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Velsen-Zuid - Ook zo nieuws-
gierig hoe de nieuwe tribune 
van Telstar eruit ziet? En wilt 
u met eigen ogen zien hoe de 
Witte Leeuwen het in sportief 
opzicht doen? Kom dan vrij-
dag naar de eerste wedstrijd 
in het TATA Steel Stadion. 

Telstar speelt vrijdag om 20.00 
uur tegen FC Oss en tegen inle-
vering van dit artikel ontvangt u 
2 euro korting op een kaart voor 
de oost tribune (normale prijs: 12 

euro). Telstar begon de competi-
tie vorige week met een 2-2 ge-
lijkspel tegen Excelsior. De for-
matie van Edward Metgod, die 
het nog moest stellen zonder Ili-
as Haddad, Koen Stam en Ar-
vid Smit, maakte een uitsteken-
de indruk met in de tweede helft 
sprankelend voetbal. Woens-
dag 19 augustus wordt het TA-
TA Steel Stadion officieel ge-
opend met een gratis toeganke-
lijke open dag. Het programma 
staat elders in deze krant.

Met korting naar eerste
duel in TATA Steel Stadion

Week vol hoogtepunten
Santpoort-Noord - Veel la-
chende gezichten, schitte-
rend weer en nauwelijks noe-
menswaardige incidenten. 
De jubileumeditie van Dorps-
feest Santpoort gaat de boe-
ken in als een van de meest 
geslaagde van de afgelopen 
decennia. Het was een feest-
week waarover nog lang na-
gepraat zal worden. En waar-
voor de organisatie een hele 
dikke pluim verdient.

Volgens Theo Koster, van het 
bestuur van Harddraverij Sant-
poort en omgeving waren er 
vele hoogtepunten gedurende 
het Dorpsfeest. ,,De onthulling 
van het beeld dat dankzij stich-
ting Maria van Schuilenburg tot 
stand kwam, de recordomzet van 
de harddraverij, de tractorrace 
op vrijdag en de geweldige oldti-
merdag op zaterdag waren voor 
mij de hoogtepunten. En dat al-
les zo georganiseerd was, dat wij 
als bestuur ook optimaal hebben 
kunnen genieten van deze week.  

Het was fantastisch. We kregen 
veel complimenten, ook omdat 
we zo’n breed programma heb-
ben voor verschillende doelgroe-
pen, zoals heel stoere mannen 
van de motoren op de oldtimer-
dag en kinderen op de agrari-
sche dag. Voor die oldtimerdag 
wil ik de  club van Gerard Duine-
veld bijzonder bedanken.’’ 
De harddraverij trok uiteraard 
veel publiek. Het was erg warm, 
maar aan de paarden was dat 
niet te merken. De verwachtin-
gen of er een nieuw omzetre-
cord zou worden gevestigd, wa-
ren hoog gespannen. En inder-
daad kon de harddraverij wor-
den afgesloten met een nieuw 
Nederlands record voor een Kor-
te Baan Draverij: 86.277 euro. 
Winnaar (bij de paarden) werd 
Umberto, gereden door Manon 
Pools (eigenaar A.D. de Boer).
Langs de kant bij de harddrave-
rij was de sfeer opperbest.  Ernst 

Bakker (85) volgt de harddrave-
rij al sinds 1951. Samen met zijn 
maatje George Cerneijs doet hij 
het goed met wedden. ,,Meest-
al draaien we quitte,’’ zegt hij. 
,,Soms winnen we.’’
Simon Edwards is bewoner 
van de Hoofdstraat. Hij onder-
vindt weinig overlast van de 
feestvreugde. ,,Het enige is dat 
woensdagavond mijn Harddra-
verij vlag is gestolen.’’ Maar zelfs 
daar kan hij een dag later weer 
om lachen.
Ook de muziek was dit jaar een 
hoogtepunt. Met de opening van 
Shoreline en Alderliefste op za-
terdag, donderdag dj Dennis van 
der Geest en als afsluiter Letz 
Zep (foto: Friso Huizinga), de 
beste Led Zeppelin coverband 
ter wereld genoemd was het een 
groot muzikaal feest.  
Zelfs de politie kon zich ont-
spannen tijdens de diensten bij  
het Dorpsfeest. (Karin Dekkers)
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Hoofdstraat 188
Santpoort-Noord

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

Keuken open vanaf 16.00 uur
Rookkamer aanwezig

Alle gerechten kunt u ook meenemen.
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Restaurant Week
MA 24 - ZO 30 aug
Reserveren alleen via

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

Groen-SALE
Aktieverkoop 

tot 50% korting !!
geldig van 12 t/m 22 augustus

www.flexicura.nl    (023) 5 100 300

Zoek je een
baan in de zorg??

Voor zowel de thuiszorg als voor
verpleeg- en verzorgingshuizen in

Haarlem en Velsen
zijn wij op zoek naar:

helpenden
verzorgenden 3 (IG)

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

BladManager:
Veroni Pereboom 
06-30695175

chef redactie:
Friso Huizinga 
06-53911726

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Pers BV

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

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

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

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

00 maand 2008 pagina 0

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 
tot 22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 
20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft 
dienst: Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 
0255-535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Onderscheiding voor 
ruimhartige Velsenaren
Velsen - Afgelopen week is een 
drietal vrijwilligers van Stichting 
Velsen voor de Derde Wereld in 
het zonnetje gezet voor hun ja-
renlange betrokkenheid bij de 
kledinginzameling voor Mensen 
in Nood, tegenwoordig Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in 
Nood. Jan Hendriks, Jannie Kre-
mers en Anneke Klaver ontvin-
gen uit handen van Alice Cus-
ters, medewerkster van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in 
Nood, een erespeld als blijk van 
waardering voor hun jarenlan-
ge inzet. 
Jan Hendriks, voorzitter van de 
Stichting Velsen voor de Derde 
Wereld, vertelt hoe de kledingin-
zameling ooit begonnen is. ,,Eind 
jaren zeventig kwamen er veel 
vluchtelingen uit Zuid-Amerika 
naar IJmuiden. Die kregen van 
de gemeente onderdak en de 
stichting zorgde voor de rest van 
de spullen zoals het interieur en 
ook kleding. Er kwam echter zo-
veel kleding binnen dat we con-
tact hebben gezocht met Men-
sen in Nood. Die komen sinds-
dien de overtollige kleding op-
halen.’’
De Stichting Velsen voor de Der-
de Wereld, gevestigd aan de 
Eenhoornstraat 4, zamelt ook an-
dere tweedehands spullen zoals 
speelgoed, boeken, platen, CD’s, 

audio-apparatuur en interieurbe-
nodigdheden in. Hendriks: ,,Elke 
laatste zaterdag van de maand 
hebben we markt. De opbrengst 
gaat elke maand naar een an-
der project dat door Velsenaren 
wordt aangedragen. Mijn vrouw 
Marjan maakt een dia-presenta-
tie die de mensen op de markt 
kunnen bekijken. Die voorlich-
ting staat sinds 2001 in het te-
ken van de Millenniumdoelen en 
draagt daarmee bij aan het be-
vorderen van Mondiale Bewust-
wording in Velsen, onze doelstel-
ling.’’
Aan het einde van ieder jaar be-
stemmen de vrijwilligers de de-
cembermarkt voor Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood. 
Dit jaar werd al bijna 2.200 
kg kleding opgehaald. De op-
brengst gaat naar de noodhulp- 
en wederopbouwprojecten van 
Cordaid Mensen in Nood. Mo-
menteel steunt Sam’s Kleding-
actie een project in Kenia waar 
de mensen geholpen worden 
om zich beter te wapenen tegen 
droogteperiodes bijvoorbeeld 
door het maken van waterreser-
voirs.
Sam’s Kledingactie dankt alle 
medewerkers voor hun inzet en 
hoopt dat de kledinginzameling 
nog lang door mag gaan. Zie ook 
www.samskledingactie.nl.

Vrijwilligers Voedselbank 
genieten van dagje uit
Velsen - Elke week klaar staan 
voor mensen die het hard no-
dig hebben. Het wekelijks or-
ganiseren, inpakken en uit-
delen van voedselpakketten 
van de Voedselbank mag wel 
eens beloond worden.

Daarom gingen zondag 2 augus-
tus de vrijwilligers van de Voed-
selbank in Velsen een verdiend 
dagje uit. En mede dankzij en-
thousiaste gevers kon dit ge-
heel gratis. De zeventien aan-
wezige vrijwilligers werden door 
de IJmuidense Rondvaart Maat-
schappij Jumelet gratis naar het 
Forteiland gebracht en, gelukkig, 

aan het eind van de dag moch-
ten ze op dezelfde basis terug. 
Op het Forteiland waren gidsen 
Henk en Arita zo vriendelijk om 
een gratis en uitgebreide rond-
leiding te geven. De vrijwilligers 
werden ter plaatse ook nog eens 
verwend met een heerlijke lunch 
van Bakker Bastemeijer. 
Zo konden de vrijwilligers eens 
goed nader kennismaken. De 
vrijwilligers delen op twee pun-
ten in IJmuiden wekelijks voed-
selpakketten uit. Daarnaast is 
het inzamelen van de producten 
via plaatselijke ondernemers en 
de centrale Voedselbank in Am-
sterdam een constante activiteit. 
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CURSUS VAARBEWIJS
September starten we weer met Vaarbewijscursussen te 
Alkmaar en Haarlem. In 5 lessen wordt u goed voorbereid 
op het examen. U leert de voorrangsregels, meteorologie, 
lichten, geluidsseinen, uitrekenen waterdiepte en brug-
hoogte, veiligheid aan boord en nog veel meer. De cursus 
kost  150,=. Het vaarbewijs is verplicht voor schepen die 
sneller kunnen dan 20 km/uur. Dus ook voor opblaasbo-
ten, waterskiën en jetskiën. 

Voor meer informatie en aanmelden surft u 
naar www.toplicht.nl of bel 0251-239832.

Te snel door de bocht
IJmuiden - Een automobilist heeft vrijdagavond de schrik van zijn 
leven gekregen bij IJmuiderslag. Een bocht naar links werd door hem 
verkeerd ingeschat, waardoor hij bij het corrigeren over de kop ging. 
Brandweer en ambulance werden gealarmeerd, aangezien het on-
geluk zich ernstig liet aanzien.  De automobilist liep gelukkig slechts 
een schram aan zijn arm op. De auto raakte zwaar beschadigd. (fo-
to: Rick Folkerts)

Afdelingen Rode Kruis 
worden Samen 1
Velsen - De reorganisatie van 
het Nederlandse Rode Kruis, Sa-
men 1, is na een lang en uitge-
breid voorbereidingstraject op 7 
juni, door de landelijke vergade-
ring in overgrote meerderheid 
akkoord verklaard. Velsen was 
vanaf het begin voorstander van 
de eenwording, omdat zo het Ro-
de Kruis landelijk voor de burger 
meer als eenheid overkomt en er 
minder ongerechtvaardigde ver-
schillen per afdeling zijn. 
In Velsen is Samen 1 in een apar-
te Algemene Ledenvergadering  
aan de orde gekomen. Op 18 au-
gustus en 15 september staan 
vergaderingen op het program-
ma om als afdeling formeel te 
besluiten tot aansluiting bij het 
grote geheel.
De afdeling Velsen blijft als lo-
kaal bestuur in stand. Van-
af 2010 zal de afdeling geen 
rechtspersoonlijkheid meer be-
zitten en geen zelfstandige ver-
eniging meer zijn. Alle activitei-
ten blijven, maar onder bevoegd-
heid van het landelijk bestuur. 
Zo wordt het functioneren van 
het Rode Kruis duidelijker en af-
delingen waar het minder goed 

gaat kunnen gemakkelijker wor-
den ondersteund en bijgestuurd.
Het Rode Kruis wordt dus een 
vereniging voor het hele land. Er 
komen meerjarenplannen rond 
begroting en beleid (3 jaarlijks).  
Vrijwilligers worden ook formeel 
lid van het Rode Kruis. Jaarplan-
nen van afdelingen worden ach-
teraf getoetst door het district. 
Districten worden in aantal ver-
minderd en lopen in de toekomst 
gelijk met de veiligheidsregio. 
Voor de professionele onder-
steuning van afdelingen en dis-
tricten worden de bestaande vier 
gewesten straks zes tot acht re-
gionale servicecentra. Het lande-
lijke servicebureau blijft gehand-
haafd. 
Bij de financiën zijn belangrij-
ke punten: verdeling over afde-
lingen wordt eerlijker. De hulp-
vraag binnen een afdeling staat 
centraal. Lokale inkomsten wor-
den lokaal besteed. Aanschaf, 
beheer en onderhoud van eigen-
dommen gebeurt door de ge-
bruiker/afdeling. En afdelingen 
krijgen een eigen bankrekening 
als subrekening van een hoofd-
rekening.

Velsen-Zuid - Velsen Lokaal 
heeft aan het college vragen ge-
steld over de voortgang van de 
herinrichting van het woonwa-
gencentrum aan de Oude Pont-
weg. De aanleiding hiervoor 
is een overzicht van de plan-
ning voor het komende half jaar. 
Daaruit blijkt, dat de aannemer 
dit grote project onder regie uit-
voert. Dat wil zeggen dat er geen 
eindbedrag voor de werkzaam-
heden is bepaald, maar dat de 
gewerkte uren gewoon in re-
kening worden gebracht. In de 
planning van de komende werk-
zaamheden staat dat voor 54 
woonwagens 6 maanden lang 
wordt gewerkt aan het aanslui-
ten van de nutsvoorzieningen, 
metselwerk en bestrating. 
Daarnaast wil Velsen Lokaal we-
ten of de gemeente Velsen kos-
ten heeft betaald voor het inmid-
dels gelegaliseerde zwembad. 
Dit blijkt te zijn verplaatst en ver-
vangen door een groter en nieuw 
exemplaar. 

Zorgen over 
kosten Oude 
Pontweg

Parkeren op 100 km? 
Dat is wel heel ver...
Velsen - Passanten die onbekend zijn met het fenomeen ‘de 100 
van Santpoort’, een enorm lang wandelevenement tijdens Dorpsfeest 
Santpoort, zullen misschien raar hebben opgekeken bij dit bord bij 
het viaduct. Want waarom zou je 100 km van Santpoort willen parke-
ren? Maar voor de hardnekkige wandelaars is een ommetje van een 
paar honderd meter natuurlijk geen probleem. (foto: Hans de Klerk)

Santpoort-Noord - De poli-
tie heeft vorige week donder-
dagmiddag tussen 15.00 uur 
en 16.30 uur een bromfiets-
controle gehouden op de Vliet-
weg. De controle was vooral ge-
richt op een te hoge constructie-
snelheid van brom- en snorfiet-
sen. Op de rollentestbank bleken 
van de 32 gecontroleerde brom- 
en snorfietsen er 10 een te hoge 
constructiesnelheid te hebben. 
Daarbij werd er nog éénmaal be-
keurd voor het gebruik van het 
fietspad en éénmaal vanwege 
een gladde band.

Bekeuringen 
bij controle

Santpoort-Noord - Een 40-jari-
ge automobilist uit Almere is vo-
rige week woensdag omstreeks 
05.45 uur op de A208 aangehou-
den omdat hij, ondanks een rij-
verbod, toch zijn auto bestuur-
de. De man was eerder die nacht 
aangehouden geweest omdat 
hij dronken achter het stuur zat 
en had een rijverbod gekregen. 
De agenten hebben de man in-
gesloten. Zijn auto en rijbewijs 
moest hij inleveren. De politie zet 
het onderzoek vandaag voort.

Hardleers

IJmuiden - Een bedrijf aan de 
Westerduinweg heeft vrijdag-
nacht bezoek gehad van inbre-
kers. Agenten kregen rond 01.00 
uur een melding dat een deur 
van het pand was opengebro-
ken. De inbrekers hebben het 
pand grondig doorzocht. Het is 
niet bekend wat zij hebben buit-
gemaakt. De politie heeft een 
onderzoek ingesteld.

