niet te ver-
geten collectes voor allerlei goe-
de doelen zoals ziektes en hon-
ger in arme landen.
Ik weet zeker als alle vrijwilli-
gers het werk een week stil leg-
gen dat de impact goed te mer-

ken zal zijn. Gun ze daarom dat 
ontbijt als waardering voor het 
werk dat ze belangeloos ver-
richten.  Naar mijn inzicht doet 
Stichting Welzijn veel goeds 
maar je moet het wel willen zien.
Mevrouw, meneer, indien u nog 
geen vrijwilligerswerk doet, ver-
diep u er eens in en gun hard-
werkende mensen ook eens een 
waardering. En wat giro 555 be-
treft, daar geven vrijwilligers ook 
hun bijdrage aan maar dan uit 
eigen zak.
Ik, als vrijwilliger op twee plaat-
sen, ben het dus niet eens met 
dit standpunt en gun mijn col-
lega’s ook deze waardering. Ik 
gun elke vrijwilliger een fijn ont-
bijt en nog veel plezier in het 
belangeloos werken, dat belan-
geloos gedaan wordt.

Maria Simon, IJmuiden

Ik wil graag reageren op de in-
gezonden brief ‘Geld over de 
balk’. En dat zonder haar of zijn 
naam te noemen. Dat vind ik 
eerlijk gezegd zwak, als je kri-
tiek hebt, heb ook het lef om je 
naam onderaan te zetten. Dat is 
mijn mening. 
Deze persoon had het over geld 
over de balk gooien, in princi-
pe heeft deze persoon gelijk en 
ook weer niet. Dus deze vrij-
willigers die dag en nacht klaar 
staan voor de medemens krij-
gen stank voor dank. Waarom 
de bijstandmoeders, wel en niet 
de vrijwilligers die volgens deze 

persoon niets goeds doen.
Gelukkig zijn er wel een hoop 
mensen die het werk waaronder 
van Stichting Welzijn wel res-
pecteren.
Ik ben ook vrijwilliger, al hoef ik 
zelf niet in het zonnetje gezet te 
worden, want ik doe het graag, 
dus ik ben het niet met u eens. 
En hopelijk ook de andere vrij-
willigers niet. Want de vrijwilli-
gers hebben dit verdiend, hoe 
erg de honger in Afrika ook is.
Heb veel respect voor de vrij-
willigers!
 
Jan Stoop, ook vrijwilliger

Thea een kwart eeuw 
Zonnebloemvrijwilliger
IJmuiden – Vrijdag werd Thea 
van Vliet (73) in het zonnetje ge-
zet, omdat zij 25 jaar vrijwilligster 
is voor de Zonnebloem, afdeling 
IJmuiden-Oost. Naast de zorg 
voor haar gezin en haar werk 
voor de Thuiszorg, was Thea al-
tijd al maatschappelijk betrok-
ken. Zij zette zich in voor de kerk, 
hielp bij het jeugdwerk en bege-
leidde diverse handwerkclubs. 
Toen de kinderen wat groter 
werden, werd ze actief voor de 
Zonnebloem. Ze legde heel veel 
huisbezoeken af en kwam dan 
nooit met lege handen. Thea 
ging mee met de vakantieweken 
en maakte dan de mooiste herin-
neringsboeken voor de mensen, 
die ze begeleidde. Samen met 
haar man Jan zette ze zich actief 
in voor de lotenverkoop en doch-
ter Martine hielp bij het maken 
van gedichten voor de Sinter-
klaasactie ‘Zon door de schoor-
steen’. Niemand deed ooit tever-
geefs een beroep op Thea, ze 
stond altijd voor iedereen klaar. 
Vanwege haar leeftijd doet ze 

het nu wat rustiger aan, maar ze 
blijft betrokken, samen met man 
Jan. 
Thea kwam vrijdag nietsvermoe-
dend aan bij café Valerius in 
Driehuis. Haar was verteld, dat 
de lotenverkoop van de Zonne-
bloem goed was verlopen en dat 
ze daar met de vrijwilligers een 
borrel op gingen drinken. Nu 
had Thea dit jaar geen loten ver-
kocht, man Jan wel, dus in eerste 
instantie wilde ze haar man er in 
zijn eentje op af sturen. Na veel 
moeite kreeg hij zijn vrouw toch 
mee naar Driehuis. Nadat ze de 
vrijwilligers had begroet, ging ze 
rustig zitten. Voorzitter Arnold 
Danklof stapte op haar af en tot 
haar grote verbazing verschenen 
daar opeens ook haar kinderen 
en kleinkinderen. Nadat de voor-
zitter in zijn toespraak loven-
de woorden over Thea had ge-
sproken, kreeg ze van bestuurs-
lid Ciska Prijden het gouden in-
signe opgespeld. Ook kreeg ze 
een erepenning en een oorkon-
de overhandigd. (Carla Zwart)

Met Family & Friends Run
Nu inschrijven Pierloop
Velsen - Hardlopers kunnen 
het alvast in hun agenda zet-
ten. De Rabobank Pierloop Vel-
sen vindt dit jaar plaats op za-
terdag 10 september. Dit groot-
ste sportevenement van de ge-
meente Velsen betreft een Atle-
tiekunie wedstrijdloop over 15 ki-
lometer. Maar er kan ook recrea-
tief gelopen worden over 15 km 
en 8,2 km. Kinderen tot en met 12 
jaar kunnen zich inschrijven voor 
de 2,7 km en het voor bedrijven 
mogelijk deel te nemen aan de 
businessloop. Nieuw dit jaar is de 
Family & Friends Run, waaraan je 
met familie of hardloopvrienden 
kunt deelnemen. 
De start van de 21ste editie van 
de Rabobank Pierloop Velsen 
vindt plaats in de Briniostraat, 
naast Sporthal IJmuiden Oost. De 
finish is op het fraai aangelegde 
Plein 1945, in het centrum van 
IJmuiden. Het parcours van de 15 
km verloopt gedeeltelijk over het 

strand. De 8,2 km blijft op de ver-
harde wegen. De start van de 2,7 
km jeugdloop is op zaterdag 10 
september om 14.00 uur en de 
deelnemers van de 8,2 km en 15 
km beginnen om 15:00 uur. 
Bij de Family & Friends Run kun je 
met een team van drie personen 
deelnemen aan Rabobank Pier-
loop Velsen. Deelname aan deze 
run is alleen mogelijk op de 8,2 
km. De start is gelijktijdig met de 
reguliere 15 en 8,2 km. 
Vanaf heden is het mogelijk om in 
te schrijven voor Rabobank Pier-
loop Velsen. Zie ook www.pier-
loop.nl of www.inschrijven.nl  Met 
een bedrijf meelopen? Mail dan 
naar businessloop@pierloop.nl. 
Ook heeft de organisatie van Ra-
bobank Pierloop Velsen weer de 
hulp van veel vrijwilligers nodig. 
Kunt u niet meelopen, maar wilt u 
wel uw steentje bijdragen? Stuur 
dan een mail naar vrijwilliger@
pierloop.nl.

Open dag Jamborette
Regio - Zondag 7 augustus 
houdt de Haarlem Jamborette 
van 14.00 tot 17.00 uur open dag. 
Iedereen is van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen op 
het terrein van het internationa-
le scoutingkamp in Recreatiege-
bied Spaarnwoude. 
De deelnemende scoutingroe-
pen presenteren zich aan het pu-
bliek en er zijn diverse activitei-
ten. De entree bedraagt 4 eu-
ro waarvoor bezoekers een in-

formatiekrant, een Jamborette-
mok en een consumptie ontvan-
gen. De ingang van het Jambo-
rette-terrein bevindt zich in deel-
gebied Houtrak aan de Zuider-
weg in Halfweg.
Op de open dag kan iedereen uit-
gebreid rondkijken op het kamp-
terrein. De groepen presenteren 
zichzelf in de subkampen en er 
is een selectie van activiteiten uit 
het uitgebreide programma van 
de Haarlem Jamborette.
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Vervolg uitslagen Dorpsfeest

ro met 169 punten. M2 1e 
proef pony’s: 1. Mercedes 
Verwey met Daylight Ranch 
Barrie met 203 punten. M2 2e 
proef pony’s: 1. Mercedes Ver-
wey met Daylight Ranch Barrie 
met 191 punten. M2 1e proef 
paarden: 1. Amanda van Delft 
met Stardust met 178 punten. 
M2 2e proef paarden: 1. Il-
se Ligthart met Variohippiques 
Balder met 176 punten. Wissel-
beker Dressuur 2011 is gewon-
nen door Carlijn de Boer met 
Zaffier

Springen
20-40 cm: 1. Lakisha Menzel 
met Juulsa, 2. Tessa Muller met 
Bink, 3. Floortje Koomen met 
Fairytail. 40-60 cm: 1. Denise 
Kersens met Molly, 2. Suzan-
ne Bosman met Guus, 3. Laki-
sha Menzel met Juulsa. 60-80 
cm: 1. Suzanne Bosman met 
Guus, 2. Sophie Buchner met 
Cadiz Z, 3. Hananne Does met 
Agnes. C-klasse pony’s L: 1. 
Ilana van Bogget met Young’s 
Winesome’s Aria. 80-100 cm: 
1. Kelly Poort met Weldunn, 
2. Robyn de Groot met Sam. 
C-klasse pony’s M: 1. Julie 
van Bellen met Elshof’s Rein-
hout. B parcours: 1. Robyn de 
Groot met Sam (1e parcours), 
2. Maxime van Straaten met 
Top Cars Wanted (2e parcours). 
L parcours: 1. Eva Jansen met 
Uranus (1e parcours), 2. Theo 
Jansen met Venderveer (1e 
parcours), 3. Rosalinde Maarse 
met Baloubette (1e parcours). 
1. Katinka Ruckert met Deals 
White Hard Lane (2e parcours), 
2. Theo Jansen met Vender-
veer (2e parcours), 3. Eva Jan-
sen met Uranus (2e parcours). 
M parcours: 1. Maxime van 
Straaten met 

Ringsteken
Op de fiets (t/m 9 jaar): 1. 
Moud Rustemeijer (8 jaar), 2. 
Daan Put (9jaar), 3. Jamy Boe-
le (9 jaar). Schoonste geheel: 
Sieske Visser (6 jaar); fiets inge-
pakt met zilverfolie. Op de fiets 
vanaf 10 jaar: 1. Iris de Vries 
(12 jaar), 2. Mike Broekman (10 
jaar), 3. Casper Linotte (13 jaar). 
Schoonste geheel: Man-
dy Bodeman (11 jaar). Op los-
se paard (48 deelnemers): 1. 
Jessy Domershuizen uit Bloe-
mendaal met Jesther, 2. Sa-
ra Geijsendorpher uit Driehuis 
met Gina, 3. Simone Brans uit 
Santpoort met Touch. Schoon-
ste geheel: Kelly Koning uit 
Haarlem met paard Kimberly. 
Zij reed als vogelverschrikker. 
Op losse pony (32 deelne-
mers): 1. Manuela Mol-Hoger-
heijde uit Velserbroek met Dai-
sy, 2. Amy van der Aar uit Haar-
lemmerliede met Amigo, 3. Ani-
ka Mesman uit Spaarndam met 
Mabel. Schoonste geheel: 
Brenda Morrien uit Velserbroek 
met pony Pien. Zij was verkleed 
als Maja de bij. Op de brom-
mer (92 deelnemers): 1. Koos 
Rutte en Floor Bal, 2. Michiel en 
Stanley van AllTherm, 3. Nick 
en Kim Rutte.

Scooterrijdster gewond, 
oorzaak nog onbekend
Driehuis - Een vrouw is in de 
nacht van dinsdag op woensdag 
ernstig gewond geraakt bij een 
verkeersongeval. Het slachtoffer 
reed omstreeks 0.30 uur over de 
Waterloolaan richting IJmuiden 
toen ze ter hoogte van de roton-
de ten val kwam met haar scooter. 
Diverse hulpdiensten, waaronder 
het traumateam uit Amsterdam, 
werden opgeroepen om medi-

sche assistentie te verlenen. Het 
slachtoffer is overgebracht naar 
het ziekenhuis. Het traumateam 
uit Amsterdam is niet ter plaatse 
gekomen, maar heeft onderweg 
een ‘rendez-vous’ gehad met de 
ambulance. De politie spreekt van 
een eenzijdig ongeval, maar is wel 
op zoek naar getuigen. Zij kunnen 
zich melden via 0900-8844. (foto: 
Michel van Bergen)