Inbraak

Zesde Havenfestival

IJmuiden - Het programma van 
het Havenfestival 2009 is be-
kend.  Een weekend lang – zater-
dag 29 en zondag 30 augustus – 
kunnen bezoekers volop genie-
ten van een zeer gevarieerd aan-
bod. Van straattheater, kunstex-
posities, dans en toneel tot po-
ezie, workshops en heel veel op-
zwepende concerten. 
Hoofdmoot van het culturele 
programma is als altijd muziek. 
Het publiek kan luisteren naar 
musicalvereniging Unidos, naar 
het jubilerende Velsense zang-
koor Voices en naar jeugdmu-
sicalvereniging De Jonge Stem. 
Eén van de professionele namen 
op het UIT-podium is Jan Rot, de 
meester in het ‘vernederlandsen’ 
van wereldhits.
Andere hoogtepunten zijn onder 
andere de beste Ierse folk van 
Fling, de Amsterdamse singer-
songwriter Leine, The Wieners 
die het publiek met hun stevige 
rockabilly en onvervalste tearjer-
kers, het trio Alderliefste (foto) 
en de Coronas, de feestband die 
de afsluitingsact zal verzorgen.
Net als voorgaande jaren kan het 
publiek zich verheugen op avon-
tuurlijke en swingende jeugdac-
tiviteiten, het beste straatthea-
ter en bijzondere kunstexposi-
ties. De jonge festivalbezoekers 
kunnen zich verheugen op slap-

stick van  The Slampampers tot 
de hilarische ‘rock ’n roll-prin-
cess’ Pandora Pink en de on-
overtroffen jongleerstunts van 
de Australische Mr. Spin. De 2e 
Havenstraat staat weer bol van 
de kunst. 
Naast de vertrouwde hoofd-
ingrediënten wil het festival zijn 
bezoekers ook laten proeven van 
drie andere verrassende gen-
res: dans, toneel en poëzie. En 
de Velsense stadsdichter Joris 
Brussel zal in de luwte van pak-
huis IJmuiden Stores zijn poëti-
sche blik werpen op het festival-
thema ‘Wind’.
Extra aandacht verdienen twee 
unieke projecten : de wereldpre-
mière van de IJmuider Symfonie 
op zaterdagavond en de Corne-
lis Vreeswijk-middag op zondag-
middag. Het optreden van het al-
lereerste IJmuidense Symfonie-
orkest moet een van de hoogte-
punten van het festival worden. 
Een dag later bouwt het Cornelis 
Vreeswijk Genootschap het intie-
me pakhuis IJmuiden Stores om 
tot zangcafé De Frisse Bries. De 
feestelijke finale-act van de Cor-
nelis Vreeswijk-middag, met een 
bijzondere rol voor de aftreden-
de Velsense burgemeester Cam-
maert, vindt plaats op het hoofd-
podium. Zie ook www.havenfes-
tivalijmuiden.nl.
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Actie van Rabobank
Ballonnen de lucht
in tijdens jaarmarkt
Santpoort-Noord - Vorige week 
vrijdag konden alle jonge bezoe-
kers van de jaarmarkt Santpoort 
deelnemen aan de ballonnen-
wedstrijd van Rabobank Velsen 
en Omstreken. De kinderen kon-
den een ballon oplaten, voorzien 
van een kaartje met hun naam 
en adres. Er gingen ruim 225 
ballonnen de lucht in. Nu maar 
hopen dat de ballonnen ver vlie-
gen en de kaartjes door de vin-
ders worden terug gestuurd…
Na 1 september zal de bank be-
kend maken wie de eigenaar is 
van de ballon die het verst geko-
men is. Er zijn verschillende prij-

zen te winnen, waaronder kaart-
jes voor de Musical ‘Huis van 
Anubis’. Ben jij ook fan van het 
Huis van Anubis? Open dan nu 
een Topkid rekening bij Rabo-
bank Velsen en Omstreken, ont-
vang een stoere kluis en krijg ex-
clusieve toegang tot zes gehei-
me kamers in de online Anubis 
Game. Daarnaast spaar je met 
elke storting van 10 euro Huis 
Anubis kluis-magneten.
Kom gerust eens langs op een 
van onze kantoren, de mede-
werkers van Rabobank Velsen 
en Omstreken vertellen je graag 
meer over deze actie!

Santpoort-Noord - Voor veel 
mensen zijn chrysanten dé abso-
lute herfstbloeiers: altijd kleurrijk 
en bomvol bloemen. Je kunt ze 
zo op het terras, het balkon of in 
de tuin zetten. Bolchrysanten zijn 
ook het perfecte cadeau; daar 
kun je altijd en overal mee aan-
komen. De verzorging is kinder-
lijk eenvoudig. Van een bolchry-
sant heb je bovendien maanden-
lang plezier. De planten bloeien 
door tot de vorst er een eind aan 
maakt. 
Zet een bolchrysant op een lich-
te plek buiten. Geef afhanke-
lijk van het weer water. Voeding 
geven mag je vergeten. Contro-
leer wel regelmatig even of de 
potgrond nog vochtig is, ook tij-
dens regenachtig weer. Te veel 
koude regen op de bloemen 
kan de bloemen laten ‘smetten’, 
ze kunnen dan verbruinen. Geef 
om die redenen altijd op de pot-
grond water en niet op de bloe-
men.  Een bolchrysant is soms 
één plant in een pot is en soms 
heb je een toef (een aantal plan-
ten bij elkaar in een pot die sa-
men de bloeiende bol vormen). 
Dat hangt af van het gebruik-
te bolchrysantenras, de kweker 
en de kweekwijze. Er zijn name-
lijk bolchrysanten die in de kas 
zijn opgekweekt en andere die 
uit de buitenteelt komen. Groen-
Rijk biedt nu een prachtig as-
sortiment aan met verschillen-
de bloemvormen (groot en klein, 

gevuld en enkel) en in heel veel 
kleuren. De planten (diameter 
circa 45 cm) staan in grote 19 cm 
potten en dat betekent: kwaliteit 
en waar voor je geld.
Bolchrysanten willen licht staan. 
En dat is eigenlijk vreemd, want 
bolchrysanten zijn zogenaam-
de ‘korte dag planten’. Ze bloei-
en als de dagen korter worden.  
Zet bolchrysanten op een koe-
le, lichte plek binnen als er la-
ge temperaturen of nachtvorst 
wordt voorspeld. Een tempera-
tuur binnen van zo’n 15 °C is pri-
ma. De planten bloeien dan ge-
woon door. Bolchrysanten zijn in 
principe vaste planten, maar het 
is heel lastig om ze goed de win-
ter door te krijgen. Bovendien 
zullen ze dan minder goed bloei-
en. Dus geniet van je planten 
zolang ze bloeien (de komende 
maanden) en dan volgend jaar 
gewoon nieuwe kopen. Zet ze in 
hun kweekpot in een leuke bij-
passende pot.
De Chinezen telen al bijna 2500 
jaar chrysanten. Het is er zelfs dé 
nationale bloem. Bij de Koreanen 
en Japanners is het niet veel an-
ders: daar is de heilige chrysant 
absoluut onmisbaar bij allerlei 
tempelceremonies. Chrysanten 
zijn symbool voor een lang le-
ven. Een mooier cadeau kun je 
bijna niet geven (of krijgen). De 
bolchrysant wordt in een enorm 
scala van bloemvormen en kleu-
ren aangeboden.

Informatie van de

GroenRijk adviseur
Biezenweg 70 Santpoort 023-5376190

Palingsound bij Seaport
Velsen - Tijdens de tweede af-
levering van One Way Wind op 
Seaport FM staan The Cats cen-
traal. Deze populaire band uit het 
palingdorp had grote successen 
tussen 1966 en 1980. IJmuide-
naar Klaas Leyen was in deze pe-
riode de producer van deze for-
matie. Klaas was met Wim Jong-
bloed destijds een van de vorm-
gevers van de Cats- en dus ook 
de palingsound. In het eerste uur 
is er aandacht voor de Volen-
dammer kermis CD’s. Wim Wes-
tendorp is mede samensteller en 
is ook jaarlijks terug te vinden op 
deze edities onder zijn artiesten-
naam Sibbele.  
One Way Wind zal naast vrijdag-
avond 14 augustus tussen 19 en 
21 uur ook op zondag 16 augus-
tus tussen 16 en 18 uur op her-

haling te beluisteren zijn. Erik 
Beekman is de presentator. 

Kassa schouwburg
is weer geopend
IJmuiden - De kassa van de 
Stadsschouwburg Velsen is op 
werkdagen weer geopend tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. 
Voor informatie over het nieu-
we theaterseizoen en abonne-
mentenverkoop is de kassa te-
lefonisch te bereiken via 0255-
515789. Langskomen mag na-
tuurlijk ook: Groeneweg 71 in 

IJmuiden. 
Reserveer met het bestelformu-
lier uit de theatergids 2009–2010 
of direct via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl alvast kaarten 
voor topshows van onder andere 
Frans Bauer, Veldhuis & Kemper, 
Tineke Schouten, Hans Liberg, 
Purper, Slagerij van Kampen en 
de Ashton Brothers.

Leuke rommelmarkt
IJmuiden - Op zaterdag 15 au-
gustus wordt er van 9.00 tot 
16.00 uur op het Kennemerplein 
tegenover de Vomar een gezel-
lige rommelmarkt gehouden, de 
vierde van dit jaar. Met veel kra-
men die vol liggen met van alles 

en nog wat. Wie ook zijn over-
tollige spullen wil verkopen, kan 
een kraam huren. 
Bel voor meer informatie en re-
serveren met 0255-533233 of 
023-5328585. De volgende rom-
melmarkt is op 12 september

Benefiet voor Goroubi
IJmuiden aan Zee - Zaterdag 
22 augustus organiseert Stich-
ting Pequenita een benefietfeest 
in Restaurant La Maranda. Dit is 
bedoeld om fondsen te werven 
voor microkrediet in het Nigerse 
dorp Goroubi. Hier werden eer-
der door Pequenita twee projec-
ten succesvol afgerond. Er werd 
een graanbank opgericht en een 
waterput geslagen. Door deze
projecten is de organisatiegraad 
onder de vrouwen verstevigd. De 
vrouwen, inmiddels verenigd in 
een coöperatie, hebben nu aan-
gegeven dat ze met microkrediet 
geiten willen aanschaffen. Door 
verkoop van melk, kaas en vlees 
kunnen vervolgens andere pro-
jecten worden gefinancierd die 
een collectief belang dienen. 
Stichting Pequenita heeft als 
doelstelling om dit soort klein-

schalige projecten te ondersteu-
nen. Voor fondsen is zij geheel
afhankelijk van giften en organi-
seert daarom voor het vierde
achtereenvolgende jaar een be-
nefietfeest. De muziek wordt ver-
zorgd door het Rotterdam Jazz 
Trio met zangeres Fulvia
di Domenico. Het feest is in 
Zuid-Amerikaanse sfeer met la-
tin dance, samba en bossano-
va. Er is een loterij en verkoop 
Afrikaanse sieraden en souve-
nirs. Toegangskaarten zijn ver-
krijgbaar door storting van 15 
euro per persoon op bankreke-
ning: 59.43.30.637 ten name van 
‘Stichting Pequenita IJmuiden’ 
onder vermelding van: Feest 
Goroubi. De toegang is inclusief 
het eerste drankje en een lot in 
de loterij. Voor meer informatie 
www.pequenita.nl

Velserbroek - De politie zag vo-
rige week woensdag woensdag-
avond omstreeks 20.15 uur op de 
Westlaan een quad zonder ken-
teken met hoge snelheid voorbij 
komen. Het voertuig bleek be-
stuurd te worden door een 12-
jarige Haarlemmer. Hij had een 
12-jarige plaatsgenoot achter-
op. Het tweetal is aangehouden 
en de quad is in beslag geno-
men. Beide verdachten zijn ver-
hoord en woensdagavond weer 
aan hun ouders overgedragen. 
De politie heeft proces-verbaal 
opgemaakt.

Aangehouden

Regio - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag kreeg de politie om-
streeks 03.00 uur een melding 
van een vechtpartij in de Heems-
kerkse Van de Ploegstraat. Onge-
veer zeven mannen hadden het 
voorzien op een 26-jarige man 
uit Velsen-Noord. Het slachtoffer 
liep hoofdletsel en een verstuik-
te enkel op. De politie heeft een 
onderzoek ingesteld en verzoekt 
eventuele getuigen zich te mel-
den via 0900-8844.

Vechtpartij

IJmuiden - Een 20-jarige man 
uit Velserbroek is zaterdagmid-
dag omstreeks 15.00 uur op de 
IJmuiderstraatweg gewond ge-
raakt bij een eenzijdig ongeval. 
De man was op zijn scooter met 
een flinke vaart tegen een paal 
op een vluchtheuvel gereden. 
Het slachtoffer was aanspreek-
baar. Hij is met onbekend letsel 
naar het ziekenhuis gebracht.

Bromfietser 
(20) gewond

Santpoort-Noord - De politie 
is nog steeds op zoek naar nieu-
we getuigen die informatie kun-
nen verschaffen over een zware 
mishandeling in de Hoofdstraat, 
vorige week donderdag tussen 
22.30 uur en 24.00 uur. Een 18-
jarige jongeman had om ondui-
delijke reden klappen gehad en 
was fors gewond geraakt. Het 
slachtoffer was een tand uit de 
mond geslagen en moest zijn lip 
laten hechten. In deze zaak zijn 
inmiddels twee aanhoudingen 
verricht. De verdachten zijn een 
19 en 20 jaar en beiden afkom-
stig uit IJmuiden. De verklarin-
gen van getuigen en verdachten 
hebben nog niet geleid tot op-
heldering in deze zaak. Derhalve 
is de politie op zoek naar nieu-
we getuigen die informatie kun-
nen geven over wat er werkelijk 
is gebeurd die bewuste avond. 
Zij kunnen contact opnemen 
met de recherche in Velsen via 
0900-8844.

Politie zoekt 
getuigen van 
mishandeling
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Haarlem - De legendarische 
bluesband John the Revelator 
bestaat 40 jaar. Op donderdag 3 
september geven zij daarom een 
spetterend concert in de kleine 
zaal van het Patronaat. Speciaal 
hiervoor heeft de band een mi-
ni album opgenomen met eigen 
werk getiteld: ‘Old man rock ’n 
roll.’ De exclusieve CD is uitslui-
tend verkrijgbaar op de avond 
van het optreden in het Patro-
naat voor de crisisbestendige 
prijs van 40 eurocent.
In 1966 vertrekt de Haarlemmer 
Tom Huissen, 16 jaar oud, naar 
Londen en valt met  zijn neus 
in de opwindende rhythm-and 
bluesscene van die tijd. Hij wordt 
fan van John Mayall’s Bluesbrea-
ker. De oprichting van Fleetwood 
Mac maakt hij van heel dicht-
bij mee. Terug in Nederland gaat 
Tom weer de schoolbanken in 
en op het Mendelcollege wordt 
de band geformeerd. Het gaat 

John the Revelator direct al voor 
de wind. In 1970 wint de groep 
de Loosdrecht Jazz Award en 
brengt de eerste LP Wild Blues 
uit. Hoewel het vervolg nooit de 
grote doorbraak bracht waar de 
band op hoopte, is John the Re-
velator al die jaren overeind ge-
bleven en is het enthousiasme 
na 40 jaar ‘on the road’ nog on-
verminderd groot. 
De afgelopen jaren groeit de 
schare buitenlandse fans ge-
staag als gevolg van optredens 
op buitenlandse festivals. Dit ju-
bileumjaar sluit de band passend 
af met de ‘ down under’ tour met 
optredens op het bluesfestival 
van Sydney, een tiental optre-
dens in bluesclubs in West-Au-
stralie en een drietal optredens 
op het prestigieuze Bridgetown 
Blues festival waar jaarlijks zo’n 
16.000 bluesliefhebbers op af 
komen. Zie ook www.johnthere-
velator.nl

Feestelijk lustrum voor 
John the Revelator 

Voor ieder lokaal probleem een 
lokale politieke partij. Is dat de 
nieuwe trend voor de verkiezin-
gen van 2010? Denk aan de op-
roep om ‘De twaalfde partij’ op 
te richten. Nog boeiender; een 
prominent lid van  een lokale 
partij roept op om een nieuwe 
lokale beweging te beginnen. 
Men buitelt enthousiast over el-
kaar heen om u naar het lokale 
politieke paradijs te leiden.
Dat we in Velsen over het alge-
meen tevreden zijn over onze 
leefomgeving en de problemen 
die er liggen oppakken wordt 
gemakshalve vergeten.
De PvdA is gericht op de voor-
uitgang en vanuit die gedre-
venheid soms bezig met het ei-
gen gelijk. Voor kritiek op die 
houding zijn we niet blind en 
we doen er ook wat mee. Denk 
aan de Ronde Tafelgesprekken 
over het winkelcentrum. Er ligt 
nu wel een betaalbaar plan met 
een breed draagvlak. 
Bij ons staat het algemene be-
lang voorop en we zijn ook in 
moeilijke tijden bereid de ge-
meente te besturen.  Als de fi-
nanciële crisis de gemeente 

raakt zullen de inwoners met de 
sterkste schouders de zwaarste 
lasten moeten dragen.
Voor mij biedt de politiek de ge-
legenheid om op lokaal niveau 
voor mijn idealen te gaan. Een 
samenleving die vooruit wil, 
waar geen hek om Velsen wordt 
geplaatst, waarin solidariteit 
centraal staat, maar waarin ie-
dere inwoner ook aangesproken 
wordt op zijn plichten, juist om 
die solidariteit te bewaren. 
En dat zit vaak in kleine ge-
baren: de kerstbomen wor-
den weer ingezameld; er komen 
meer stageplaatsen beschikbaar 
binnen het gemeentehuis; men-
sen met een onvolledige AOW 
krijgen een aanvulling vanuit 
de bijstand; iedereen kan mee 
doen, dus ook de gezinnen met 
een kleine beurs. 
Dat zijn de, soms kleine, succes-
sen die de gemeentepolitiek de 
moeite waard maken want het 
kan altijd beter. Voor mijn lokale 
PvdA vormt dat na 2010 de ro-
de draad. Ik hoop van harte ook 
voor u.

Ronald Vennik. PvdA Velsen

Opkikker voor cavia
IJmuiden - Niet alleen mensen moeten extra veel drinken met warm 
weer. ook de dieren. Oschi, de cavia van Fini de Ruijter, keek wel heel 
raar op zijn neus. Hij wilde een slokje drinken en vond toen een kik-
ker in zijn drinkbak, die daar verkoeling zocht. 

Restaurantweek
bij Villa Westend
Velserbroek - Dineren buiten de 
deur is doorgaans een dure aan-
gelegenheid. Maar niet tijdens 
de Nationale Restaurant Week. 
Van maandag 24 Augustus tot 
en met zondag 30 Augustus ser-
veren de beste restaurants van 
Nederland een speciaal driegan-
gendiner voor de spotprijs van 
25 euro. Een lunch van drie gan-
gen kost dan 20 euro.
Reserveren voor de Restaurant 
Week aanbieding kan alleen via 
www.restaurantweek.nl. Men 
kan hier een tafel reserveren. Er 

is direct te zien of er nog plaats 
is bij Villa Westend. Online reser-
veringen zijn tijdens de Natio-
nale Restaurant Week de enige  
geldige reserveringen.  Tijdens 
deze Restaurant Week steunt 
DiningCity, samen met Villa Wes-
tend stichting de Culibus. Doel-
stelling van de Stichting Culibus 
is het op lokatie verstrekken van 
gezonde en voedzame maaltij-
den aan jongeren, die daaraan 
vanwege sociale, culturele en/of 
economische redenen behoef-
te hebben. 