Milieudienst IJmond 
fietst tegen kanker
Velsen - Na de succesvolle 
deelname aan Alpe d’HuZes in 
2010 neemt een team van Mi-
lieudienst IJmond dit jaar deel 
aan Ven2 4Cancer, dat onder de 
vlag van dezelfde internationa-
le organisatie Inspire 4Life wordt 
georganiseerd als waaronder 
grote broer Alpe d’HuZes valt. 
In dit geval wordt op 16 septem-
ber 2011 de even beroemde als 
beruchte Mont Ventoux beklom-
men waarbij geld wordt ingeza-
meld ten behoeve van kanker-
onderzoek. Ook hier geldt dat 
100% van de donaties wordt 
besteed aan kankeronderzoek. 
Er zijn maar heel weinig goede 
doelen organisaties die dat kun-
nen garanderen. Het team be-
staat uit elf (oud-)medewerkers 
of relaties van de Milieudienst 
IJmond. Maar ook medewerkers 
die niet fietsen laten zich niet 
onbetuigd en organiseren ludie-
ke acties om geld in te zamelen. 
Zo is er een soeplunch georga-
niseerd, waarbij je voor een mi-
nimum inleg zoveel soep mocht 

eten als je op kon, heeft iemand 
olijfolie uit eigen (Italiaanse) tuin 
verkocht, heeft de eigen Milieu-
dienst IJmond-band een bene-
fietconcert gegeven, is de op-
brengst van een Tourpool gedo-
neerd en vindt er een taarten-
veiling plaats. Evenals als vorig 
jaar heeft de BK Groep uit Vel-
serbroek duizend euro gedo-
neerd en toont daarmee haar 
grote betrokkenheid bij dit initi-
atief. Al deze initiatieven zijn een 
enorme stimulans voor het team, 
dat hoopt evenals vorig jaar weer 
een mooi bedrag bij elkaar te 
fietsen. 
Teamcaptain Nico Hulsman gaat 
zelfs vanuit zijn woonplaats Vel-
serbroek op de fiets naar de 
Mont Ventoux en zoekt mensen 
die hem mogelijk per gereden 
kilometer willen sponsoren. Hij 
wil de afstand van circa 1400 km 
in twee weken afleggen. Ook als 
u op een andere manier een bij-
drage wilt leveren kunt u via de 
website www.steunmijbergop.nl 
contact opnemen.

Sporten bij Ook Voor Jou
Regio - Stichting ’Ook Voor Jou’ 
vindt het erg belangrijk dat er 
ook aan kinderen met een be-
perking tijdens de (naschoolse) 
opvang veel bewegingsactivitei-
ten aangeboden worden. Daar-
om is nu op de woensdagmid-
dag een extra sportieve middag 
ingepland. 
Voor veel kinderen is sport en 
beweging een uitlaatklep en na-
turlijk is het erg gezond. Daar-
naast is sport een zeer geschikt 
middel om (sociale) vaardighe-
den aan te leren. Veel kinderen 
die van de opvang gebruik ma-
ken kunnen niet terecht op de 
reguliere sportclubs, vanwe-
ge hun beperking. Op deze ma-
nier kunnen zij toch sporten via 
Ook Voor Jou. Een aantal jaren 
geleden hield Ook Voor Jou op 
de zaterdag een speciale dag bij 
sportschool de Meer in Bever-
wijk, onder leiding van een fy-
siotherapeut. Dit was een groot 
succes. Helaas was het voor de 
fysiotherapeut, die dit op vrijwilli-
ge basis deed, niet meer te com-
bineren. Sindsdien is Ook Voor 

Jou  op zoek gegaan naar een 
alternatief. Dit bleek nog niet zo 
makkelijk. Heel blij zijn ze dan 
ook dat ze zijn benaderd door 
Nancy Eeltink. Nancy is perso-
nal trainer en verzorgt onder an-
dere ook groepslessen. Zij gaat 
elke woensdagmiddag, met in-
gang vanaf 29 juni, met de kin-
deren sport en bewegingactivi-
teiten ondernemen. Deze zullen 
veelal buiten plaatsvinden, maar 
zullen bij slechtere weersom-
standigheden in een gymzaal in 
Wijk aan Zee of in het gebouw 
van stichting Ook Voor Jou in 
Beverwijk gegeven worden. Voor 
meer informatie over Nancy, zie 
www.nancyeeltink-personaltrai-
ning.nl. 
Stichting Ook Voor Jou wil kinde-
ren met een beperking de moge-
lijkheid bieden om hier aan deel 
te nemen op de woensdagmid-
dag. Aan het sporten zijn geen 
extra kosten verbonden dus be-
taalt men alleen een dagdeel op-
vang via het PGB. Bel voor meer 
informatie 0251-208238 of mail 
naar info@ookvoorjou.com

Je wilt werken, je kan werken, 
maar... niemand wil je.
Als zeer werkwillend werkelo-
ze zit ik tegen mijn zin in al 2 jaar 
thuis, niet dat het thuis ongezel-
lig is, integendeel. Meer dan 100 
sollicitaties hebben niets opge-
leverd, van de meeste sollicita-
ties krijg je nooit een antwoord.  
Komend uit de dienstverlening 
aan mensen met een verstande-
lijke beperking, maar daar door 
toedoen van reorganisaties en 
schrappen van financiële gelden 
ontslagen wil ik weer terug in de 
werkende matschappij.
Maar dat is als je net zo als ik 54 
jaar bent niet zo gemakkelijk. Op 
leeftijd mogen ze geen mensen 
afwijzen, nu dat doen ze dan ook 
niet maar dan krijg je te horen 
dat je qua teamopbouw niet in 
het team past of je krijgt te horen 
dat je niet over de juiste diplo-
ma’s beschikt of dat ze gekozen 
hebben voor een andere kandi-
daat. Uitzendbureaus adverteren 
met veel banen maar als je hier 
vervolgens om komt zijn de vaca-
tures al vervuld.
Bij de meeste uitzendburo’s kan 
ik mij zelfs niet laten inschrijven, 
er wordt op voorhand al gezegd 
dat ze niets voor mij kunnen be-
tekenen. Welke uitzendburo’s 
dit zijn? Laat ik hier maar geen 
antwoord op geven want als ze 
daarmee geconfronteerd worden 
zeggen ze toch dat dit niet zo is 
en dat ze spijtig genoeg op dit 
moment geen passende vacatu-
res hebben. Vreemd toch. 
Ook erkende grote bedrijven 
spelen spelletjes met de vacatu-
res, zoals een groot distributie-
centrum van een supermarkt ke-

ten in Velsen-Noord. Op de web-
site staat dat ze vacatures heb-
ben, maar als je reageert krijg je 
een standaardbriefje terug dat 
ze op dit moment geen vacatu-
res hebben. Op vragen die je ver-
volgens stelt geven ze geen ant-
woord. Wel zeggen ze dat je het 
later nog maar eens moet probe-
ren. Dit heb ik meerdere keren 
gedaan maar vervolgens krijg je 
of wederom het staandaardbrief-
je en je hoort nooit meer iets. En 
telefonisch weigeren ze verdere 
mededelingen te doen.
De grootste postbezorger van dit 
land kan niet voldoende perso-
neel krijgen, dit stond afgelopen 
week in het Noord Hollands Dag-
blad. Nu ik heb gesolliciteerd op 
een functie van 25 uur in Bever-
wijk. Het antwoord wat ik kreeg 
is het vreemdste antwoord wat 
je maar kan bedenken, name-
lijk ik zou te ver weg wonen van 
de werklocatie? Ik woon in Vel-
sen-Noord! En werd mij verteld, 
er bestaan geen vacatures van 
25 uur bij de post. Vreemd want 
er staan er enkele tientallen op 
hun site.
Na meer dan 100 sollicitaties 
word je het wel eens zat, maar 
dat mag niet van het UWV, want 
je moet actief blijven zoeken en 
solliciteren. Nu, ditzelfde UWV 
die in de reclame zegt werke-
lozen actief te helpen met zoe-
ken, heeft dit zoeken schijnbaar 
al lang gestaakt want op vragen 
van mij wordt niet gereageerd. 
Nog nooit is er mij een baan aan-
geboden door toedoen van be-
middeling van het UWV