Foto expo 
Bintangs en 
Kraaijeveld
Velsen-Zuid - In het Raadhuis 
voor de Kunst aan de Toren-
straat wordt zondag 16 augus-
tus om 16.00 uur een tentoon-
stelling geopend met foto’s van 
de Bintangs en de groep Kraaije-
veld. Deze zijn genomen tijdens 
optredens eind ‘ 60 en begin 
‘70 door Rene Kraijeveld en vor-
men een uniek tijdsbeeld. Mei-
ne Fernhout, voormalig gitarist 
van de band, opent de tentoon-
stelling. Deze wordt opgeluis-
terd door een gelegenheids trio 
bestaande uit Frank Kraaijeveld, 
Aad Hooft en Dagomar Jansen. 
De tentoonstelling is tot en met 
13 september te zien op donder-
dag, vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur.

Oud papier 
Bosbeekschool
Santpoort-Noord - Maandag 
17 augustus beginnen de scho-
len weer en dan staat ook weer 
de opslag voor oud papier bij de 
Bosbeekschool. Deze school za-
melt al tientalen jaren oud pa-
pier in, ze hopen ook dit school-
jaar dat mensen uit Santpoort 
hun oude kranten en ander oud 
papier komen brengen. Dit kan 
dagelijks onder schooltijd, in de 
opslag naast het schoolplein aan 
de Molenstraat.

Activiteiten 
strandbieb
IJmuiden aan Zee - Zaterdag 
15 augustus zijn er leuke ac-
tiviteiten voor kinderen bij de 
strandbibliotheek, in samenwer-
king met het Pieter Vermeulen 
Museum: Windekind en Flessen-
post. Door middel van spel-
opdrachten zien zij dingen die zij 
nog niet wisten over het strand 
en de zee. Het begint om 14.00 
uur en om 15.15 uur nog een 
keer.
Op zondag 16 augustus is er een 
professionele yogales voor vol-
wassenen, aangeboden door Yo-
gastudio IJmuiden. Hiervoor die-
nen deelnemers zich even aan 
te melden bij de centrale bibli-
otheek, de strandbibliotheek of 
via www.bibliotheekvelsen.nl

Brandlucht bij Blokker
Velserbroek - Bij een win-
kel in het winkelcentrum 
van Velserbroek is maan-
dagmorgen een brandlucht 
waargenomen.

Hierop werd de brandweer ge-
alarmeerd, die onderzocht waar 
de lucht vandaan kwam. Dit 
gebeurde met behulp van een 
warmtecamera. 
De bron van de brandlucht 
werd niet gevonden. De brand-

weer heeft het personeel van 
de winkel aangeraden om de 
airco van het pand die dag uit 
te laten. 
Winkelend publiek ondervond 
enige hinder doordat de toe-
gang naar het winkelcentrum 
was afgesloten. 
Rond 12.00 uur werd de af-
zetting weggehaald en was er 
weer een vrije doorgang. (foto: 
Michel van Bergen)

Belediging
Regio - De politie hield in de 
nacht van zaterdag op zondag 
omstreek 03.00 uur in de Helm-
brekersteeg een 40-jarige Haar-
lemmer aan voor belediging. De 
agenten waren daar voor een 
andere zaak toen de 40-jarige 
Haarlemmer zich daarmee ging 
bemoeien. De agenten verzoch-
ten de man eerst vriendelijk af-
stand te houden maar daar trok 
de Haarlemmer zich niets van 
aan. Hij beledigde de politie-
mensen.

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
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Goede voorbereiding op 
jeugdkampioenschap
Regio - Ivo en Joris Bodin uit 
Santpoort-Noord hebben zich 
de afgelopen weken voorbereid 
op het Nederlands Jeugdkampi-
oenschap tennis (NJK) dat werd 
georganiseerd in Helmond en 
Asten. Ivo (14) heeft zich weten 
te plaatsen via een eerste plaats 
op het Karsten K4-Toernooi in 
Hoorn en een tweede plaats op 
het Volley K4-toernooi in Eindho-
ven. Daarna deed hij goede za-
ken op de K3-toernooien in Hee-
renveen en op Amstelpark met 
plaatsen in de kwartfinales. De-
ze prestaties gaven hem recht 
om in te schrijven voor het NJK 

tot 14 jaar.
Joris (12) heeft zich geplaatst 
voor het NJK tot 12 jaar met goe-
de prestaties op de K2-toernooi-
en in Haren, Leeuwarden en Den 
Haag. Dat laatste toernooi, waar 
alle spelers uit de top 10 van Ne-
derland tot 12 jaar aanwezig wa-
ren, wist Joris zelfs te winnen 
door winst op de nummers 1,  2 
en 4 van de Nederlandse rang-
lijst.
 De jeugdleden van LTC Bredero-
de zien het NJK met vertrouwen 
tegemoet en zullen ook daar 
weer hun beste beentje voorzet-
ten.

Als training voor Pierloop
Velserbroekloop
Velserbroek - Atletiekvereni-
ging Suomi organiseert vrijdag 
28 augustus de jaarlijkse Velser-
broekloop. Deze loop is een uit-
stekende training voor de Pier-
loop op 12 september. Er is een 
wedstrijdloop over 10 kilometer, 
prestatielopen over 5 en 10 km 
en een jeugdloop over 2,5 kilo-
meter (6 t/m 12 jaar)
De start vindt plaats om 19.30 
uur bij het Polderhuis aan het 
Vestingplein. Daar wordt ook ge-
finished. Kleed- en douchegele-

genheid zijn aanwezig.
Inschrijving is ter plaatse moge-
lijk vanaf 18.30 uur tot een kwar-
tier voor de wedstrijd. De kosten 
zijn 2 euro voor de 2,5 km en 5 
euro voor de 5 en 10 km. 
Er zijn prijzen in de categorieeën 
heren senioren, heren veteranen 
1 en 2, dames senioren en da-
mes veteranen 1. Voor de jeugd 
zijn er ereprijzen voor de eerste 3 
jongens en meisjes overall. 
Algemene informatie is verkrijg-
baar op www.avsuomi.nl 

Trainingen van start
Velsen - Volgende week begin-
nen de trainingen bij Smashing 
Velsen weer. De seniorencompe-
titie spelers gaan zich voorberei-
den op wedstrijden die eind sep-
tember beginnen. Voor Dames1 
geldt: kampioen worden in de 
tweede klasse. Het nieuwe team 
Dames 5 zal zich moeten me-
ten met Dames 3 en 4. Dames 
2 speelt ook in de tweede klas-
se maar is in een andere poule 
ingedeeld dan Dames1. 
Bij de heren zal het eerste weer 
in de top spelen. Voor Heren 2 
wordt het tijd voor een kampi-

oenschap. 
Bij de jeugd is er ook een nieuw 
meidenteam bijgekomen in de 
B poule (14 tot 16 jaar). Bij de 
C-jeugd (12 tot 14 jaar) zullen 
de ogen gericht zijn op de jon-
gens C1 die vorig jaar kampi-
oen werden. Het talententeam 
C1 bij de meiden zal zeker veel 
bekijks trekken. Natuurlijk zijn er 
bij Smashing Velsen ook groe-
pen recreanten die liever weke-
lijks trainen en maandelijks een 
toernooi spelen.  De mini’s spe-
len maandelijks hun toernooi. 
Zie ook www.smashingvelsen.nl.

Rabobank 
Pierloop
IJmuiden - De organisatie voor 
de 19e Rabobank Pierloop Vel-
sen, die gehouden wordt op 12 
september, draait op volle toe-
ren. De voorinschrijving telt op 
dit moment al meer driehonderd 
lopers, dat is meer dan vorige ja-
ren. Alles wijst er op dat ook de 
19e editie een succes gaat wor-
den. Een klein knelpunt is het 
aantal vrijwilligers dat nodigdi s.
Het vrijwilligersteam bestaat op 
dit moment uit ruim honderd 
mensen die zich voor allerlei ta-
ken gaan inzetten. Toch zijn dit er 
nog niet voldoende, de organisa-
tie is nog op zoek naar een aan-
tal verkeersregelaars en mensen 
die kunnen assisteren bij de fi-
nishlocatie. Alle vrijwilligers krij-
gen een unieke Pierloop hand-
doek en een cadeaubon.
Wie interesse heeft kan contact 
opnemen met de heer Koffe-
mans (06 53961210) Voor meer 
informatie zie www.pierloop.nl

Heerenduinen geeft 
mooi visitekaartje af
IJmuiden - Het was een week 
lang feest bij LTC De Heerendui-
nen. Het tennispark vormde het 
toneel voor het open toernooi. 
Bijna 500 deelnemers hadden 
zich ingeschreven. Zondag 9 au-
gustus was de finaledag. 

Overdag was de vereniging gast-
heer voor het 50+ toernooi; dit 
evenement onder leiding van 
Jan Jansen is uitgegroeid tot een 
begrip in de regio met een groot 
aantal deelnemers. Het lijkt des-
ondanks ieder jaar moeilijker 
te worden om een kwalitatief 
hoogwaardige deelnemerslijst in 
de hoogste categorieën te reali-
seren. Toch was de toernooilei-
ding zeer te spreken over zowel 
het aantal als het niveau van de 
deelnemers en er was zelfs een 
schema met dames in de hoog-
ste categorie, de dames enkel 
3. Gelukkig zijn er toch nog ve-
len die de eeuwige roem en de 

wisseltrofee willen bemachti-
gen. Een van de kopvrouwen van 
buurvereniging LTC Brederode, 
Eveline van Mourik, ging er met 
de hoofdprijs in de dames enkel 
3 vandoor. En net als vorig jaar 
trok ook nu Tom Groen aan het 
langste eind, ondanks het stevi-
ge verzet van  Frank Janssen. 
De laatste partij bij de herendub-
bel 3 finale tussen de koppels 
Haver - Jonker en Groen - Dijk-
man Dulkes. De wedstrijd werd 
pas beslist in de tiebreak van de 
3e set en Groen sleepte met zijn 
partner zijn tweede hoofdprijs 
van het evenement in de wacht. 
Al met al kijken de organisaties  
terug op een fantastische week 
en heeft de tennisvereniging we-
derom een waardig visitekaartje 
afgegeven. De vereniging biedt 
nu  tegen gereduceerd tarief een 
lidmaatschap aan. Meer infor-
matie vindt u op www.ltcdehee-
renduinen.nl.

SVIJ gastheer 
Harkemase 
Boys
IJmuiden - Aankomend week-
end is voetbalvereniging S.V.IJ. 
voor de vijfde keer gastheer voor 
de Harkemase Boys uit het Friese 
Harkema. Deze zaterdaghoofd-
klasser bewaart goede herinne-
ringen aan de manier waarop 
zij hier onthaald worden en me-
de daarom wilden zij hun eerste 
jubilaristrainingskamp wederom 
beleggen in IJmuiden.
De trainer van deze selectie is 
Henk de Jong en die is familie 
van  Leo Plug, die zelf zeer suc-
cesvol is (geweest) binnen en 
buiten de lijnen van S.V.IJ. Door 
deze contacten zijn de banden  
zeer hecht en wellicht gaat dit 
in de toekomst wel lijden tot een 
samenwerkingsverband.
Harkema is het afgelopen sei-
zoen kampioen van de zaterdag-
hoofdklasse C geworden, mede 
door het Hardenberg van Radio 
538 d.j. Edwin Evers achter zich 
te houden. Helaas konden zij het 
in de strijd van het algehele za-
terdagkampioenschap niet bol-
werken en moesten zij deze titel 
overlaten aan Rijnsburgse Boys. 
Door de titel in hun klasse, mag 
Harkema nu wél uitkomen in de 
Amstel Cup. Hierin spelen zij de 
eerste ronde een uitwedstrijd in 
Limburg (300 km). Mochten zij 
deze ronde overleven, dan wacht 
hen de profs van Feijenoord in 
een thuisduel. ,,Een mooier affi-
che is niet denkbaar’’, aldus de 
Jong, die het afgelopen seizoen 
verkozen is tot amateur-trainer 
van het jaar.  
Er zal tussen Harkemase Boys en 
Ado’20 uit Heemskerk worden 
gespeeld op het complex van 
S.V.IJ. Aanvang 14:00 uur en ie-
dereen is van harte welkom, toe-
gang is gratis.

Opstootjes na feesten
Bloemendaal - Zondag zijn kort 
na middernacht onder de onge-
veer 5000 bezoekers van strand-
tenten op het Bloemendaal-
se strand opstootjes ontstaan. 
Bezoekers gingen bij het ver-
laten van het strand onder in-
vloed van drank en verdovende 
middelen met elkaar op de vuist. 
Daarbij werd de aanwezige po-
litie belaagd. Drie hondengelei-

ders hebben hun honden inge-
zet. Een 24-jarige agressieve Nij-
kerker is met hulp van een poli-
tiehond aangehouden omdat hij 
een politieman belaagde. Toen 
de Nijkerker op de politieman 
afliep werd hij door een politie-
hond in zijn buik gebeten, dat le-
verde alleen een schram op. De 
man is ingesloten en kreeg een 
proces-verbaal.
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Blauwe Bosmuis
naar agrarische dag
Santpoort-Noord - Vori-
ge week woensdag gingen de 
kinderen van kinderverblijf de 
Blauwe Bosmuis uit Santpoort-
Noord, net als alle andere jaren, 
een ochtendje uit naar de agra-
rische dag. Al vroeg in de och-
tend vertrokken zij met twee bol-
derkarren vol peutertjes en een 
heleboel water en broodjes. Na 
een fijne wandeling langs het 
bos kwamen zij op het terrein.
Eerst werd er even gestopt om 
wat te drinken en daarna werd 
er langs de konijntjes, de duiven 
en de kalfjes gelopen. Om de 
beurt mochten ze de dieren even 
bekijken en aaien. Het meest on-
der de indruk waren ze van die 

hele grote stier die binnen een 
hekwerk lag. Ook mochten ze 
even bovenop een echte tractor 
zitten.
Na het bezoek aan de dieren 
gingen de kinderen met hun 
leidsters gezellig picknicken op 
een grasveldje vlak bij de ruï-
ne. Nadat ze samen een broodje 
hadden gegeten en wat gedron-
ken hadden werden de kinderen 
weer in de bolderkarren  terug 
gereden naar het kinderverblijf.
Omdat zij momenteel bezig zijn 
met het thema ‘boerderij’ zal er 
de komende dagen nog heel wat 
nagepraat en geknutseld wor-
den over al die leuke dieren die 
ze gezien hebben.

Rabobank sponsor
ouder kind toernooi
Santpoort-Noord - Op 30 au-
gustus organiseert tennisver-
eniging LTC Brederode het ou-
der kind toernooi. Een evene-
ment waarbij sport en het ge-
zinsleven centraal staan. De Ra-
bobank heeft besloten dit evene-
ment te sponsoren voor de ko-
mende drie jaar.   
Reeds in het voorjaar werd het 
contract ondertekend, door Ire-
ne Kan (Rabo) en Hans Dem-
mers (LTC Brederode), onder 
toeziend oog van Arnold Scholte 
(sponsorcommissie). De komen-
de jaren os er dus sprake van 
het Rabo-ouder-kind-toernooi. 
(zie foto) Het speelplezier en 

spelvreugde zijn de belangrijkste 
componenten van deze gezelli-
ge familie happening. Vader met 
dochter, moeder met zoon, maar 
ook de minder klassieke com-
binatie zoals opa met kleinkind, 
tante met neef etc. is mogelijk. 
De indeling geschiedt in poules 
van ongeveer op gelijkwaardige 
sterkte. Aan de deelnemers (mi-
nimaal één van beide is lid) is het 
vervolgens om op eerlijke, spor-
tieve en niet altijd even fanatieke 
wijze te strijden om de eer.
Dit toernooi wordt jaarlijks op 
het sportpark Groeneveen ge-
houden. Dit jaar op 30 augustus 
vanaf 14.00 uur.

Open dag bij 
Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Zaterdag 22 
augustus van 14.00 tot 16.00 uur 
presenteert vereniging Sant-
poorts Belang het programma 
voor het seizoen 2009-2010 in 
de Poorterszaal van ’t Brederode 
Huys aan Bloemendaalsestraat-
weg  201 in Santpoort-Zuid. 
Veel docenten zullen aanwe-
zig zijn om te informeren over 
de door hen te geven cursus-
sen. Naast de vele bekenden op 
het gebied van onder andere be-
wegen, computer, bridge, kunst 
en cultuur, muziek en talen, bie-
den zij dit jaar een aantal nieu-
we cursussen aan, zoals bijvoor-
beeld Beeldend werken van-
uit de kunstgeschiedenis; deze 
cursus is een kennismaking met 
een stijlperiode van de kunst in 
theorie en werken met de mate-
rialen uit die tijd in de praktijk. 
Ook wordt gestart met een nieu-
we cursus Conditiegym en is er  
weer een beginnerscursus tai-
chi. Voor Fitness of the mind kan 

men zich inschrijven voor de Be-
ginnerscursus bridge. Ook nieuw 
dit jaar zijn de cursussen Voetre-
flexmassage, Mozaïeken maken 
en Noord-Holland en water, als-
ook een cursus over de geschie-
denis van jazz. 
Ook voor de jeugd zijn er aan-
tal activiteiten, zoals een cursus 
Streetdance, maar ook Tekenen 
en schilderen en activiteiten voor 
grootouders en kleinkinderen op 
de woensdagmiddag.
Verder staan er tien interessan-
te lezingen op het programma, 
o.a. over Het ontstaan van het 
dorp Spaarnwoude, Een geolo-
gische wandeling door de Haar-
lemse binnenstad, en muzikale 
lezingen in het kader van 2009 
het Haydn- en Mendelssohnjaar. 
Ook de workshops zijn zeer de 
moeite waard. 
Hoewel het gehele programma 
te vinden is op www.santpoorts-
belang.nl zien wij u graag op 22 
augustus in ’t Brederode Huys.