Henk de Vries, Velsen-Noord



Infopagina

4 augustus 2011 Stafafdeling Communicatie | 140255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Evenementen in Velsen
•	 Zaterdag	30	juli	t/m	zaterdag	6	augustus:	Dorpsfeest	Santpoort
•	 Zaterdag	6	augustus:	Dance	Valley
•	 Zondag	7	augustus:	Openstelling	Bunkermuseum	IJmuiden
•	 Zaterdag	13	augustus:	Dutch	Valley	Festival
•	 Zondag	14	augustus:	Braderie	Kennemerboulevard
•	 Zaterdag	27	en	zondag	28	augustus:	Havenfestival	IJmuiden

Kijk	voor	meer	informatie	en	evenementen	op	www.velsen.nl	>	
Sport,	Toerisme	en	Vrije	Tijd.

Verkeer en veiligheid 
Dance en Dutch Valley
In augustus vinden er in het re-
creatieschap Spaarnwoude twee 
muziekfestivals plaats. Op zater-
dag 6 augustus is het Dance Val-
ley Festival. Een week later, za-
terdag 13 augustus, wordt het 
Dutch Valley Festival georgani-
seerd. Dit is een festival met ar-
tiesten van Nederlandse bodem.

Beide	 muziekfestivals	 vinden	 plaats	
in	 de	 zogenaamde	 Velsen	 Valley	 in	
Spaarnwoude	–	wat	vroeger	het	eve-
nemententerrein	 was.	 Ook	 dit	 jaar	
worden	 er	 verkeers-	 en	 veiligheids-
maatregelen	getroffen	die	de	overlast	

zoveel	mogelijk	moeten	beperken	en	
voorkomen.	 De	 Amsterdamseweg	
wordt	niet	afgesloten.	Wel	kan	er	om	
legitimatie	en	adres	van	bestemming	
worden	gevraagd.	Het	verkeer	wordt	
in	 goede	 banen	 geleid	 door	 Traffic	
Support	Events;	dit	bedrijf	heeft	veel	
ervaring	 met	 de	 inzet	 van	 verkeers-
regelaars	bij	evenementen.

U	kunt	de	berichtgeving	nalezen	op:

www.velsen.nl
www.dancevalley.com
www.dutchvalleyfestival.nl
www.spaarnwoude.nl.

Koninklijke Erepenning 
Harddraverij Vereniging
Op zondag 31 juli 2011 heeft het 
bestuur van de Harddraverij 
Vereniging Santpoort en om-
streken de Koninklijke Erepen-
ning ontvangen uit handen van 
burgemeester Weerwind. De 
uitreiking vond plaats in op het 
terrein van de Ruïne van Brede-
rode  aan de Velserenderlaan in 
Santpoort-Zuid. De Koninklij-
ke Erepenning is toegekend ter 
gelegenheid van het 75-jarig be-
staan van de Harddraverij Ver-
eniging.  

Op	 1	 augustus	 1752	 werd	 in	 Sant-
poort	 de	 eerste	 kortebaandrave-
rij	gereden.	Alle	achtereenvolgende	
jaren	 na	 1752	 werd	 er	 in	 Santpoort	
steeds	 een	 draverij	 georganiseerd.	
In	1936	werd	officieel	de	harddrave-
rijvereniging	opgericht.

Door	 de	 jaren	 heen	 groeide	 de	 kor-

tebaandraverij	 in	 Santpoort	 uit	 tot	
een	volksvermaak.	Inmiddels	is	het	
feest	uitgegroeid	tot	een	dorpsfeest	
met	een	regionale	uitstraling	en	met	
veel	 vertier.	 Een	 40-tal	 evenemen-
ten,	 waarbij	 nog	 steeds	 het	 paard	
centraal	 staat,	 kenmerkt	 het	 jaar-
lijkse	 dorpsfeest.	 Ringsteken,	 een	
concours	 hippique,	 een	 rijtuigen-
dag,	gymkana	en	een	pony-	en	paar-
denkeuring	zijn	vaste	elementen	tij-
dens	het	feest.	

Daarnaast	 zijn	 door	 de	 jaren	 heen	
tal	van	andere	evenementen	aan	het	
dorpsfeest	 toegevoegd,	 zoals	 een	
wielerronde,	 hardloopwedstrijden,	
een	 koffieconcert,	 een	 agrarische	
dag	 en	 natuurlijk	 ook	 de	 nodige	 lu-
dieke	en	nostalgische	evenementen	
voor	 alle	 leeftijdscategorieën.	 Dui-
zenden	bezoekers	komen	al	jaren	op	
de	 verschillende	 evenementen	 af.	
(foto:	Reinder	Weidijk)

Gemeente telefonisch
bereikbaar via 140255
De gemeente Velsen heeft een 
nieuw verkort algemeen tele-
foonnummer: 140255. Dit num-
mer is gemakkelijk te onthou-
den. Het is een 6-cijferig te-
lefoonnummer: 14 + het net-
nummer van de gemeente. Dus 
140255  zonder extra nul of net-
nummer ervoor. Iedereen kan 
het 6-cijferige telefoonnummer 
140255 nu al bellen in plaats 
van het oude telefoonnummer 
0255-567200.
 
Waarom 140255?
140255	(14+	het	netnummer	0255)	
is	 gemakkelijk	 te	 onthouden.	 Het	
is	 de	 bedoeling	 dat	 alle	 gemeenten	
in	 Nederland	 straks	 eenzelfde	 te-
lefoonnummer	hebben:	In	Amster-
dam	 is	 dat	 bijvoorbeeld	 via	 14020,	
in	Den	Haag	via	14070	en	in	Velsen	
dus	 nu	 via	 140255.	 Dit	 is	 een	 stap	
naar	 een	 betere	 dienstverlening	
van	de	gemeente.	