Fietsen langs de Vecht
Velserbroek - Buurthuis de 
Veste organiseert 25 augustus 
een fietstocht langs de Vecht in 
Utrecht. Om 9.00 uur verzamelen 
bij het buurthuis. Deelnemers 
die geen fietsenrek op hun au-
to hebben, mogen hun fietsen in 

de aanhanger plaatsen. De ruim-
te is beperkt, dus graag snel re-
ageren. Kosten 20 euro, inclusief 
koffie en lunch. Rond 17.00 uur 
terug. Opgeven de Veste, 023-
5388830 (vanaf 17 augustus) of 
via info@buurthuis-de-veste.nl.

Kabouter Plop in
speeltuin Santpoort
Santpoort-Noord – Het was 
deze week een gezellige 
drukte in de speeltuin van 
tante Eef. Zoals ieder jaar 
werden er de laatste week 
van de zomervakantie aller-
lei leuke activiteiten georga-
niseerd.

Maandag waren er bijna 300 kin-
deren in de speeltuin om hoog 
bezoek te verwelkomen. Kabou-
ter Plop had samen met Kweb-
bel, Klus en Lui voor even Plop-
salaland verlaten 
voor een vrolijk 
bezoek. Samen 
met de kinde-
ren (volwasse-
nen deden ook 
vrolijk mee) de-
den zij de ka-
bouterdans en 
de kabouterpo-
lonaise. Een lan-
ge sliert kinde-
ren slingerde 
achter kabou-
ter Plop aan, de 
speeltuin door. 
De olijke Klus 
gaf elk kind een 
high five en Lui 
probeerde alle 
speeltoestellen 

uit. Hij testte ze, of hij daar lek-
ker op kon slapen en moest re-
gelmatig wakker gemaakt wor-
den. Kwebbel kreeg bloemen 
van burgemeester Jan, omdat 
ze juist die dag 65 jaar gewor-
den was. ,,Dat is oud, 65 jaar’’, 
zegt een klein meisje. ,,Dat is 
heel erg oud’’, beaamt Kwebbel. 
Ook was er die dag een kleur-
wedstrijd waarbij mooie prijzen 
te winnen waren en er stond de 
hele dag een groot luchtkussen 
in de speeltuin. Dinsdag was er 

poppenkast en 
morgen, vrij-
dag dus, zal de 
week afgeslo-
ten worden met 
een kinderker-
mis waar allerlei 
leuke spelletjes 
te doen zijn. Er 
zal ook een ou-
derwets scha-
vot zijn, waarin 
het hoofd gaat 
van burgemees-
ter Jan. 
De kinderen 
mogen hem 
dan bekoge-
len met… mis-
schien wel taart. 
(Carla Zwart)

Lezing
over Egypte
Velserbroek - Vrijdag 11 sep-
tember komt Helen Wennegers 
een lezing geven in wijksteun-
punt De Hofstede aan Aletta Ja-
cobsstraat 227 te Velserbroek. 
Helen traint en coacht mensen in 
het dagelijks leven. Met de work-
shops die zij geeft tracht zij men-
sen dichter bij zichzelf te bren-
gen. Vanaf 1999 heeft zij met 
veel plezier reizen naar Egypte 
georganiseerd en zij beschouwt 
Egypte dan ook als haar thuis-
land omdat ‘alles daar zo posi-
tief anders is’, aldus Helen. Graag 
deelt zij haar ervaringen en ken-
nis met senioren uit het woon-
complex en de wijk. Juist men-
sen die zo graag nog eens naar 
Egypte hadden willen gaan maar 
daar niet de kans voor hebben 
gekregen kunnen deze avond op 
een bijzondere wijze kennis ma-
ken met de mystiek van het land. 
De lezing vangt aan om 19.00 
uur en eindigt uiterlijk om 22.00 
uur. Na afloop kan men een 
klein presentje van Egypte mee-
nemen. Tevens zijn er  hapjes uit 
het land. Kosten zijn 6,50 eu-
ro, inclusief hapjes. Kaarten zijn 
vanaf maandag 17 augustus ver-
krijgbaar aan het buffet van het 
wijksteunpunt.

Henny Meyer 
zoekt talent
Velserbroek - Woensdagmid-
dag 19 augustus om 16.00 uur is 
de eerste voetbaltraining van de 
F-pupillen (spelers van het ge-
boorte jaar 2001/2002) bij VSV. 
Deze groep spelers worden ge-
traind onder leiding van Henny 
Meyer. Wie het leuk vindt om te 
trainen en te spelen bij de groot-
ste voetbalvereniging van Vel-
serbroek kan zich nu opgeven. 
Voor meer informatie: www.vsv-
net.nl, of kom op woensdag 19 
augustus gelijk mee trainen. Ook 
de jongste spelers, de guppen 
(geboortejaar 2003/2004) trai-
nen iedere woensdagmiddag en 
spelen hun wedstrijden op za-
terdagochtend. Voor deze groep 
start de training een week later 
op 26 augustus om 15.30 uur. 
Opgeven kan nog steeds maar 
wacht niet te lang. Het jeugdbe-
stuur van VSV wil graag zo snel 
mogelijk weten op hoeveel spe-
lers zij moet rekenen. Natuur-
lijk geldt deze oproep niet alleen 
voor jongens, want ook meiden 
zijn harte welkom bij VSV. Vra-
gen? Mail naar info@vsvnet.nl.

Beverwijk - Een 86-jarige Be-
verwijkse is vorige week rond 
13.00 uur op De Raep beroofd 
van haar pinpas. Zij werd afge-
leid door een vrouw en een man 
die haar rollator bedekten. Één 
van beiden is er toen in geslaagd 
de bankpas te bemachtigen. Er is 
daarna ook geld van haar reke-
ning afgehaald. De politie waar-
schuwt vooral oudere mensen.

Beroofd
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IJMUIDEN - NOORD neemt de wijk
Info pagina IJmuiden-Noord wijkgericht werken

Uitnodiging wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord 
woensdag 19 augustus 19:30 uur in de Spil

Op 19 augustus aanstaande houdt het wijkplatform IJmuiden-Noord haar maandelijkse open-
bare vergadering in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29. U kunt van 19:30 tot 20:00 uur 
terecht met uw vragen, opmerkingen of problemen. Aanmelden vooraf is niet nodig. Verder 
bent u welkom om de rest van de vergadering bij te wonen, waarvoor ondermeer de volgende 
onderwerpen op de agenda staan:

Nieuwbouw plannen locatie Motorhuis Wijk aan 
Zeeërweg AWV Eigen Haard werkt hard aan het 
uitwerken van de plannen. Voor de locatie ‘oude 
melkfabriek’ zijn er nieuwe ontwikkelingen, waar-
over we u willen informeren.

Nieuwbouw Hoogeberg/Trompstraat Op 19 mei 
heeft het Woningbedrijf haar plannen voor de 
nieuwbouw gepresenteerd in het Visserhuis. Naar 
onze mening worden er te weinig parkeerplaatsen 
gerealiseerd. Met name zal dit problemen opleveren in de Kortenaerstraat. 
Verder: omwonenden vinden de nieuwbouw te hoog en we zijn bezig een buurtcomité op te 
richten. U kunt zich hiervoor aanmelden op onderstaand e-mailadres.

Heeft u geen tijd langs te komen, stuur dan een e-mail naar 
johan.zwakman@ijmuidennoord.nl

Johan Zwakman
Voorzitter

Trotse buurt na 
geslaagde opruimactie
IJmuiden - Wie doet er mee aan 
de grote schoonmaak actie? Dit 
was de tekst van Nina en Noa 
van Acker op een pamflet aan 
alle buurtgenoten in de nieuwe 
Dennekopwijk. Doel van de kin-
deren: zorgen dat “onze buurt” 
de schoonste buurt van IJmui-
den wordt. Wie mee doet, doet 
het milieu en ons een groot ple-
zier! En je doet het vooral ook 
voor de lol. Verzamelen bij het Pi-
ratenschip op de Zandhaver!

Aan deze spontane oproep van 
de kinderen werd zeker gehoor 
gegeven. Afgelopen zondag om 
12.00 uur stond een groep van 
ca. 10 kinderen met enkele pa-
pa’s en mama’s klaar! Allemaal 
uit de nieuwbouwwijk met stra-
ten als de Zandhaver, Steen-
tijm en Wondklaver. Met krui-
wagens, bezems en vuilniszak-
ken ging de groep het zwerfafval 
in de buurt te lijf. Het speelplein-

tje op de Zandhaver werd hele-
maal opgeruimd, en daarna trok 
iedereen de “speelduinen” in om 
al het zwerfafval op te ruimen. 
Zeker tien vuilniszakken werden 
gevuld en ook werd er nog wat 
grof vuil gevonden.
Na een uurtje opruimen verza-
melde de groep zich weer bij het 
piratenschip. Iedereen was trots 
op het bereikte resultaat. Maar 
het was vooral ook erg gezellig 
met elkaar. En na gedane arbeid.
was het tijd voor waterijsjes!
Deze spontane actie leverde niet 
alleen een schone buurt op, maar 
ook een gezellig buurtgevoel, zo-
wel voor de kinderen als de pa-
pa’s en mama’s. Nina en Noa ho-
pen dan ook dat er meer kinde-
ren in andere buurten zullen zijn 
die hun voorbeeld gaan volgen. 
En in de Dennekopbuurt zal de-
ze actie zeker een vervolg krij-
gen want ‘onze buurt wordt de 
schoonste buurt van IJmuiden’.

Tobbedansen 
de Speelhoek
IJmuiden - Op de laatste dag 
van de zomervakantie voor de 
basisschoolleerlingen is er zon-
dag de jaarlijkse editie tobbe-
dansen in speeltuin de Speel-
hoek. De speeltuin gaat die dag 
om 13.00 uur open. De Speel-
hoek is te vinden aan Orionweg 
700 in IJmuiden.

Vijf bommen gevonden
IJmuiden - Twee jongens heb-
ben dinsdagmiddag rond half vijf 
een bom gevonden in De Hee-
renduinen, nabij het kikkermeer-
tje. Zij dachten eerst een steen 
te hebben gevonden, die zij uit-
groeven. Daarna kwamen ze er 
achter dat het om twee bommen 
ging. Rond kwart over vijf heb-

ben ze daarom de politie gebeld, 
die al snel na aankomst de Explo-
sieven Opruimings Dienst waar-
schuwden. Zij vonden iets dieper 
nog drie bommen. De bommen 
zijn even later op professione-
le wijze tot ontploffing gebracht. 
Publiek werd op afstand gehou-
den. (foto: Rick Folkerts)

Santpoort-Noord - Een 33-ja-
rige automobilist uit IJmuiden is 
in de vorige week donderdag-
nacht omstreeks 01.30 uur op 
de Middenduinweg met een te 
hoge snelheid de bocht uitge-
vlogen. De auto ramde het hek-
werk, kwam vast te staan in het 
schrikdraad en vloog in brand. 
De bestuurder kon zichzelf bij-
tijds in veiligheid brengen. De 
man bleek te veel alcohol ge-
dronken te hebben. Een blaas-
test gaf een uitslag aan van 1,02 
promille. Hij kreeg een rijverbod 
van vier uur. De politie maakt 
proces-verbaal op.

Bestuurder
uit de bocht

Ik voel me een crimineel 
vanwege kromme wetten
Nadat ik in 2007 te horen kreeg 
dat ik aan fibromyalgie en chro-
nische vermoeidheid lijd, kon ik 
helaas niet meer deelnemen aan 
het arbeidsproces. Het was erg 
moeilijk na jaren werken, spor-
ten en altijd lichamelijk lekker 
bezig zijn.
Ik kon het moeilijk accepteren, 
maar zette door om voorzich-
tig aan het werk te gaan, mijn li-
chaam te trainen en de chroni-
sche vermoeidheid aan te pak-
ken. Een maand lang ging het 
goed en ik ging op zoek naar 
werk in de schoonmaak, mijn 
passie. Dus reageerde ik op een 
advertentie voor thuiszorgmede-
werkster. 
Daar werd ik aangenomen, on-
danks het feit dat ik eerlijk ver-
telde over mijn ziektes. Een 
maand heb ik het volgehou-
den. Maar ik kreeg weer klach-
ten van pijnlijke en stijve spie-
ren in schouders, handen en 
mijn knieën. Ik was zeer teleur-
gesteld en verdrietig dat werken 
niet meer voor mij is weggelegd.
Ik had aan de Sociale Dienst 
doorgegeven dat ik weer werk-

te. Ik wilde graag uit de bijstand, 
want dat is echt geen vetpot. Ik 
was dus genoodzaakt om door 
te geven aan de Sociale Dienst 
dat het toch niet lukte vanwege 
die handicap.
Waar het mij om gaat is dat ver-
volgens alles wat ik die maand 
met pijn en moeite verdiend 
heb, terug moest geven. 
Vroeger mocht je een bepaald 
percentage van je eigen ver-
diensten houden. Nu moet ik al-
les terugbetalen van mijn kleine 
inkomsten. 
Ik ben hier erg kwaad over, om-
dat ik heb laten merken dat ik 
graag wil werken, maar het niet 
kan. Wat willen ze eigenlijk? 
Ik werd ook helemaal binnen-
ste buiten gekeerd en moest al 
mijn bankafschriften laten zien. 
Ik voelde mij echt een crimi-
neel. Nee, hier ben ik nog niet 
over uitgesproken. Ik vind dat 
de wetten hier erg krom zijn dat 
eerlijke mensen zo worden be-
handeld. 

Naam en adres bij redactie be-
kend

Ingezonden brief

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Sociaal culturele activiteiten
Velsen - Mensen met een mi-
nimum inkomen kunnen in aan-
merking komen voor een tege-
moetkoming voor deelname aan 
sociaal culturele activiteiten. Dat 
kan bijvoorbeeld een financië-
le bijdrage zijn voor het lidmaat-
schap van een sportclub of een 
andere vereniging. Ook voor een 
dagje uit, een bezoek aan een 
museum, of het volgen van een 
cursus kan een tegemoetkoming 
worden verkregen. De gemaakte 
kosten moeten wel aangetoond 
kunnen worden met bonne-
tjes en/ of entreekaartjes. Men-
sen van 65 jaar of ouder hoeven 
de kosten niet aan te tonen. De 
Formulierenbrigade Velsen kijkt 

of iemand in aanmerking komt 
voor deze tegemoetkoming en 
biedt ondersteuning bij het in-
vullen van het formulier. Verder 
kunnen zij nog kijken wie moge-
lijk in aanmerking komt voor an-
dere regelingen en voorzienin-
gen. De Formulierenbrigade Vel-
sen is gevestigd in Loket Velsen 
voor Wonen, Welzijn en Zorg, 
gebouw ‘de Delta’, Rijnstraat 2 
.Op werkdagen bereikbaar tus-
sen 9.00-17.00 uur op telefoon-
nummer 0255-533885 en via de 
e-mail: formulierenbrigadevel-
sen@madi-mk.nl. Bij mensen die 
graag hulp willen maar niet mo-
biel zijn komt de Formulierenbri-
gade thuis.

DenK wint Smulpaap
Regio - Afgelopen weekeinde hebben bezoekers weer massaal kun-
nen genieten van Haarlem Culinair. De Grote Markt in Haarlem was 
omgetoverd tot openluchtrestaurant. Bij de verschillende tentjes kon 
van alles worden geproefd en gegeten. Door het lekkere weer was 
het behoorlijk druk. Brasserie DenK van landgoed Duin en Kruid-
berg won de Smulpaap, de publieksprijs voor het lekkerste, beste of 
leukste restaurant. Het evenement werd voor de 15e maal georgani-
seerd. (foto: Michel van Bergen)

Foto’s in Zee- en Havenmuseum
Zeemanshuizen in beeld
IJmuiden - Zeelieden werken 
niet alleen aan boord van een 
schip, ze wonen er ook. Een deel 
van hun vrije tijd brengen ze door 
in zeemanshuizen. Daar kunnen 
ze een biertje drinken, het inter-
net gebruiken maar vooral eens 
‘een ander behangetje zien’.
De stichting Nederlandse Zee-
manscentrale gaf  fotograaf Fran-
cis van Boxtel de opdracht dit be-
langrijke werk in beeld te bren-

gen. Hij reisde van de Eems-
mond tot Vlissingen, ging met 
dominees op scheepsbezoek en 
kreeg soms zelfs toestemming 
om de hut van zeevarenden te fo-
tograferen. Het resultaat is van 28 
augustus tot en met 2 januari te 
zien in het Zee- en Havenmuse-
um van IJmuiden. Voor de eerste 
25 bezoekers is een gratis pro-
motiepakket beschikbaar van de 
Nederlandse Zeemanscentrale.