Hoe bel ik 140255?
Het	 is	 een	 6-cijferig	 telefoonnum-
mer	zonder	extra	nul	of	netnummer	
ervoor.	Dit	geldt	ook	wanneer	u	mo-
biel	belt.
		
Waarvoor kan ik 140255 bellen?
Voor	 al	 uw	 vragen	 aan	 de	 gemeen-
te	Velsen	kunt	u	bellen	met	140255.	
Als	u	een	paspoort	nodig	heeft,	een	
vergunning	 of	 een	 uitkering	 wilt	
aanvragen,	 iets	 wilt	 melden	 aan	 de	

gemeente	 of	 een	 medewerker	 wilt	
spreken.	
	
Op welke tijden is 140255 
bereikbaar?
Het	 nieuwe	 telefoonnummer	
140255	is	5	dagen	per	week	bereik-
baar,	van	9.00	uur	tot	17.00	uur.
	
Ik bel met 140255. 
Wie krijg ik dan aan de tele-
foon?
Als	 u	 belt	 met	 140255,	 dan	 krijgt	
u	 een	 medewerker	 van	 het	 Klant-
ContactCentrum	(KCC)	van	de	ge-
meente	 Velsen	 aan	 de	 lijn.	 Zij	 be-
antwoorden	in	principe	alle	vragen	
en	registreren	uw	melding,	zodat	u	
niet	meer	hoeft	te	worden	doorver-
bonden.	 Maar	 als	 het	 nodig	 is,	 dan	
verbindt	 het	 KCC	 u	 gewoon	 door	
met	de	juiste	persoon.

Welke telefoonnummers 
vervangt 140255?
Het	 140255	 nummer	 vervangt	 in	
principe	alle	telefoonnummers	van	
de	gemeente	Velsen.	Er	is	één	tele-
foonnummer	 dat	 niet	 door	 140255	
vervangen	 wordt:	 die	 van	 	 Zwem-
bad	De	Heerenduinen.	Dit	nummer	
blijft	0255-531888.

Meer informatie
Kijk	 op	 www.velsen.nl	 voor	 meer	
informatie	 over	 het	 nieuwe	 ver-
korte	 algemeen	 telefoonnummer:	
140255.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 140255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl4 augustus 2011

Goed idee voor uw wijk?
Organiseer met of voor oude-
re buurtbewoners een klussen-
dag, samen met buurtgenoten 
uw straat op fleuren of samen 
een voorstelling of kunstwerk 
maken: dit kan op zaterdag 24 
september tijdens Burendag, 
maar ook op alle andere dagen 
van het jaar, is het mogelijk om 
plannen uit te voeren om uw 
straat, buurt of wijk nog leuker 
te maken dan die al is. Dit kan 
met financiële steun van de ge-
meente Velsen. 

Op zaterdag 24 september is het 
weer Burendag. Deze dag wordt 
sinds 2006 georganiseerd door het 
Oranjefonds. De gemeente onder-
steunt dit initiatief waarbij ver-
schillende en inspirerende activi-
teiten georganiseerd worden van-
uit de burgers zelf. Het Oranjefonds 
biedt de mogelijkheid voor een fi-
nanciële bijdrage van maximaal € 
500,-per buurt voor een activiteit 
op die dag. Kijk voor suggesties, 
ideeën en de voorwaarden op www.
burendag.nl

De gemeente Velsen heeft voor 2011 
hiervoor een bedrag gereserveerd 
van  € 70.000. Op initiatief van 
wijkbewoners is hiervan dit jaar al 
€ 42.000 besteed aan onder andere 
een watertappunt in Velsen-Noord,  
een eigen plek voor jongeren in Vel-
serbroek en de aanpassing van een 
speelplek aan de Crijnsenstraat in 

Santpoort-Noord.  Er wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met 
de verdeling over de verschillende 
wijken en de originaliteit van idee-
en. Uitgesloten zijn kosten voor 
eten en drinken, honoraria van ar-
tiesten, workshopleiders en ande-
re betaalde krachten. Kijk voor de 
spelregels op www.velsen.nl.

Heeft u een goed plan of idee? 
Download het aanvraagformulier 
van de website; www. velsen.nl/de 
gemeente/wijken. Of neem con-
tact op met de wijkbeheerder van 
uw wijk. Als u iets wilt organiseren 
op Burendag op 24 september en u 
heeft hierbij de steun nodig van de 
gemeente, stuur dan het aanvraag-
formulier in voor 1 september aan-
staande naar de gemeente Velsen. 

Toezicht en handhaving 
asbest naar Milieudienst
Toezicht op het slopen en ver-
voer van asbest, de opslag en 
verwerking hiervan: deze ta-
ken worden met ingang van 1 juli 
2011 uitgevoerd door de Milieu-
dienst IJmond. 

Vanuit de rijksoverheid (inspectie 
Milieu & Infrastructuur) is duidelijk 
geworden dat de toezicht en hand-
having op asbest versnippert plaats-
vindt en onvoldoende wordt uitge-
voerd. De gemeente Velsen heeft 
daarom besloten om de toezicht en 
handhaving van de aangevraagde 
vergunningen en meldingen onder te 
brengen bij de Milieudienst IJmond.

Asbest werd tot 1980 veel gebruikt 
bij de bouw van huizen. Sinds 2005 
is het (her)gebruik van asbest hele-
maal verboden. Met een goede re-
den: het inademen van asbestvezels 

is schadelijk voor uw gezondheid. U 
mag asbest nooit verwijderen zon-
der dat u daarvoor een melding heeft 
gedaan of een omgevingsvergun-
ning voor heeft ontvangen. Deze za-
ken vraagt u nog steeds aan bij de ge-
meente Velsen.

Heeft u inhoudelijke vragen over 
het verwijderen van asbest, de om-
gevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen, dan kunt u een 
afspraak maken met één van de 
vakspecialisten van de afdeling Ver-
gunningen & Uitvoering via 140255.

Vermoed u dat er ergens zon-
der vergunning asbest verwij-
derd wordt of dat er asbest is ge-
dumpt, dan kunt u daarvan mel-
ding maken bij de Milieudienst 
IJmond via info@milieudienst 
ijmond.nl of 0251-263863.

Defecte lichtmast melden
Merkt u dat er een lichtmast 
knippert of helemaal niet 
brandt, dan is het vanaf nu mo-
gelijk om dit via internet te mel-
den. 

Wilt u een defecte lichtmast elek-
tronisch doorgeven, ga dan naar 
www.velsen.nl > “Direct naar” > 
“Melding Openbare Ruimte”. Bij het 
invullen van het elektronisch mel-

dingsformulier zijn behalve de ver-
plichte velden, nog twee gegevens 
erg belangrijk: uw eigen e-mailadres 
en het nummer van de defecte licht-
mast. Dit nummer bevindt zich hal-
verwege de lichtmast.