Brigitte Heitzer in ‘All Shook Up’

Waar is Elvis?!
Velsen - Ruim 30 jaar na zijn 
dood is Elvis Presley populair-
der dan ooit. In het tv-program-
ma ‘Waar is Elvis?!’ (deze zo-
mer elke vrijdagavond om 20.30 
uur) gaan presentatoren Gor-
don en Jamai op zoek naar de 
grootste Elvis-kenner en Elvis-
kunner van Nederland. In de-
ze RTL 4-show geven musical-
sterren René van Kooten en Bri-
gitte Heitzer wekelijks een voor-
proefje van dé Elvis-musical ‘All 
Shook Up - Love Me Tender’. 
Volgend theaterseizoen is de-
ze swingende jukeboxmusical 
in de Stadsschouwburg Velsen 
te zien.
Ook in het theater is Elvis alive! 
Joop van den Ende brengt de 
ultieme Elvis-musical ‘All Shook 
Up - Love Me Tender’ op de 
planken. Geniet van dinsdag 2 
tot en met zaterdag 6 februari 
(20.15 uur) en op zondag 7 fe-
bruari (14.00 uur) in Velsen van 
de Nederlandse jukeboxmusical 
met daarin de 25 grootste hits 

van The King of Rock-‘n-roll: 
‘Jailhouse Rock’, ‘Can’t Help Fal-
ling in Love’, ‘All Shook Up’ en 
‘A Little Less Conversation’ ont-
breken zeker niet. ‘All Shook Up 
- Love Me Tender’ zit vol liefde, 
avontuur en humor. Een nieuwe 
hitmusical met hoofdrollen voor 
o.a. René van Kooten (‘Les Mi-
sérables’), Brigitte Heitzer (‘Evi-
ta’) en Tommie Christiaan (‘High 
School Musical’).
Live een unieke preview krijgen? 
Dat kan tijdens het Havenfesti-
val IJmuiden (29 en 30 augustus 
2009). Meestervertaler Jan Rot 
speelt op zaterdag 29 augustus 
(15.45 tot 16.15 uur) nummers 
uit ‘All Shook Up - Love Me Ten-
der’ en uit zijn oer-Hollandse 
musical ‘De Palingvissers’.
Entreeprijs ‘All Shook Up - Love 
Me Tender’ is 54,75 euro, inclu-
sief drankje en garderobe. Met 
CJP 3 euro korting. Reserveer 
direct via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of met het bestel-
formulier uit de theatergids.

Santpoort-Noord - Politiemen-
sen hebben maandagmiddag 
tussen 13.30 en 15.30 uur op 
de Hagelingerweg een gordel-
controle gehouden. Hierbij wer-
den ongeveer 400 passanten ge-
controleerd. Daarvan reden er 18 
zonder gordel. Zij hebben hier-
voor een bekeuring gekregen.

Politie houdt 
gordelcontrole

IJmuiden - Een 82-jarige IJmui-
denaar heeft maandag aangif-
te gedaan van vernieling van zijn 
auto en bedreiging. De man is 
maandagmiddag rond 14.30 uur 
onder meer op de Orionweg tot 
drie keer toe klemgereden met 
zijn auto door een agressieve 
automobilist. Die man heeft de 
IJmuidenaar uitgescholden en 
bedreigd en heeft de voorruit 
van de auto ingeslagen. Verder 
is er bij het klemrijden een aan-
rijding ontstaan waardoor beide 
auto’s zijn beschadigd. De poli-
tie is op zoek naar de verdachte, 
een blanke man met een bolrond 
gezicht en gemillimeterd haar. 
Hij reed in een blauwe auto. Mo-
gelijke getuigen van het voorval 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie in IJmui-
den, telefoon 0900-8844.

Geweld in
het verkeer

Oud-IJmuiden-film 
‘Tussen Haven en Sluis’
IJmuiden - Op woensdag 16 
september aanstaande wordt de 
eerste paal van het nieuwe Oud-
IJmuiden geslagen. Deze feeste-
lijke happening wordt met oude 
en nieuwe bewoners van de ha-
venwijk gevierd tijdens het gra-
tis Cultuurweekend en de (even-
eens gratis) vertoningen van de 
Oud-IJmuiden-film ‘Tussen Ha-
ven en Sluis’.
In het prachtige, monumenta-
le Thalia Theater, dat in het ver-
leden dienst deed als bioscoop, 
wordt op woensdag 16 septem-
ber (20.15 uur) en zondag 20 
september (19.30 uur) ‘Tussen 
Haven en Sluis’ gedraaid. De do-
cumentaire over de geschiedenis 
van de havenwijk is speciaal voor 
de gelegenheid aangevuld met 

actuele beelden van de sloop en 
het slaan van de eerste paal.
Jong en oud kan op 19 en 20 
september aanstaande genie-
ten van een weekend lang gra-
tis theater, muziek en film. Om te 
vieren dat de grootscheepse we-
deropbouw van Oud-IJmuiden 
nu echt gaat beginnen, trakteren 
Bouwfonds, Woningbedrijf Vel-
sen, AWV Eigen Haard en de ge-
meente héél Velsen op een fees-
telijk Cultuurweekend. Het com-
plete programma is na te lezen 
op www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.
Het gratis Cultuurweekend wordt 
aangeboden door Bouwfonds, 
Woningbedrijf Velsen, AWV Ei-
gen Haard en de gemeente Vel-
sen.

Regio - De politie kreeg in de 
nacht van vorige week donder-
dag op vrijdag omstreeks 02.15 
uur een melding van een ru-
zie tussen twee personen in een 
horecagelegenheid in de Krom-
me Elleboogsteeg in Haarlem. 
Eén van beiden zou met een 
mes iemand gestoken hebben. 
De man met het mes was hier-
na vertrokken. Een oplettende 
getuige meldde dat de man met 
het mes in een horecagelegen-
heid op de Zijlweg was gezien. 
De politie zag hem vlak daar-
na lopen en hield hem aan. Het 
gaat mogelijk om een 33-jarige 
man uit Velserbroek. Onderzocht 
wordt of hij valse personalia op-
gegeven heeft. De verdachte had 
het mes bij zich. Dit is in beslag 
genomen. De politie heeft nog 
geen aangifte van het steekinci-
dent. Het onderzoek zal vandaag 
worden voortgezet.

Aangehouden 
met mes

Regio - De politie hield zater-
dagmorgen omstreeks 06.45 uur 
op het Kennemerplein een 36-
jarige Haarlemse verdachte aan 
voor schennis. De man had op 
één van de perronds van het sta-
tion naast een jonge vrouw zich-
zelf staan te bevredigen. Getui-
gen hebben de man na zijn daad 
gevolgd en de politie een signa-
lement gegeven. Derhalve kon-
den de agenten snel tot aanhou-
ding overgaan.

Schennispleger



Uitslag Jeugdloop ‘7 van Santpoort’
Snelste meisje en tevens snelste Santpoortse: 
Maaike Spring in ’t Veld. 
Snelste jongen en tevens snelste Santpoorter: 
Bart Spring in ’t Veld.

Uitslag Recreatieloop ‘7 van Santpoort’
Snelste man: Sullivan Smith.
Snelste Santpoorter: Sjoerd Adema.
Snelste vrouw: Ingrid Dekker.
Snelste Santpoortse: Sanne de Boer.
Eerste over de meet: Daan Lips.

Het warmlopen voor een van de races bij de 
harddraverij (foto: Karin Dekkers)

Geitenkeuring  
Witte geiten: kampioen: Moniek 034; reserve: 
Moniek 040, beiden van Cees van Diepen uit 
Uitgeest.   
Toggenburgers: kampioen Peppy van Buiten van 
J. de Waard uit Haarlem; reserve: Emma v.d. 
Zaanhoeve van J. Schenk uit West Knollendam.  
Bonte Geiten: kampioen Sasja v.d. Melkbron 
van Arie Abbin uit Westzaan; reserve Rosa 6 van 
Dirk Bakker uit Wormerveer.
Witte lammeren: kampioen: Annie v.d. Liedehof 
van J. de Waard uit Haarlem.  Reserve: Moniek 
41 van C. van Diepen uit Uitgeest.
Toggenburger lammeren: kampioen  Bertha v.d. 
Liedehof van J.de Waard uit Haarlem; reserve  
Kina 93 v.d. Liedehof ook van J. de Waard.
Bonte lammeren: kampioen Annie 1 van Ton 
Mulder uit de Cruquius; reserve: Rosa 30 van 
Dirk Bakker uit Wormerveer.
De geit met de mooiste uier was Emma v.d. 
Zaanhoeve van J. Schenk uit West Knollendam.
Mooiste geit van de dag: Moniek 034 van C.van 
Diepen.
Mooiste van de lammeren: Annie 1 van Ton Mul-
der.

Gymkana
12 jaar en ouder: 1. Kiki Koene met Guido, 2. 
Tessa van der Wende met L’Eaudy, 3. Anneroos 
Kuipers met Sultan, 4. Jowien van der Vegte met 
Orlinde, 5. Kelly Overdelinden met Ruben, 6. 
Monica Kossen met Valdez, 7. Laura Sintenie 
met Amaru en 8. Jennifer Schenk met Apollo.
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Tot en met 11 jaar: 1. Fenna Midjek met Frits, 2. 
Tess Husmann met Frits, 3. Marit Mesman met 
Jippie, 4. Lakisha Menzel met Juulsa, 5. Amy van 
der Aar met Amigo, 6. Daphne Wildenberg met 
Boris, 7. Merel Maas met Nouska, 8. Florien 
Houtzagers met Bright.

Stoelendans: 1. Hanan Does met Christy, 2. Kiki 
Koenen met Guido en 3. Linda Vogel met Rady 
Maire.

Jeu de Boules
Beste heer: Frits Kramer met 3 gewonnen par-
tijen en +29 saldo.
Beste dame: mevrouw Verhoef met 3 gewonnen 
partijen en +26 saldo.
Beste jeugd: Koen de Bruijn met 2 gewonnen 
partijen en +6 saldo.

 

Veel sfeer en oude ambachten bij de braderie 
op vrijdag (foto: Karin Dekkers)

Oldtimerdag Santpoort
Brommers jaren 50-60: 1. Jaap Kraaij 23 stem-
men; 2. Nico Schaaf 19 stemmen; 3.     W. Wer-
twijn 15 stemmen.
Brommers jaren 60-70: 1. Derek ter Berg 14 
stemmen; 2. R. Brinkman 13 stemmen; 3. Ruud 
van Vueren 12 stemmen.
Brommers jaren 70-80: 1. John Joosten 19 stem-
men, 2. Henne Hennis  12 stemmen; 3. Wim 
Boerebach 11 stemmen.

Jeugdactiviteiten Oldtimerdag
Puzzeltocht: oplossing ‘stoommachine’. Prijs-
winnaars: Freek Hooiveld, Wouter Hilbers en 
Tim en Johan van Duivenbode.
Mooiste bouwsels: Jasmijn v.d. Noland (4 jaar), 
Thijs van Reewijk (8 jaar) en Floor Lijcklame (13 
jaar).

Paardenkeuring 2009
Rubriek I - pony’s t/m stokmaat 1.20 m: 1. Guido 
- Anneroes en Fleur Kuiper; 2. Lana - Dannielle 
en Lucette Vink; 3. Morientes - Lisa v/d Berg; 4. 
Juulsa - Lakisha Menzel; 5. Jippie  - Marit Mes-
man; 6. Amigo - Amy v/d Aar; 7. Tijgetje - Levi 
Beumer; 8. Bonfire Banjer - Marlies Bakker. 
Schoonste geheel: Nikky - Denise Hoogvliet.
 

Rubriek II - Pony’s 1.21 - 1.40 stokmaat: 1. Basje 
- Delphine Klopper; 2. Single Wood’s Eloise - 
Sascha Benecke; 3. Banjer - Sharlize Wielart; 4. 
Sunny - Sabine van Schooten; 5. Bonbini - Roos 
Riedeman. Beste voorbrenger: Sharlize Wielart.
 
Rubriek III - D- en E- pony’s stokmaat 1.41 
- 1.57 m: 1. Daisy - Lori Meesters; 2. Krimh’s 
Star - Shanne Bakker; 3. Quint - Lisa en Mandy 
Balm; 4. Girlpower - Roos Tijms; 5. Bliksum - Si-
fra Kruiswijk en Iris Oudolf. Beste voorbrenger: 
Madelon van Bokhorst.
 
Rubriek IV - rijpaarden stokmaat 1.58 en hoger: 
1. Selina - Annemarie Boogaard, 2. Vodjena - 
Wendy Bonarius; 3. Radymaire - Linda Vogel; 4. 
Sultan - Anneroos Kuipers; 5. Wandigo Tiziano 
- Diana Oostland; 6. Timon - Martijn Schoorl; 7. 
Cappuccino - Iris van Westerop. Beste voorbren-
ger: Martijn Schoorl.
 
Rubriek V - Fjorden en Haflingers: 1. Whisper - 
Mandy Broekhuizen; 2. Jetro - Diana Oostland; 
3. Agnes - Yasmin Verweij; 4. Nadien la Ferme 
- Melloney Schenk; 5. Zamson - Femke Sintenie. 
Beste voorbrenger: Anoeska Agter.
 
Rubriek VI - speciale rassen: 1. Idske - Bodine 
Spaanderman; 2. Tindur fra Hestegard - ?; 3. Don 
Sultan - Kristen v.d. Woord; 4. Snow - Chinita 
Veraar; 5. Aaf v.d. Westfriezenhof - Janine Visser; 
6. Apollo - Jennifer Schenk; 7. BB Shequel - Bi-
anca Jansen. Beste voorbrenger: Bianca Jansen.
 
Rubriek VII - veteranen (paarden en pony’s ou-
der dan 21 jaar): 1. Morwenna - Pascal Molen-
kamp; 2. Ramona - Renske Kleefstra; 3. Coline 
- Jolanda Boogaert; 4. Günther - Daniëlle Dene-
kamp; 5. Avanti V - Merel Molenaar. Beste voor-
brenger: Aimee v.d. Bergh.
 
Dagkampioen Santpoort 2009: Basje - Delphine 
Klopper.
Kampioen voorbrengen Santpoort 2009: Martijn 
Schoorl.
Winnaars M & M Trofee donderdag: De heer N. 
Ar (oftwel: Paul Voorting) en Eve Thompson.

Bij de tractorrace kwam het aan op behen-
digheid van de bestuurder en snelheid (foto: 
Michel van Bergen)
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Ronde van Santpoort
1. Sander Koomen, Alkmaar,  2. Arthur 
Rutte, Haarlem, 3. Edwin de Graaff, De Kwakel, 
4. Ronald Sommer, Druten, 5. Bas Zuidewind, 
Lisse, 6. Frank Nijssen, Haarlem, 7. Piet Kralt, 
Rijnsburg, 8. Hans van Eijk, Nieuw Vennip, 9. 
Cees Snoek, Volendam, 10. Jan Koper, Heems-
kerk. Beste Velsenaaar; 11. Martijn Suk, Velser-
broek.

Rondje Zandhaas
Aantallen deelnemers: 5 km. 47 deelnemers; 10 
km. 105 deelnemers; 15 km. 224 deelnemers; 
25 km. 197 deelnemers; 40 km. 37 deelnemers; 
50 km. 22 deelnemers. En de nieuwe afstand 
van 100 km bracht 26 wandelaars op de been, 
waarvan 23 de tocht hebben volbracht. Totaal 
zijn 658 wandelaars gestart.

Skatepop  
Inline: 1. Levi Veldhuijzen; 2  Ozam Kutlu; 3.  
Dennis Buijck.

Skateboard Rookie: 1.  Ozam Kutlu; 2.  Kayahan 
Kutlu; 3.  Jessy Guicherit.

Skateboard Advanced: 1. Deylano Leenknegt; 2.  
Rachid ben Lyazid; 3.  Gerard v.d. Plas.

Graffity: 1. Raul Kinkelaar; 2. Daan & Thyme; 3.  
Wesley Janssen.

En overal kwam je dames op hun mooist tegen 
(foto: Rob Nieborg)

Tractorrace
John Wempe in 1.38 min.; 2. Marco Zandvliet in 
1.41 min.;  3. Arnold van Neste in 1.51 min.; 4. 
Jeroen van Egmond in 1.52 min.

Viswedstrijd 
Jongste categorie: 1. Lars Visser met 5 vissen; 2. 
Diemo van der Horst met 3 vissen; 3. Joris Wes-
terhoven 3 vissen .
Oudste categorie:  1. Joost Naaktgeboren met 
6 vissen; 2. en 3. Luit en Mattijs Koedijk met 4 
vissen.

Monument onthuld

Vorige week donderdag was dan eindelijk het 
grote moment aangebroken. Op de rotonde bij 
de Wüstelaan in Santpoort-Noord vond, ter ge-
legenheid van het 250 jarig bestaan van Hard-
draverij Vereniging Santpoort & Omstreken,  de 
onthulling plaats van het prachtige monument 
De Draver. 

Het beeld van het dravende paard, compleet met 
sulky en pikeur, gemaakt door de Santpoortse 
kunstenares Yvonne Piller werd officieel over-
handigd aan burgemeester Peter Cammaert. 
Het gemeentebestuur pakte overigens groot uit 
met de eveneens aanwezige wethouders Baer-
veldt, Edzes-Altena en Verkaik. Voorafgaand aan 
de officiële onthulling van het beeld werd door 
burgemeester Cammaert in zijn toespraak in 
hotel De Weyman benadrukt dat het beeld niet 
aan de gemeente wordt aangeboden, maar dat 
het voor de ‘Santpoortse en Velsense gemeen-
schap’ bedoeld is. Daarna vond, onder grote 
publieke belangstelling, de onthulling plaats 
van het beeld. Hans Eysvogel, de bekende stem 
van paardenminnend Nederland en inmiddels 
ruim 80 jaar oud had zich, bij hoge uitzonde-
ring, bereid verklaard om in dit speciale geval 
nog één keer zijn medewerking te verlenen aan 
een dergelijk evenement. Nog steeds rad van 
tong en na een geestige speech onthulde hij, na 
een druk op de knop waarmee het oranje zeil 
werd opgehesen, het nieuwe monument op de 
rotonde. (Joop Waijenberg)

Uitslag Jubileumloterij

Onder toeziend oog van de notaris Buijsman is 
op zondag 9 augustus 2009 te 14.45 uur in het 
notariskantoor de trekking van de winnende 
lotnummers van de jubileumloterij geweest. 
Dit was natuurlijk in aanwezigheid van de 
voorzitter en de penningmeester van de Hard-
draverij Vereniging Santpoort en Omstreken, 
alsmede diverse andere getuigen.