Bent u niet in de gelegenheid om een 
elektronische melding te doen, dan 
kunt u ons Klantencontactcentrum 
ook telefonisch bereiken via 140255.
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Adres

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

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond 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.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten (0255) 567 200.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 567 200. 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.Voor het melden van een huis-, 
tuin- en keukenklacht: Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
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) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

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

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 

toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder Robert te Beest

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

 Indeling wijkwethouders:

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

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Regeling Kunstcommissie 2011

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij op 26 juli 2011 de Regeling Kunstcom-
missie 2011 hebben vastgesteld.
Deze regeling vervangt de Regeling Kunstcommissie 
2003 en treedt in werking op 1 augustus 2011.

De Regeling Kunstcommissie 2011 ligt gedurende 6 
weken bij de balie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. 
De regeling wordt ook gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.Velsen.nl .

Verordening rechtspositie wethouders, 
raads- en commissieleden 2011 en de 
Regeling Steunfractieleden

De gemeenteraad van Velsen heeft in de vergadering 
van 14 juli 2011 besloten de Verordening rechts-
positie wethouders, raads- en commissieleden 2011 
en de Regeling Steunfractieleden 2011 vast te stellen.
De besluiten treden in werking op de dag na offi  ciële 
bekendmaking en liggen voor iedereen kosteloos 
ter inzage bij de afdeling Human Resources van de 
gemeente Velsen.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 25 juli tot 
en met 29 juli 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: tel. (0255) 567 424.
w11.000487  Haringkade 1 IJmuiden 
 het verbouwen van de entree gevel en
  ontvangstruimte en het realiseren 
 van een opslag voor formaline   
 (25/07/2011)
w11.000500  Reyndersweg 3 Velsen-Noord 
 plaatsing terrasschermen strand-

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. 

Op werk-dagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

toewijzing en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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 paviljoen Hotzone (26/07/2011)
w11.000499 Voorplaats 8 Santpoort-Noord 
 aanbouw aan achtergevel en plaatsen  
 van een dakkapel (26/07/2011)
w11.000498  Engelmundusstraat 49 IJmuiden 
  het kappen van een boom   
 (26/07/2011)
w11.000496  Middeloolaan 12 Driehuis 
  het veranderen en vergroten van een  
 garage (26/07/2011)
w11.000495  Heerenduinweg 41 IJmuiden 
  uitbreiding basisschool CBS Het  
 Kompas-Oost (26/07/2011)
w11.000494  Konijnenberglaan 11 IJmuiden 
  het kappen van 3 bomen   
 (26/07/2011)
w11.000493  Hoofdstraat 236 Santpoort-Noord  
 (rijksmonument)  het plaatsen van  
 een buitentrap en het veranderen van  
 de indeling (26/07/2011)
w11.000492  Parlevinkerstraat 23 Velsen-Noord 
  aanpassing gevel en toevoeging   
 brandcompartimenten en sloop-  
 vergunning voor eventueel te   
 verwijderen asbest (26/07/2011)
w11.000491  Dr. Kuyperlaan 40 Velsen-Zuid 
  het plaatsen van een dakkapel   
 voorgevel (26/07/2011)
w11.000490  Tjalk 8 Velserbroek 
  het plaatsen van een dakkapel   
 (26/07/2011)
w11.000489  Schoener 13 Velserbroek 
  het wijzigen van de bestemming van  
 een bijgebouw (praktijk aan huis)
  (26/07/2011)
w11.000488  Rijksweg 136 Velsen-Zuid (rijks-  
 monument) 
 het kappen van 3 esdoorns 
 (26/07/2011)
w11.000502  Santpoortse Dreef 1 Santpoort-Noord 
  tijdelijke huisvesting Dorpshuis het  
 Terras (uitgebreide procedure)
  (27/07/2011)
w11.000501  Santpoortse Dreef 1 Santpoort-Noord 
  tijdelijke huisvesting Dorpshuis 
 het Terras (geen procedure van   
 toepassing) (27/07/2011)
w11.000509  Hagelingerweg 183 Santpoort-Noord 
  het plaatsen van een dakopbouw  
 (28/07/2011)
w11.000508  Rusburglaan 7 Santpoort-Zuid 
  het veranderen en vergroten van de 
 2e verdieping van een woning 
  (28/07/2011)
w11.000507  Velserduinweg 292 A IJmuiden 
  het wijzigen van de bestemming   
 (28/07/2011)
w11.000506  Brederoodseweg 17 Santpoort-Zuid 
  het oprichten van 3 woningen, het  
 slopen van het hoofdgebouw en het  
 kappen van 9 bomen (28/07/2011)
w11.000505  Wijnoldy Danielslaan 54 Santpoort-  
 Zuid  
 plaatsen van een dakkapel voorgevel  
 (28/07/2011)
w11.000513  Rijksweg 82 Velsen-Zuid 
  het kappen van een boom   
 (29/07/2011)
w11.000511  Liniepad 51 Velserbroek 

  het plaatsen van een berging   
 (29/07/2011)
w11.000510  Wijkerstraatweg 178-184 Velsen- 
 Noord 
  verbouwen pand met horeca-
 bestemming tot woongebouw voor 
 11 appartementen (29/07/2011)

BESLUITEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
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).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan bijvoor-
beeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan 
maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

i10.006576  Rijksweg ong. Velserbroek 
  het oprichten van een woning   
 (22/07/2011)
i10.006994  Hofgeesterweg ong. 
  het oprichten van een bijgebouw  
 (22/07/2011)
w11.000197  Rijksweg 130 Velsen-Zuid 
  renovatie Koetshuis Zuid / Beeckestijn  
 (29/07/2011)
w11.000198  Rijksweg 136 Velsen-Zuid 
  renovatie Koetshuis Noord /   
 Beeckestijn (29/07/2011)
w11.000359  P.C. Hooftlaan 44 Driehuis 
  het oprichten van een bijgebouw  
 (26/07/2011)
w11.000399  Verloren van Themaatlaan 2, Velsen- 
 Zuid 
  het kappen van 1 boom (26/07/2011)
w11.000402  Terrasweg 63 Santpoort-Noord 
  het kappen van een 1 ceder   
 (27/07/2011)
w11.000404  Wüstelaan 99B Santpoort-Noord 
  het kappen van 2 beuken   
 (28/07/2011)
w11.000406  Da Costalaan 3 Driehuis 
  het vergroten van een woning met  
 een achter aanbouw (29/07/2011)
w11.000408  Kennemerboulevard 322 IJmuiden 
  het veranderen van een horeca-  
 gelegenheid (27/07/2011)
w11.000415  Litslaan 21 Santpoort-Zuid 
  het kappen van een boom   
 (29/07/2011)