Nadat eerst was vastgesteld hoeveel loten er 
waren verkocht, heeft de trekking uit alleen 
verkochte loten plaats gevonden. Deze trek-
king is gebeurd geheel overeenkomstig de 
bepalingen van de Wet op de Kansspelen en 
er is een proces-verbaal van uitloting bij akte 
opgemaakt. Er zijn dus alleen uit de verkochte 
loten  winnaars getrokken. Hoewel er over de 
hoofdprijs door de winnaar nog kansspelbe-
lasting betaald moet worden, is het natuurlijk 
een geweldig bedrag dat overblijft!

De hoofdprijs van 10.000 euro is gevallen op 
lotnummer 3448. Hierbij het overzicht van de 
overige prijswinnaars: 3628 26 inch LCD-te-
levisie, 4394 Waardebon 250 euro Groenrijk 
Santpoort, 4440 Waardebon 250 euro Groen-
rijk Santpoort, 1425 Waardebon 250 euro 
Hoveniersbedrijf Bart, 3593 Waardebon 250 
euro Van Schagen Automobielbedrijf, 0945 
Spaarrekening met 250 euro Rabobank Velsen 
en Omstreken, 8601 Philips Imageo kaarslam-
pen, 3122 Weber BBQ-set, 3188    iPod Touch 
(16 Gigabite), 3601 iPod Classic (80 Giga-
bite), 7412 iPod Classic (80 Gigabite), 7425 
iPod Classic (80 Gigabite), 1400 iPod Classic 
(80 Gigabite), 8676 iPod Nano (4 Gigabite), 
4901       iPod Nano (4 Gigabite), 2681 iPod 
Nano (4 Gigabite), 3692 iPod Nano (4 Giga-
bite) 6657 iPod Nano (4 Gigabite), 2276 iPod 
Nano (4 Gigabite).

De prijzen kunnen op kantoortijden vanaf 
dinsdag 11 augustus 2009 worden opgehaald 
bij het secretariaat van de Harddraverij Ver-
eniging Santpoort en Omstreken: Assurantie-
kantoor Nieuwland & Aarts, Bloemendaal-
sestraatweg 127, 2082 GR Santpoort-Zuid. 
telefoon 023-5377171. Natuurlijk niet verge-
ten het winnende lot mee te nemen. Uitslag 
onder voorbehoud van typefouten.

De paarden en pony’s werden vaak prachtig 
in stijl voorgebracht bij de paardenkeuring op 
vrijdag (foto: Karin Dekkers)

De dames van de jury bij de paardenkeuring 
hielden uiteraard het hoofd koel (foto: Rob 
Nieborg)
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HarDDraverij vereniging santpoort & omstreken

Rabobank volop aanwezig 
bij Dorpsfeest Santpoort

Rabobank Velsen en Omstreken staat midden in 
de samenleving. Daarom was de coöperatieve 
bank (hoofd)sponsor van diverse onderdelen 
van Dorpsfeest Santpoort. 

Net als vorig jaar werd het Klaverjastoernooi 
door Rabobank Velsen en Omstreken gespon-
sord. Het aantal aanmeldingen was overwel-
digend. Na afloop van het gezellige toernooi 
mocht iedereen een prijs uitzoeken van de prij-
zentafel die volledig aangeboden werd door Ra-
bobank Velsen en Omstreken. 
Ook van de Agrarische Dag was de Rabobank 
hoofdsponsor. Deze zonnige dag werd ingeluid 
met een welkomstwoord van Franca van Win-
kel, directievoorzitter. In de middag werden de 
kunsten van veel pony’s en paarden vertoond 
tijdens de gymkana en de stoelendans. De win-
naars gingen naar huis met een prijs die moge-
lijk werd gemaakt door de Rabobank. 
Tijdens de 250ste Kortebaan heeft paard num-
mer 7, gesponsord door Rabobank Velsen en 
Omstreken, de tweede ronde niet mogen halen. 
Maar dit mocht de pret natuurlijk niet drukken. 
Met dit jaar een recordomzet, heerlijk weer en 
een demonstratie van de Kortebaan 250 jaar ge-
leden, was het evenement een groot succes. 
Ook op de jaarmarkt was de bank aanwezig. 
De kinderen konden meedoen met een ballon-
nenwedstrijd. Ruim 700 ballonnen zijn de lucht 
ingegaan. 
Dit jaar sponsorde de Rabobank voor het eerst 
Skatepop. Na een bloedstollende finale ver-
zorgde Jeroen van de Linde, manager Cliënten 
Advies, de prijsuitreiking.  
Franca van Winkel heeft de week als een groot 
succes ervaren: ”Ook deze bijzondere editie 
van het dorpsfeest was een groot succes. Veel 
vrijwilligers hebben hun handen uit de mouwen 
gestoken om het dorpsfeest te laten slagen. Dit 
sluit goed aan bij de kernwaarden dichtbij, be-
trokken en toonaangevend van Rabobank Vel-
sen en Omstreken. Daarom zijn we sponsor van 
veel onderdelen en hopen we ook volgend jaar 
weer onze bijdrage te kunnen leveren aan dit 
geweldige feest.”

Oldtimerdag Santpoort groot succes

Het was zaterdag een drukte van belang op 
het evenemententerrein bij de Ruïne van Bre-
derode. Niet alleen de echte liefhebbers  van 
Oldtimers kwamen aan hun trekken, maar ook 
voor families met kinderen was er van alles te 
beleven.
De stoomtrein uit Spaarnwoude, van vereni-
ging “Het Y”, draaide z’n rondjes, maar ook een 
speurtocht was onderdeel van het programma 
en natuurlijk was er een luchtkussen en een 
strodorp. Het enorme terrein stond werkelijk 
vol met alle soorten Oldtimers, stoommachi-
nes, brommers, motoren,vrachtwagens en een 
onderdelenmarkt, dus voor elk wat wils. Voor 
de stoombrandspuiten was een aparte plaats in-
gericht waar de werking van de diverse model-
len, al waterspuitend, kon worden bewonderd. 
De trotse eigenaren van de oude personenau-
to’s en vrachtwagens waren maar al te graag 
bereid het verhaal over hun model te vertellen. 
Zo stond er een schitterend gerestaureerde Ja-
guar E-type, die in volledige nieuwstaat was op-
geknapt. Maar ook namen als Talbot, Cadillac, 
Essex Super Six,
De Soto, MG, Austin Healy, Riley en een A-Ford 
uit 1931 werden tentoongesteld. Maar dit is 
slechts een kleine greep uit het enorme aantal 
automerken dat was te bewonderen.
Deze eerste Oldtimerdag mag,met recht, een 
groot succes worden genoemd. De leden van 
de commissie: Gerard Duineveld (voorzitter), 
Cock Maarschalk, Coen Brans, Cees Davidson, 
Frits van der Meij, Kees Stam, Raymond Jak, Jes-
sica Hof, Cary van Baekel en natuurlijk met on-
dersteuning van vele vrijwilligers. Gezamenlijk 
hebben zij meer dan en jaar lang aan de organi-
satie en de voorbereiding gewerkt. Al met al een 
groot succes en voor herhaling vatbaar. (Joop 
Waijenberg)

Pech voor dame met blauwe hoed

Het zal je maar gebeuren. Bij 25 graden een 
hele avond passen bij Margreet van den Berg 
in Driehuis. Op zoek naar de juiste outfit voor 
de groepsfoto van onze eigen Santpoortse 
hoffotograaf Aris Schutte. Opgetogen, maar 
moeizaam manoeuvrerend met rok en hoed 
ging zij op de fiets richting het nostalgische 
decor van de ruïne van Brederode. Na afloop 
van het concours hippique voegde zij zich 
vreugdevol bij het levende portret uit vervlo-
gen tijden. ‘Hoe zou dit reusachtige staatsie-
portret voor haar uitpakken’, vroeg zij zich 
vol spanning af. Helaas, het mocht niet zo 
zijn. Een rijzige man kwam voor haar staan 
en ontnam - overigens zonder enig besef - het 
zicht op de grote hoed achter hem. Mocht u 
zich na 50 jaar afvragen ‘wie zat er toch on-
der die blauwe hoed? Voeg dan dit fotootje 
toe en het complete beeld is in de analen ge-
boekstaafd.

Veel belangstelling voor de kramen van Stich-
ting Santpoort en de Harddraverij (foto: Karin 
Dekkers)

De agrarische dag, waarbij jong en oud betrok-
ken zijn, wordt gesponsord door Rabobank 
Velsen en omstreken
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Literaire wandelingen 
over ‘de as van de wereld’
Haarlem - Op zeven woensdag-
middagen: 19 en 26 augustus 
en 2, 9, 16, 23 en 30 september 
(van 14.00 tot circa 15.30 uur) 
wordt een unieke literaire wan-
deling georganiseerd over Haar-
lems Bakenessergracht (de as of 
navel van de wereld) met dich-
ter en voordrachtskunstenaar 
George Moormann. Met literaire 
anekdotes en topografische po-
ezie en proza. Alles of bijna al-
les over dichters, kunstenaars, 
huizen en plekken die belangrijk 
waren of zijn voor kunst, litera-
tuur en wetenschap. Met na af-
loop voor iedere deelnemer een 
bijzondere Hollandia Bronwater-
cocktail en een genummerd en 
gesigneerd gedicht.
Dichter en Haarlemkenner Ge-
orge Moormann meent over ge-
noeg bewijzen  te beschikken 
dat de Bakenessergracht de as 
of navel van de wereld is. Hier 
liggen immers niet alleen Haar-
lems wortels maar werd en wordt 
wereldgeschiedenis geschreven. 
Een paar voorbeelden? Aan deze 
gracht werd het boekje gedrukt 
dat met de allereerste bemande 
maanvlucht naar de maan werd 
geschoten, hier debatteerde 
Haarlems enige Nobelprijswin-
naar Konrad Lorentz met Albert 
Einstein over zijn relativiteitsthe-
orie, hier is nog steeds het we-
reldcentrum gevestigd van het 
legendarische en geheimzinni-
ge genootschap der Rozenkrui-
zers, hier werkten wereldbe-
roemde schilders als Frans Hals 
en Philip Wouwerman, hier be-
zochten componisten en musi-
ci het stamhuis van de Andries-

sens, hier woonden en werkten 
schrijvers als Willem Bilderdijk 
en Louis Ferron. Hier bezochten 
koningen en keizers het om de 
hoek  gelegen Teylers Museum 
en hier bevond zich het kantoor 
van Hollandia  Bron, het Haar-
lems geneeskrachtig tafelwa-
ter dat wereldwijd werd gepre-
zen door gerenommeerde me-
dici en werd geschonken op de 
passagiersschepen van de Hol-
land  Amerika lijn.
Naast werk van onder ande-
re Louis Ferron, Willem Bilder-
dijk, Godfried  Bomans, H.L. Pre-
nen, Jan Kal, Arthur van Schen-
del, Anthony Kok, Jacob Isra-
el de Haan, Lodewijk van Deys-
sel, Theo Thijssen, Willem van 
den Hull en het mannetje van 
de Maan draagt George Moor-
mann op locatie ook uit eigen 
werk voor.
Na afloop van deze bijzonde-
re wandeling worden de deel-
nemers ontvangen op het ter-
ras van restaurant Willendorf, 
het voormalige kantoor van Hol-
landia Bron. Hier ontvangt iede-
re deelnemer een dorstlessen-
de & vitaliserende versnapering: 
een unieke Hollandia Bronwa-
tercocktail, die vergezeld gaat 
van een fraai vormgegeven re-
cept plus een speciaal geschre-
ven genummerd en gesigneerd 
gedicht!

Er is plaats voor 210 deelne-
mers (per wandeling 30 perso-
nen). Aanmeldingen en reserve-
ringen op volgorde van binnen-
komst via info@dezingendezaag.
com of 023-5329508.

Kauwgumvrij 
Haarlem
Haarlem - Vanaf heden le-
vert  Spaarnelanden, in opdracht 
van de gemeente, een extra in-
spanning voor een kauwgum-
vrij Haarlem. Met een nieuwe 
methode gaan zij gezamenlijk 
de strijd aan tegen vastgeplak-
te kauwgum. Van noord tot zuid, 
van oost tot west, overal kun je 
Spaarnelanden en de Gumbus-
ters in actie zien.
Kauwgum is een grote erger-
nis. De honderden achtergeble-
ven stukjes kauwgum geven een 
ontsierend straatbeeld. Helaas 
slijt de kauwgum nauwelijks: het 
duurt jaren voordat kauwgum 
verteert. In maart van dit jaar 
nam wethouder Maarten Diven-
dal de nieuwe anti- kauwgum-
machine in gebruik. In april werd 
de Grote Houtstraat  kauwgum 
vrij gemaakt. Dit bleek een suc-
ces. Daarom gaat de gemeente 
het apparaat nu ook in andere 
delen van de stad inzetten.
De gumbuster is een apparaat 
dat door middel van stoom vast-
geplakte gum en vogelpoep los-
maakt. Vervolgens wordt de gum 
met een reinigingsmiddel en 
borstel verwijderd. Medewer-
kers van Spaarnelanden wer-
ken in het begin nauw samen 
met de Gumbusters. Zij worden 
door Gumbusters on-the-job ge-
traind. Uiteindelijk zet de ge-
meente de methode in als regu-
lier onderdeel van het openbaar 
onderhoud.

BDO Chess Tournament
Haarlem - Vrijdagavond 14 au-
gustus om 17.00 uur, wordt in 
de ‘Refter’ van het Haarlemse 
stadhuis het startschot gegeven 
voor het 5e BDO Chess Tourna-
ment. Onder leiding van Inter-
nationaal Schaakmeester Hans 
Böhm wordt de officiële opening 
verricht. De toernooiorganisatie 
heeft wethouder Maarten Diven-
dal uitgenodigd om namens de 
gemeente een openingswoord te 
spreken.

In de hoofdgroep zijn vier groot-
meesters te bewonderen. De 
zeer sterke Igor Khenkin uit 
Duitsland, onlangs nog win-
naar van ons ROC Nova Colle-
ge weekendtoernooi, is op rating 
favoriet. Hij zal concurrentie on-
dervinden van twee Nederland-
se toppers Dimitri Reinderman 
en Friso Nijboer. De eerste be-
haalde een tweede plaats bij het 
Europees Jeugdkampioenschap 
en een derde bij het Jeugdwe-
reldkampioenschap. Friso is Ne-
derlands jeugdkampioen en 
winnaar van vele internationa-

le open toernooien. De vierde 
grootmeester is de IJslander He-
dinn Steingrimsson. Hij deed ook 
al vroeg van zich spreken, want 
hij werd Jeugdwereldkampioen 
tot 12 jaar. Uiteraard zijn we ook 
blij dat de nieuwe jeugdkampi-
oen van Nederland, Robin van 
Kampen zijn opwachting maakt. 
Hij won pas de meestertienkamp 
in Groningen.
Ook  de Challenger is er kwa-
litatief op vooruit gegaan. Met 
de bekende Letse grootmees-
ter Viesturs Meijers en de mees-
ters Andras Flumbort en Mar-
tin Zumsande uit respectieve-
lijk Hongarije en Duitsland ma-
ken de andere deelnemers kans 
op een meesterresultaat. Ui-
teraard hopen we dan vooral 
op een goed toernooi voor Bart 
Gijswijt, de regerend clubkampi-
oen van HWP Haarlem. Ook van 
de sterke jeugdspeler Yorick ten 
Hagen van Kennemer Combina-
tie, vorig jaar nog kampioen van 
de Noord-Hollandse schaak-
bond, verwachten we het een en 
ander.

Kunstmarkten dit jaar 
druk bezocht
Spaarndam - Mieke Snel is de 
gelukkige winnaar van een schil-
derij op de Spaarndamse kunst-
markt. Ieder jaar mogen alle be-
zoekers een kaart invullen. On-
der de invullers werd ook dit keer 
een weer kunstwerk verloot. Het 
was een strakke impressie van 
een Frans landschap, geschil-
derd door de Castricummer Re-
né de Graaf. ,,Toen ik mijn naam 
achterliet hoopte ik iets te win-
nen om een waardevol cadeau 
aan iemand te kunnen geven. 
Maar als je ziet hoe mooi het is, 
dan ga je wel twijfelen,” vertelde 
de verbaasde winnaar, ,,Moet je 
trouw zijn aan jezelf door het te 
houden, of juist door bij je voor-
nemen te blijven?” Mieke Snel, 
die zelf ook schilderlessen volgt, 
was niet alleen te spreken over 
het schilderij, maar ook over de 
bijzondere manier waarop het 
was ingelijst, met matgrijs ver-
nageld metaal. “Zeer goed pas-
send,”  vond zij.

Afgelopen zaterdag was de laat-
ste van de vijf jaarlijkse kunst-
markten in Spaarndam. Alhoe-
wel er opvallend veel bezoekers 

waren, bleek de verkoop iets 
achter te blijven bij vorige edi-
ties. De kunstenaars waren des-
ondanks zeker niet ontevreden. 
Dat er iets minder van eigenaar 
verwisselde weten ze aan de cri-
sis. ‘Kunst wordt gezien als luxe,’ 
zo was te horen, ‘en met uitga-
ven aan luxe moet je oppassen in 
onzeker tijden vindt men schijn-
baar.’
Het bestuur van de kunstmarkt-
stichting kijkt tevreden terug op 
de openstelling van de Kolksluis, 
waarlangs de markt staat opge-
steld. Weliswaar werden er maar 
weinig schepen geschut, maar 
het werd als extra attractie tij-
dens het evenement zeker ge-
waardeerd. Volgend jaar wor-
den er meer schepen verwacht, 
als de openstelling wat meer be-
kendheid krijgt. Dat valt samen 
met de veertigste editie van de 
kunstmarkten. Er is geen ex-
tra geld voor beschikbaar, maar 
toch zint het bestuur zich op 
wat extra’s. ,,Als er mensen goe-
de (en goedkope)  ideeën heb-
ben, dan zijn ze meer dan wel-
kom,” vertelt stichtingsvoorzitter 
Paul Marselje.