w11.000416  Stationsweg 75 Velsen Zuid 
  het verhogen van een berging   
 (27/07/2011)
w11.000417  Wijnoldy Danielslaan 36 Santpoort- 
 Zuid 
  het kappen van een boom   
 (28/07/2011)
w11.000419  2 x Hoofdtraat ong., Duin en   
 Kruidbergerweg ong. Velserender 
 laan ong. Santpoort 
  het tijdelijk wijzigen van het gebruik  
 van enkele weilanden t.b.v. dorpsfeest  
 Santpoort (27/07/2011)
w11.000420  Industriestraat 18 IJmuiden 
  het verwijderen van diverse   
 asbesthoudende materialen   
 (26/07/2011)
w11.000426  Overbildtweg 13 Santpoort-Noord 
  het kappen van een boom en een   
 ligusterhaag (02/08/2011)
w11.000428  Fregat 59 Velserbroek 
  het plaatsen van een dakopbouw  
 (01/08/2011)
w11.000429  Ans Rosendahstraat ong. Velserbroek  
 t.h.v. nr. 21 
  het kappen van 1 boom 
 (01/08/2011)
w11.000433  Kluut ong Velserbroek (bij speelplek) 
  het kappen van 1 boom 
 (02/08/2011)
w11.000434  Ir. Krijgerstraat ong. Velsen-Noord  
 t.o. nr. 7 
  het kappen van een boom   
 (02/08/2011)
w11.000435  Trompstraat 97 IJmuiden 
  het veranderen en vergroten van een 

woning met een uitbouw 
 (25/07/2011)
w11.000437  Johan Maurits v Nassaulaan 37   
 Santpoort-Noord 
  Het kappen van twee bomen   
 (02/08/2011)
w11.000444  Curaçaostraat 22 Santpoort-Noord 
  het kappen van 1 pruimenboom   
 (28/07/2011)
w11.000452  J.T. Cremerlaan 12 Santpoort Noord 
  het plaatsen van een dakkapel op  
 de voorgevel (27/07/2011)
w11.000453  Hageveldtlaan 16 Santpoort-Noord 
  het kappen van een boom   
 (02/08/2011)
w11.000457  Minister van Houtenlaan 16, Velsen- 
 Zuid 
  het kappen van een boom   
 (02/08/2011)
w11.000459  Brederoodseweg 31 Santpoort Zuid 
  het kappen van 1 boom 
 (02/08/2011)
w11.000464  Kieftendellaan 2 Santpoort-Noord 
  het kappen van een boom   
 (02/08/2011)
w11.000467  Jacob Catslaan 7, Driehuis 
  het plaatsen dakkapel aan de voor-
 zijde (28/07/2011)

Evenementen

Burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV de 
volgende vergunning verleend voor het organiseren 
van een evenement:



13.15 tot 13.45 uur Fred Unlandt 
op het koororgel.
Optreden La Rosa in de Stom-
pe Toren, Kerkweg in Spaarn-
woude. Aanvang 14.00 uur. Toe-
gang gratis.
Kuntsmarktconcert met gita-
rist Joost Zoeteman met basvir-
tuoos Taeke Stol. Stompe Toren, 
Kerkplein in Spaarndam. Aan-
vang 15.00 uur.

Zondag 7 augustus
Forteiland toegankelijk voor 
publiek. Vertrek 11.00, 12.45 en 
15.15 uur vanaf de Kop van de 
Haven in IJmuiden. Vertrek van-
af het eiland om 113.15, 15.15 en 
17.15 uur.
Kunstmaand in Engelmundus-
kerk Velsen-Zuid, van 13.00 tot 
16.00 uur met expositie.
Dierenvliegers maken op 
Zorgvrij, Spaarnwoude. Van 
13.00 tot 16.00 uur, 5 euro. Van-
af 7 jaar.
Open dag Haarlem Jamboret-
te  van 14.00 tot 17.00 uur. De in-
gang van het jamborette-terrein 
bevindt zich in deelgebied Hout-
rak, Zuiderweg in Halfweg.

Maandag 8 augustus

Knutselen op Zorgvrij, Spaarn-
woude. Van 13.00 tot 16.00 uur. 
Entree 2,50 euro.

 Dinsdag 9 augustus

Knutselen op Zorgvrij, Spaarn-
woude. Van 13.00 tot 16.00 uur. 
Entree 2,50 euro.

Woensdag 10 augustus

Knutselen op Zorgvrij, Spaarn-
woude. Van 13.00 tot 16.00 uur. 
Entree 2,50 euro.
Dierenvliegers maken op 
Zorgvrij, Spaarnwoude. Van 
13.00 tot 16.00 uur, 5 euro. Van-
af 7 jaar.

Donderdag 11 augustus

Knutselen op Zorgvrij, Spaarn-
woude. Van 13.00 tot 16.00 uur. 
Entree 2,50 euro.

Donderdag 4 augustus

Dorpsfeest Santpoort: zie 
programma in de krant van vo-
rige week.
Knutselen op Zorgvrij, 
Spaarnwoude. Van 13.00 tot 
16.00 uur. Entree 2,50 euro.
John Beeren, eigenaar van 
het twee Michelinsterren to-
prestaurant De Bokkedoorns in 
Overveen opent om 17.00 uur op 
de Grote Markt het vierdaagse 
eetfestijn Haarlem Culinair. 
Openluchttheater Caprera: 
Film Slumdog Millionaire. Aan-
vang 21.30 uur. Entree 10 eu-
ro. Leeftijd 16+. Zie ook www.
openluchttheaterbloemendaal.
nl

Vrijdag 5 augustus
Dorpsfeest Santpoort: zie 
programma in de krant van vo-
rige week.
Knutselen op Zorgvrij, 
Spaarnwoude. Van 13.00 tot 
16.00 uur. Entree 2,50 euro.

Zaterdag 6 augustus
Spaarndamse Kunstmarkt 
van 10.00 tot 17.00 uur met di-
verse muzikale optredens. 
Marktmuziek van 10.30 tot 16.30 
uur. Driekwartiersconcert om 
15.00 uur.
Dorpsfeest Santpoort: zie 
programma in de krant van vo-
rige week.
Dance Valley van 11.00 tot 
24.00 uur in Spaarnwoude.
Kunstmaand in Engelmundus-
kerk Velsen-Zuid, van 13.00 tot 
16.00 uur met expositie.
Lunchconcert in de Grote 
of St. Bavokerk Haarlem. Van 

Dioxine-emissie Tata 
Steel weer binnen norm
Velsen-Noord - Tata Steel in 
IJmuiden is erin geslaagd om de 
uitstoot van dioxine bij de sinter-
fabriek weer binnen de norm te 
krijgen. Tussen 30 juni en 16 juli 
zijn er vijf opeenvolgende metin-
gen gedaan, waarbij de hoeveel-
heid dioxine in de uitstoot in al-
le gevallen binnen de norm van 
0,4 ng/m3 bleef, zo blijkt uit de 
onlangs bekend geworden resul-
taten. 
In december 2010 heeft Ta-
ta Steel een verhoging van de 
hoeveelheid dioxine geconsta-
teerd en gemeld bij de instanties. 
Van de Provincie Noord-Holland 
heeft Tata Steel tot 2 augustus de 
tijd gekregen om de uitstoot bin-
nen de norm te brengen. ,,We
hebben alles in het werk ge-
steld om de uitstoot van dioxi-
ne terug te dringen en zijn blij 
dat we daarin zijn geslaagd”, zo 
stelt Hans van den Berg, direc-
teur Manufacturing Iron & Steel 
bij Tata Steel. ,,We hebben diver-
se aanpassingen in het bedrijfs-
proces doorgevoerd. Als spoed-
maatregel is de herinzet van een 
aantal stoffen tijdelijk gestaakt 
en er zijn proeven gedaan, onder 
andere met het toedienen van 
ureum. Wat de precieze oorzaak 
van de tijdelijke verhoging van de 
hoeveelheid dioxine was, is nog 
niet bekend. Nader onderzoek 
moet dat uitwijzen. We gaan ons 
nu richten op het vinden en im-
plementeren van een structurele 

oplossing voor het probleem. Tot 
die oplossing er is, zal Tata Steel 
zorgvuldig de vinger aan de pols 
houden wat betreft de hoeveel-
heid dioxine in de uitstoot”, aldus 
Van den Berg.
,,Het is van belang dat we een 
duurzame oplossing vinden voor 
het probleem”, zegt Van den 
Berg. ,,Dan kunnen we namelijk 
waardevolle reststoffen, die veel 
ijzer, koolstof en kalk bevatten, 
weer inzetten. Het alternatief is 
namelijk dat je jaarlijks 200.000 
ton aan waardevolle reststoffen 
moet storten en in plaats daarvan 
meer erts moet inzetten. En dat 
staat haaks op het zo duurzaam 
mogelijk produceren van staal.”
Tata Steel heeft de Provincie 
Noord-Holland gevraagd om de 
dwangsom, die vanaf 2 augus-
tus van kracht is, in haar huidi-
ge vorm op te schorten totdat 
een structurele oplossing is ge-
vonden die solide resultaten op-
levert. ,,De komende maanden 
willen wij doorgaan met het doen 
van proeven om de precieze oor-
zaak van de tijdelijke verhoging 
te achterhalen en om vast te stel-
len wat de beste structurele op-
lossing is”, aldus Van den Berg. 
,,In die periode wordt er op toe-
gezien dat de emissie binnen de 
norm blijft. 
Het is echter niet uit te sluiten 
dat in die fase de norm een keer 
wordt overschreden. Mocht dat 
gebeuren, dan zullen wij dat di-

rect corrigeren. Tata Steel vindt 
dat er in dat geval geen dwang-
som zou moeten worden opge-
legd. De Provincie Noord-Hol-
land heeft echter aangegeven de 
dwangsom in haar huidige vorm 
te handhaven. Tata Steel betreurt 
dat in hoge mate en vindt het on-
terecht gezien alle inspanningen 
die wij verrichten om een struc-
turele oplossing te vinden. Dat 
is dan ook de reden dat wij van-
daag een verzoek indienen bij 
de rechtbank om te vragen de 
dwangsom op te schorten”, zo 
stelt Van den Berg.
De tijdelijk verhoogde uitstoot 
heeft nauwelijks bijgedragen aan 
de hoeveelheid dioxine in het mi-
lieu. Die blijft ruim binnen de ge-
stelde blootstellingnormen, zo 
concludeert de Provincie Noord-
Holland op basis van een rapport 
van het RIVM.
Tata Steel streeft ernaar om de 
impact van de bedrijfsproces-
sen op het milieu te minimalise-
ren. De afgelopen decennia heeft 
het bedrijf onder meer de hoe-
veelheid dioxine in de uitstoot 
sterk weten te verminderen. De 
komende jaren wordt fors geïn-
vesteerd in het verder terugdrin-
gen van onder meer dioxine in de 
emissie. 
Tussen 2012 en 2015 worden in 
de sinterfabriek doekfilters geïn-
stalleerd, waardoor de dioxine-
waarden naar verwachting ver-
der omlaag gaan.

Santpoort-Noord - In de nacht 
van zondag op maandag meld-
den twee personen bij de poli-
tie dat zij zojuist hadden gezien 
dat een man op een fiets tegen 
een auto was gebotst en weer 
was doorgereden. De auto, die 
geparkeerd stond aan de Nar-

cissenstraat, raakte hierbij be-
schadigd.
Van de fietser is bekend dat 
het om een man gaat tussen 
de 25 en 30 jaar op een donke-
re opoefiets. De politie verzoekt 
de fietser zich te melden bij de 
politie.

Fietser beschadigt autoVelsen-Zuid - Organisator UDC 
meldt op haar website dat de tic-
kets voor Dance Valley bijna uit-
verkocht zijn. Het festival vindt 
zaterdag van 12.00 tot 23.00 uur 
plaats in de Velsen Valley. Er 
worden 50.000 bezoekers ver-
wacht. Door de twee-voor-de-
prijs-van-één-actie kost een tic-
ket dit jaar slechts 34,50 euro. 
Zie ook www.dancevalley.nl.

Dance Valley

Mededelingen
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i11.006364 Terrein Velsen Valley Spaarnwoude 
 Dance Valleyfestival op 6 augustus  
 2011, (01/08/2011).
i11.005925 Landgoed Beeckestijn Velsen Zuid 
 Maison en France op 18 september  
 2011, (02/08/2011).

Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende 
vergunning verleend:

i11.006259 Kennemerboulevard 330 IJmuiden
 uitoefenen van een horecabedrijf  
 (26/07/2011).

Aanwezigheidsvergunning Kansspeelautomaten

Burgemeester heeft op grond van de Wet op de 
Kansspelen ( Art. 30b) onderstaande vergunning 
verleend:

i11.006259  Kennemerboulevard 330 IJmuiden 
 aanwezigheid van 1 kansspelauto- 
 maat, (26 /07/2011).