Struinen door bos en duin
Haarlem - Struinen door de dui-
nen. Het mag normaal niet, za-
terdag 22 augustus even wel! 
U komt op plekjes waar u nor-
maal niet komt en misschien ver-
rast u een ree of damhert tijdens 
het eten. Achter elk duin is het 
uitzicht weer anders. U zult zien 
dat het bos van Duin en Kruid-
berg heel afwisselend is. De gids 
van Natuurmonumenten vertelt 
u over alles wat u onderweg te-
genkomt, zoals over de de eer-
ste bessen en vruchten. Doe ste-
vige schoenen aan en een lan-

ge broek! Verrekijker mee is aan 
te raden. Deze excursie op zater-
dag 22 augustus duurt ongeveer 
3 uur en begint om 11.00 uur bij 
het informatiepaneel op de par-
keerplaats Duin en Kruidberg 
(aan de Duin en Kruidbergerweg 
in Santpoort-Noord, ter hoog-
te van nummer 74). Kosten: vol-
wassenen 2,50 en kinderen/65+ 
1,50. Aanmelding via het Na-
tionaal Park Zuid-Kennemer-
land www.npzk.nl of telefonisch 
bij Duincentrum de Zandwaaier 
023541 1129 (niet op maandag).

Zwerftoch(t) 
door Haarlem
Haarlem - Op zaterdag 15 au-
gustus kunt u mee met één van 
de Gildegidsen op zwerftocht 
door Haarlem. Met deze serie 
wandelingen krijgt u een goed 
beeld van Haarlems wonder-
mooie binnenstad. En dat voor 
maar 3 euro per persoon. U hoeft 
zich niet vooraf aan te melden. 
Als u er toch vooraf zeker van wil 
zijn dat er voor u plaats is, kunt 
u zich met vermelding van uw 
naam en telefoonnummer  aan-
melden op  06-16410803 of e-
mail: gildewandelingen@gmail.
com.Start Archeologisch Mu-
seum/Vleeshal, Grote Markt 18; 
aanvang 14.00 uur.
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Avondexcursie Eindenhout
Regio - Woensdag 19 augustus 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een avondexcursie in 
het natuurreservaat Eindenhout. 
Eindenhout is een oud landgoed 
en is een restant van de oor-
spronkelijke natte laagvlakte tus-
sen Haarlem en de duinen. En is 
gelegen aan de westkant van de 
Haarlemmerhout tussen de Wa-
genweg en de Leidse Vaart.
Eindenhout bevat tal van bijzon-
derheden. Op drie hectare ko-
men meer dan 140 verschillende 
planten voor en een tiental zijn 
uniek voor Haarlem. De bomen 
lijken dan wel niet zo oud maar 
zijn dat wel. De essen en elzen 

blijken uit onderzoek tenmin-
ste 200 jaar te zijn! Ook wat vo-
gels betreft is Eindenhout bijzon-
der. De dichtheid aan broedvo-
gels hier behoort tot de hoogste 
van Zuid-Kennemerland. Ook de 
zwartkop, tjiftjaf, staartmees en 
glanskop zijn relatief talrijk. Het 
is een natuurmonument aan de 
Hollandse binnenduinrand! 
Vertrek om 19.00 uur vanaf de 
parkeerplaats bij de Middelba-
re school Sancta Maria. Duur: 
1,5 uur. Deelname is gratis. Aan-
melden vooraf is niet nodig. In-
formatie: Dik Vonk, 023-5254140 
of op www.ivn.nl/zuidkennemer-
land. (foto: J. van Mourik)

Cursussen 
voor mantelzorgers
Regio - Zorgen voor een fami-
lielid, vriend of buren, steeds 
meer mensen doen dit. Deze 
zorg wordt mantelzorg genoemd 
en een grote groep mensen doet 
dit gewoon uit liefde voor de an-
der of misschien uit plichtsbesef. 
Niettemin kan het verlenen van 
zorg naast het eigen leven met 
werk, gezin en verplichtingen in-
tensief zijn. Tandem is een non-
profitorganisatie die met subsi-
die van gemeentes ondersteu-
ning biedt aan mantelzorgers. Zij 
doet dit op verschillende manie-
ren, mantelzorgers kunnen indi-
vidueel ondersteuning krijgen, 
via een lotgenotengroep, door de 
inzet van een vrijwilliger of door 
het volgen van een cursus.
Komend najaar biedt Tandem 
vier cursussen aan. Een goede 
tijd om een cursus op te pakken. 
Kunt u uw naaste niet alleen la-
ten en wilt u één van de cursus-
sen toch graag volgen? Zoek 
contact met ons dan kunnen 
wij samen met u de mogelijkhe-
den bespreken voor opvang van 
uw naaste door bijvoorbeeld een 
vrijwilliger van Tandem. 
Als eerste start maandagmiddag 
14 september in locatie Zuider-
poort, Amerikaweg 2 in Haarlem 
de cursus Omgaan met demen-
tie. Deze cursus wordt georga-
niseerd door InGeest in samen-
werking met Tandem en is voor 
familie van mensen waarbij de 
diagnose dementie kort geleden 
gesteld is. 

Voor mensen die langdurig ge-
zorgd hebben voor een naas-
te maar waarvan de naaste nu 
ongeveer een jaar geleden is 
overleden, is de cursus ‘Na Zor-
gen komt Morgen’. In deze cur-
sus leert u uw leven weer op te 
pakken na vele jaren zorgen. De 
cursus start op dinsdagmiddag 
15 september aan het Res No-
vaplein 37 in Heemstede. 
De balans vinden tussen het zor-
gen voor de naaste en voor uzelf 
is soms moeilijk. In de cursus ‘De 
Zorg de Baas’ leert u deze ba-
lans terug te vinden. De cursus 
start donderdagmiddag 24 sep-
tember in verpleeghuis Velser-
duin, Nicolaas Beetslaan 4 in 
Driehuis.
Als laatste start op dinsdag-
avond 29 september in verpleeg-
huis Zuiderhout, Beelslaan 9 in 
Haarlem de cursus Mijn verhaal 
als Mantelzorger. Deze cursus 
wordt georganiseerd door In-
Geest in samenwerking met Tan-
dem en is bedoeld voor man-
telzorgers die zorgen voor een 
hulpbehoevende ouder. Het le-
vensverhaal van de ouder staat 
centraal en wordt gebruikt om 
het plezier in het zorgen voor de 
ouder en de balans tussen de 
zorgtaak en het eigen leven te-
rug te vinden.

Meer informatie over de cursus-
sen vindt u op www.tandemzorg.
nl, u kunt zich hier ook aanmel-
den of u belt met 023-89 10 610.

Pleinfeest Plesmanplein
Haarlem-Noord - Op zaterdag 
22 augustus zal het jaarlijkse 
Pleinfeest op het Plesmanplein 
in Haarlem weer worden gehou-
den. Tal van kraampjes en leuke 
demonstraties zullen aanwezig 
zijn op de markt. Onder ande-
re zal er informatie zijn over wo-
nen en werken in de zorgcentra 
Nieuw-Delftweide en Schoter-
hof. Kramen met info over Sport-
SupportHaarlem, Dierenambula-
ce, Politie, en nog anderen. An-
nemarie Rijkse zal een schilder-
workshop geven en de kinderen 
kunnen zich laten schmincken. 
Voetbalvereniging EDO gaat met 

de jeugd penalty-schieten en er 
zal een klein stoomtreinparcours 
zijn voor de kinderen. Er is een 
sjoelcompetitie en er zijn de-
monstraties van een Line-dance 
groep en TaiChi. Dit alles onder 
het genot van muziek, een hapje 
en een drankje. 

Het pleinfeest wordt gehouden 
op zaterdag 22 augustus van 
11.00-16.00 op het Plesman-
plein in Haarlem-Noord. Deze 
dag wordt georganiseerd door 
de winkeliers, wijkraad en de 
zorgcentra Nieuw-Delftweide en 
Schoterhof. (foto: archieffoto)

Veel nominaties voor 
mooiste monument
Haarlem - Al meer dan 50 mo-
numenten zijn genomineerd 
voor “mooiste Haarlemse monu-
ment” via de website www.haar-
lemmonumentaal.nl. Deze web-
site is door de gemeente Haar-
lem en City Marketing Haarlem 
in het leven geroepen in het ka-
der van Haarlem Monutmentaal 
2009. Tot 1 september 2009 kun-
nen nog monumenten genomi-
neerd worden, waarna de web-
site omgebouwd wordt tot si-
te waar op de ingediende nomi-
naties gestemd kan worden. De-
ze site met dezelfde naam zal op 
11 september 2009, aan de voor-
avond van de Open Monumen-
ten Dagen, klaar zijn.

Van de ingezonden nominaties 
zijn tot op heden 32 unieke mo-
numenten genomineerd, waar-
onder natuurlijk de Grote of St. 
Bavokerk, het Teylers Museum 
en de Kathedraal St. Bavo. Maar 
ook minder bekende monu-
menten als de Pastoor van Ars-
kerk (Beatrixplein, Parkwijk) en 
zwembad De Houtvaart zijn in-
gediend. Naast gebouwen ko-
men ook Haarlemse hofjes, een 
begraafplaats, het gedenkteken 
Fokker Spin (Santpoorterplein) 

en het standbeeld van Laurens 
Jansz Coster voor op de lijst van 
genomineerden.

Haarlem is de vijfde monumen-
tenstad van Nederland. Haarlem 
Monumentaal 2009 besteedt veel 
aandacht aan het monumenta-
le karakter van Haarlem, monu-
mentale activiteiten en activitei-
ten in monumenten. Daarnaast 
heeft de gemeente Haarlem de 
intentie tot 2012 700 complexen 
aan te wijzen als gemeentelijke 
monumenten. Ook  wijst zij ex-
tra gebieden aan als beschermd 
stadsgezicht. Haarlem Monu-
mentaal 2009 is dé gelegenheid 
om Haarlemmers nog trotser te 
maken op de schoonheid van 
hun stad.

Tijdens de afsluiting van Haar-
lem Monumentaal 2009 vindt de 
bekendmaking van het Mooiste 
Monument van Haarlem plaats. 
Indieners maken kans op een di-
ner op locatie van hun mooiste 
monument.
Voor meer informatie over Haar-
lem Monumentaal 2009 en acti-
viteiten in monumenten of mo-
numentale activiteiten, zie www.
haarlemmonumentaal2009.nl.

Psy Café
Haarlem - Cliënten Belangen 
Bureau organiseert op 25 augus-
tus weer een Psychiatrie Café in 
het Café Het Wapen van Bloe-
mendaal, Zijlvest 1a. Het onder-
werp deze maand is: ‘mensen-
bieb’. Twee vrijwilligers van de 
mensenbibliotheek komen ver-
tellen over dit project waarbij 
mensen worden ingezet als le-
vend boek. Het Psy Café staat 
open voor iedereen met belang-
stelling voor psychiatrie en aan-
verwante zaken: (ex-)cliënten, 
hulpverleners, familieleden, stu-
denten, vrijwilligers enz. De in-
loop is vanaf 17.00 uur. Het offi-
ciële programma is van 17.30 tot 
18.30 uur, maar medewerkers 
van het Cliënten Belangen Bu-
reau zijn tot 19.00 uur aanwezig. 
Voor deze avonden is vooraf op-
geven niet nodig; op de aange-
geven tijd stapt u gewoon bin-
nen. Elke bezoeker krijgt één 
consumptiebon voor een gratis 
drankje. Natuurlijk is het Psy Ca-
fé er ook om onder het genot van 
een drankje anderen te ontmoe-
ten. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Karin 
Goudsmit, Renny van den Ber-
ge of Lia Passant, telefoon 023-
5187690. Neem ook eens een 
kijkje op www.cbb-kam.nl.

Boetseren
Regio - Boetseergroep De Or-
chidee start op woensdagavond 
9 september van 20.00 tot 22.00 
uur, weer een serie van 30 avon-
den Vrij Boetseren, voor zowel 
beginners als voor gevorder-
den. Een ieder werkt naar eigen 
idee en op eigen niveau, in een 
kleine, gezellige groep met veel 
persoonlijke aandacht, en on-
der professionele begeleiding 
van beeldhouwer Joep van Op-
zeeland. Er wordt 5 avonden ge-
werkt aan het zelfde beeld, aan 
de hand van foto’s, tekeningen of 
schetsen van een onderwerp wat 
iedereen voor zich zelf bepaalt. 
Aan de orde komen: Oefenen in 
kijken, proporties, afwerken en 
eventueel uithollen. Inschrijven 
is mogelijk per  5 of 10 avonden. 
De kosten voor 10 avonden be-
dragen 115 euro exclusief mate-
riaal, inclusief koffie/thee. Infor-
matie of aanmelden: Joep van 
Opzeeland, beeldhouwer, Liede-
weg 51 Haarlemmerliede, tussen 
de Zoete Inval en Penningsveer. 
Tel. 023-5313208, of per e-mail 
joepvanopzeeland@kpnplanet.
nl. Er is voldoende parkeergele-
genheid aanwezig.

Bootje uitgebrand
Spaarndam - In de nacht van 
maandag op dinsdag rond 05.30 
uur is brand ontstaan in een 
stalen kajuitboot die lag afge-
meerd in het Boezemkanaal aan 
de Kerklaan. De brand is door 
de brandweer bestreden en uit-
eindelijk geblust maar het boot-
je is volledig uitgebrand. De poli-
tie stelt een onderzoek in naar de 
oorzaak van de brand.
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Expositie in De Kolk
Spaarndam - Alexandra Drenth, 
Margot Dukker en Janny Dom-
burg exposeren  deze maand in 
Kunstcentrum de Kolk in Spaarn-
dam.
Sinds 2006 is Alexandra Drenth 
naast beeldbewerking en foto-
grafie zich meer gaan toeleggen 
op het schilderen van mensfigu-
ren in olieverf. In haar naïef re-
alistische schilderijen werkt ze 
met thema’s als familie, zee, re-
laties, de mens en zijn omge-
ving. Sterk gestileerde figu-
ren, met naïeve elementen wat 
een sfeer van vervreemding op-
roept. In deze werken ligt de na-
druk op emotionele verhoudin-
gen.  Drenth werkt met foto’s uit 
eigen familiealbums of foto’s die 
ze tegenkomt en haar raken. Re-
gelmatig combineert ze verschil-
lende foto’s en personen zodat 
er een geheel nieuwe composi-
tie ontstaat. De foto’s gebruikt ze 
als startpunt voor  een schilderij. 
Margot Dukker toont haar fan-
tastisch-realistische penteke-
ningen en etsen (kleine foto). In 
haar werk komen veel dierfigu-
ren  in combinatie met menselij-
ke afbeeldingen voor, waar  dik-
wijls een symbolische en al dan 
niet mystieke betekenis is ver-
bonden. Ze creëert  haar eigen  
droomwereld waarin ze haar fan-
tasie volop de vrije loop laat.
De Afrikaanse beeldjes van Jan-
ny Domburg (foto boven) ge-
ven haar keramiek een kleurig 
geheel. Ooit begon ze met een   

cursus kleien,  maar die groei-
de uit  tot een hobby; ‘’nee een 
passie,’’ zoals  dat ze beklem-
toont. “”Ik werk thuis in mijn ate-
lier. Glazuur en stook zelf mijn 
werkstukken.’’ Afrikaanse vrou-
wen hebben haar voorkeur en 
ze  werkt graag met kleur. ‘’Het 
blijft voor mij  pure hobby,  maar 
er gaat geen week voorbij zon-
der klei. Hier en daar een exposi-
tie houdt de voorraad op peil en 
de zin om nieuw werk  te maken 
groot.’’
Kunstcentrum De Kolk is elk 
weekeinde geopend tussen 
12.00 en 17.00 uur. Locatie West-
kolk 4, 2063 JR Spaarndam.
Zie verder www.kunstcentrum-
dekolk.nl en galeriedekolk.web-
log.nl.

Stompe Toren
Haarlem - Juliska Yonne (zang, 
piano, gitaar) zingt en speelt op 
16 augustus met drie muzikan-
ten, die ze heeft uitgenodigd in 
het kerkje de Stompe Toren in 
Spaarnwoude.  Sven Schuster- 
contrabas, Onno de Maar- saxo-
foon, Rick Piepers - gitaar en pi-
ano vertolken liedjes van haar 
hand en van andere componis-
ten. Naast nummers die zij al 
eerder heeft uitgevoerd gaan ze 
zo’n tien nieuwe stukken doen. 
De liedjes zijn afwisselend sfeer-
fol, melodieus en melancholiek, 
vrolijk en ritmisch.
Juliska deed eerder al theater-
school en conservatorium. Naast 
componeren, zingen en pinao-
spelen geeft ze ook piano en 
zangles, muziektheaterlessen 
aan groepen kinderen en vol-
wassenen en leidt diverse koren. 
Sven Schuster heeft contrabas 
gestudeerd in Graz (Oosten-
rijk) en in Hilversum. Hij is lei-
der van de Amstel Big Band en 
speelt met het Suzanne Alt quar-
tet. Ook heeft hij zijn eigen band 
Schooster.
Onno de Maar studeerde saxo-
foon op het conservatorium in 
Amsterdam. Pas geleden is de 
cd  “Zeggen wat je denkt” van 
hem verschenen met liedjes die 
hij samen met trompettist Mark 
Smit heeft geschreven.
Rick Piepers (gitaar en piano) 
is al jaren een erg gewaardeerd 
begeleider, bandleider en arran-
geur bij diverse muzikale en the-
atrale projecten. Hij begeleidt 
onder andere diverse zangeres-
sen en koren.
Aanvang concert 14.00, toe-
gang gratis. Tevens exposeert 
deze zondag nog schilder Peter 
Balm. De Stompe Toren is alleen 
op zondag open tussen 12.00 
en 16.30 uur. Locatie Kerkweg 
Spaarnwoude.

Nieuwe zorgaanbieders 
huishoudelijke hulp
Haarlem - De gemeente Haar-
lem heeft samen met de regio-
gemeenten Heemstede, Bloe-
mendaal, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en Zandvoort een 
Europese aanbesteding uitge-
voerd voor de Wmo-taak Hulp 
bij het Huishouden. De aanbe-
steding heeft geleid tot gun-
ning aan de volgende zorgaan-
bieders: ViVa! Zorggroep, Huis-
houdelijk Hulp Amstelring/Osira 
Groep, Stichting SHDH, TZORG, 
Axxicom Thuishulp BV en Thuis-
zorg Service Nederland BV.

De gemeenten verwachten dat 
deze zorgaanbieders tezamen de 
komende jaren voldoende uren 
huishoudelijke hulp kunnen bie-
den met de juiste kwaliteit. Daar-
naast kunnen deze zes aanbie-
ders ook continuïteit van zorg 
garanderen, omdat de nieuwe 
groep zorgaanbieders gedeelte-
lijk bestaat uit de huidige aan-
bieders van huishoudelijke hulp.
Vanaf 1 oktober zullen genoem-
de zorgaanbieders hun diensten 
aanbieden in de regio Zuid-Ken-
nemerland. 

De Schoterhoeve gerenoveerd
Feestelijke heropening 
kinderboerderij
Haarlem-Noord - De afgelopen 
maanden zijn veel verblijven op  
kinderboerderij de Schoterhoe-
ve opgeknapt of vernieuwd. Het 
resultaat mag er zijn! Op zondag 
23 augustus om 14.30 uur her-
opent wethouder Maarten Di-
vendal de boerderij officieel.

Vaste bezoekers van de Scho-
terhoeve kennen het gezelli-
ge zomerfeest dat hier jaarlijks 
plaatsvindt. Zij zullen ook ge-
merkt hebben dat er de laatste 
maanden op de boerderij veel 
(ver)bouwactiviteiten hebben 
plaatsgevonden. Er is zelfs zo-
veel veranderd dat besloten is 
de boerderij officieel te herope-
nen. Dit gebeurt tijdens het zo-
merfeest op 23 augustus.

Veel kinderactiviteiten
Het zomerfeest begint al om 
11.00 uur met elke 60 minuten 
een demonstratie van het be-
kappen van de hoeven van gei-
ten en schapen en een rondlei-
ding langs de stallen en verblij-
ven. Er is een kleindierenkeuring 
van onder andere cavia’s, konij-
nen en ratten (wel eerst aanmel-
den via 023–5261718 of info@

schoterhoeve.nl ) en een goede 
doelenmarkt die zich vooral richt 
op huisdieren. Verder zijn er di-
verse spelletjes te doen, is er een 
klimaattentoonstelling en kan 
men de ‘natuursmoelenboom’ 
bezichtigen. De activiteiten wor-
den deels georganiseerd door 
de kinderen die meedoen aan de 
‘Kinderboerderij Actief Award’ 
(zie voor informatie de website 
van de boerderij). 
Om deel te kunnen nemen aan 
de diverse activiteiten moeten 
bezoekers eerst een spelletjes-
kaart  kopen. Zo’n kaart is tot 
15.30 uur tegen betaling van 1,50  
ter plaatse te koop. Een deel van 
de opbrengst is bestemd voor 
de aanschaf van milieusparen-
de producten, zoals spaarlam-
pen, regentonnen en isolatiema-
teriaal. Om 16.00 uur is het feest 
afgelopen en sluit de boerderij 
haar hekken.

Kinderboerderij de Schoterhoeve 
ligt aan de Sportweg 1 in Haar-
lem-Noord (achter het Haarlem-
stadion), telefoon: 023-5261718 
(di. t/m vr.). Voor meer informa-
tie zie de website www.schoter-
hoeve.nl.

Op zoek naar nachtvlinders 
in de Stadskweektuin
Haarlem-Noord - Het Natuur- 
en Milieucentrum Ter Kleef orga-
niseert op dinsdag 25 augustus 
een wandeling door de Haarlem-
se Stadskweektuin. Het thema is 
‘nachtvlinders’. Daar is bewust 
voor gekozen, omdat drie dagen 
later de landelijke ‘nachtvlinder-
nacht’ plaatsvindt (zie www.vlin-
derstichting.nl).
De wandeling begint om 21.00 
uur. Neem een zaklantaarn mee!

De excursie start kort voor de 
schemering en eindigt in het 
donker. De deelnemers ervaren 
hoe de natuur in de tuin reageert 
op de duisternis. Sommige plan-
ten en dieren gaan rusten, terwijl 
andere soorten dan juist actief 
worden. Veel mensen  denken 
dat die laatste groep klein is. Het 
tegendeel is waar. Onder al die 
nachtelijke actievelingen bevin-

den zich veel nachtvlinders. Surf 
naar de website www.vlinder-
net.nl en ontdek hoeveel soorten 
dan actief zijn. 
Tijdens de wandeling in de 
Stadskweektuin lokken twee 
nachtvlinderdeskundigen de 
vlinders met speciale hulpmid-
delen. Als het weer geen spel-
breker is, zullen zij zeker succes 
hebben. Misschien zien de wan-
delaars wel grote pijlstaartvlin-
ders, zoals de Avondpauwoog, 
die al eerder is waargenomen in 
de Stadskweektuin. 
De Haarlemse Stadskweektuin 
ligt aan de Kleverlaan 9. Deel-
name aan de wandeling kost 3 
euro, dit bedrag is inclusief een 
kopje koffie na afloop. Aanmel-
ding is niet nodig. Voor meer in-
formatie kunt u bellen met het 
Natuur- en Milieucentrum Ter 
Kleef, telefoon: 023-5114640.

Rommelmarkt
IJmuiden - Op zaterdag 15 au-
gustus wordt er van 9.00 tot 
16.00 uur op het Kennemerplein 
tegenover de Vomar een gezel-
lige rommelmarkt gehouden, de 
vierde van dit jaar. Met veel kra-
men die vol liggen met van alles 
en nog wat. Wie ook zijn over-
tollige spullen wil verkopen, kan 
een kraam huren. 
Bel voor meer informatie en re-
serveren met 0255-533233 of 
023-5328585. De volgende rom-
melmarkt is op 12 september.
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Burgerparticipatie in Velsen

Burgerparticipatie houdt in dat on-
derwerpen met inwoners, organisa-
ties en bedrijven besproken worden 
om deze plannen beter te maken en 
een breder draagvlak te krijgen. 

De gemeente Velsen wil hiervoor in de 
komende jaren meer in contact komen 
met haar inwoners. Hiervoor is een aantal 
spelregels opgesteld waardoor het moge-
lijk wordt om meer inhoud te geven aan 
burgerparticipatie. De gemeente nodigt u 
uit over deze spelregels mee te praten. De 
uitkomsten worden verwerkt in een ad-
vies aan het gemeentebestuur. 

De spelregels zijn opgesteld in de nota 
Inspraak en Samenspraak. Voordat deze 
nota door de gemeenteraad wordt vast-
gesteld, heeft iedereen de mogelijkheid 
om de uitgangspunten uit de nota te le-
ren kennen en er op te reageren. Dit kan 
door middel van een digitale enquête 
(Digi) waaraan ook u mee kunt doen. De 

enquête maakt deel uit van een langer 
lopend traject om ‘Inspraak en samen-
spraak’ met bewoners, instellingen en or-
ganisaties aan de hand van de praktijk te 
bespreken. De uitkomsten van deze en-
quête worden 30 september om 19.30 uur 
besproken in een bijeenkomst met ver-
schillende organisaties en instellingen in 
het stadhuis van Velsen. De uitgangspun-
ten en vragen uit de nota dienen daarbij 
als leidraad. Ook u kunt hierbij aanwezig 
zijn en ook daarna blijft er gelegenheid 
om over dit onderwerp digitaal ervaringen 
uit te wisselen. Dit traject wordt begeleid 
door het bureau De Beuk organisatiead-
vies, dat veel ervaring heeft met burger-
participatie in de praktijk en de evalua-
tie daarvan. 

Wilt u zich aanmelden voor digitale 
enquête? Stuur dan vóór 17 augustus 
een mail aan info@beuk.nl onder ver-
melding van  DigiQ Velsen. De nota is 
terug te vinden op  www.velsen.nl

De Draver overgedragen
In Santpoort is dit jaar voor de 250ste keer de Kortebaandraverij gehouden tijdens 
het dorpsfeest. Ter gelegenheid daarvan is door de Stichting Maria van Schuijlen-
burg het bronzen beeld De Draver op 6 augustus aangeboden aan de bevolking van 
Santpoort. Burgemeester Cammaert (op de foto rechts) nam het beeld symbolisch 
in ontvangst. Kunstenares Yvonne Piller (links) uit Santpoort-Zuid heeft het beeld 
gemaakt. Het beeld  De Draver staat op de rotonde bij de Wüstelaan in Santpoort. 
(foto: Andy Schoen)

Afsluiting van de rijbaan ten 
behoeve van werkzaamheden 
aan de riolering. Dinsdag 18 
augustus tot en met september 
2009. Het parkeerterrein tegenover 
Orionweg 178 t/m 192 en de 
garageboxen Orionweg 194 t/m 
198 tijdelijk niet bereikbaar.

Orionweg 200 t/m 256 en 286
t/m 574 tijdelijk bereikbaar via 
de Siriusstraat.

Afsluiting van de rijbaan ten be-
hoeve van de bouw van het berg-
bezinkbassin t/m september 2009.

Afsluiting van de rijbaan 
ten behoeve van werkzaam-
heden aan de riolering t/m 
september 2009.

Sinds 9 maart 2009 vinden er diver-
se rioleringswerkzaamheden plaats 
in de Orionweg en omgeving.  In ver-
band met deze  werkzaamheden zal 
vanaf dinsdag 18 augustus de rijbaan 
van de Orionweg tussen de Raafstraat 
de Siriusstraat afgesloten worden 
voor het verkeer.

Het parkeerterrein tegenover Orionweg 
178 t/m 192 en de garageboxen Orionweg 
194 t/m 198 zijn dan tijdelijk niet meer be-
reikbaar. Het parkeerterrein achter Orion-
weg 200 t/m 256 en 286 t/m 574 is tijdelijk 
bereikbaar via de Siriusstraat.

De werkzaamheden op de Orionweg tus-
sen de Raafstraat en de Havenkade zijn 
afgerond. Dit gedeelte is weer volledig 
toegankelijk. De overige afsluitingen blij-
ven gehandhaafd.

Rioleringswerk-
zaamheden
aan de Orionweg

Weekafsluiting Wijkerstraatweg in Velsen-Noord
Van maandag 17 augustus 6.00 uur 
tot en met maandag 24 augustus 4.00 
uur is de Wijkerstraatweg tussen de 
Velsertraverse en de Wijkeroogstraat 
afgesloten.

Het oorspronkelijke idee om tijdens het 
werk aan de Wijkerstraatweg een paral-
lelroute te maken voor doorgaand ver-
keer is in overleg met gemeenten Vel-
sen en Beverwijk losgelaten. De alterna-

tieven waren om aan dit stuk van de Wij-
kerstraatweg gedurende meerdere we-
ken steeds aan een gedeelte te werken 
of om dit deel in één week in zijn geheel 
aan te pakken. Dit laatste heeft meerde-
re voordelen.

Door het hoogteverschil tussen de Wijker-
straatweg en de Velsertraverse kunnen er 
onveilige verkeerssituaties ontstaan. Met 
een weekafsluiting worden onveilige situ-

aties voorkomen. Ook blijft de boom op 
de beoogde parallelroute gespaard. Tij-
dens de weekafsluiting wordt het stuk 
weg heringericht. De weg verschuift, een 
fietspad en fietskruising worden aange-
legd, er wordt een nieuwe fundering en in 
één keer nieuw asfalt aangebracht. Door-
dat het asfalt in een keer wordt aange-
legd, is de kwaliteit beter. Dit betekent dat 
er minder snel onderhoud nodig is in de 
toekomst.

De weekafsluiting zorgt ervoor dat Vel-
sen-Noord een week lang minder goed 
bereikbaar is. Het verkeer naar Velsen-
Noord wordt omgeleid via de Wencke-
bachstraat. Ook kan het verkeer rijden via 
de Concordiastraat en via de sluizen en 
het pont. Tijdens de weekafsluiting rijdt 
buslijn 77 een andere route tussen Bever-
wijk en Velsen-Noord. U vindt deze route 
kort vóór de weekafsluiting op de website 
noord-holland.nl/projecten/N197

Doe mee aan 
internetenquête
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Burgerjaarverslag 2008
Met het burgerjaarverslag 2008 laat 
burgemeester Cammaert zien hoe 
de gemeente Velsen in het vorig 
jaar heeft geprobeerd een aantal za-
ken te verbeteren. Een proces dat de 
komende jaren moet worden door-
ontwikkeld en voortgezet. De ve-
le betrokkenen (bestuur en ambte-
naren) hebben grote inzet getoond 
om de kwaliteit van de gemeentelij-
ke dienstverlening en de procedures 
van burgerparticipatie op een hoger 
plan te tillen.

Het doel van het burgerjaarverslag is 
een oordeel te vellen over deze twee on-
derwerpen. Een dergelijk oordeel is niet 
compleet zonder aan te wijzen waar het 
nog beter kan, maar het algemene beeld 
is dat de verbeteringen die de afgelopen 
jaren zijn ingezet leiden tot meer moge-
lijkheden voor burgers om te participe-
ren en een hogere kwaliteit van dienst-
verlening.

Gemeentelijke dienstverlening
Voor de gemeentelijke dienstverlening 
geldt dat Velsen het afgelopen jaar een 
start heeft gemaakt met een groot en 
langdurig verbetertraject. In de periode 
2008-2012 pakt de gemeente verschil-
lende onderdelen aan. Om de contac-
ten met de inwoners professioneler af 
te handelen, is afgelopen jaar als eerste 
het Klant Contact Centrum (KCC) vorm 
gegeven. Het KCC is het organisatieon-
derdeel van de gemeente dat de contac-
ten met de inwoners aanneemt en, waar 
mogelijk, direct afhandelt. Op welke wij-
ze men straks contact met de gemeen-
te zoekt (internet, telefoon, post of ba-
lie in het gemeentehuis) maakt niet uit. 
Overal krijgt men hetzelfde antwoord en 

dezelfde kwaliteit dienstverlening. Bewo-
ners en ondernemers hebben voor al hun 
vragen dus een duidelijke ingang (het 
KCC) gekregen bij de gemeente en die 
ook nog eens via internet 24 uur per dag 
bereikbaar is.

Hiervoor moet Velsen, met name achter 
de schermen, veel aanpassen in de or-
ganisatie. Dat vergt veel tijd en inves-
teringen, toch probeert de gemeente te 
voorkomen dat de samenleving hier hin-
der van ondervindt. In 2009 richt de aan-
dacht zich ondermeer op de dienstverle-
ningsnormen. Daar hoort bij dat de ge-
meente Velsen vanaf het komende jaar 
gaat meten of zij aan de normen voldoet. 
Daarbij kijkt de gemeente naar hoeveel 
producten en diensten zij levert, hoe snel 
zij dat doet en via welke kanalen. 

Het aantal ingediende klachten en be-
zwaren vormt een belangrijke graadme-
ter voor de kwaliteit van de gemeente-
lijke dienstverlening en besluitvorming. 
Het is belangrijk dat de gemeente hier 
zorgvuldig mee omgaat. De afgelopen 
jaren heeft Velsen hierin al veel verbe-
terd. Deze verbeteringen zijn ook in 2008 
doorgezet. Waar de gemeente wel op 

moet blijven letten is dat de ingediende 
bezwaren binnen de wettelijke termijn 
van tien weken worden afgehandeld. 
Verder is het belangrijk dat de gemeen-
te leert van de ingediende bezwaren en 
klachten. Daarom zal de gemeente een 
inventarisatie van de gegronde klach-
ten en bezwaren maken. Waar gaan de-
ze over, wat is er niet goed gegaan en 
hoe kan dat worden verbeterd? Meldin-
gen of klachten over de openbare ruim-
te komen binnen bij het Meldpunt Open-
bare Ruimte. Het aantal meldingen is in 
2008 licht gedaald ten opzichte van 2007. 
Uiteindelijk is ruim 97% van alle meldin-
gen opgelost, waarvan het grootste deel 
(82%) binnen vijf werkdagen.

Burgerparticipatie
Inwoners van Velsen betrekken bij de 
besluitvorming is een belangrijk aan-
dachtspunt geweest in het jaar 2008. 
Bij het opstellen van nieuwe plannen is 
samenspraak met inwoners, onderne-
mers en maatschappelijke organisaties 
één van de voorwaarden. Draagvlak on-
der inwoners en organisaties verwer-
ven zijn peilers voor nieuw beleid. De ge-
meente heeft daarom een nota over bur-
gerparticipatie aangeboden aan de ge-

meenteraad. Deze nota wordt binnen-
kort breed maatschappelijk besproken. 
Ook is gekeken naar hoe de gemeente 
Velsen nu al werkt. Daarbij is gebleken 
dat vele belangrijke dossiers al interac-
tief worden aangepakt en dat burgerpar-
ticipatie vraagt om maatwerk afgestemd 
op het onderwerp. 

Er worden waardevolle bijdragen van-
uit participatietrajecten in Velsen opge-
nomen in gemeentelijke plannen. Bo-
vendien vormen inwoners en diverse be-
drijven en organisaties een serieuze ge-
sprekspartner voor de gemeente. Vaak 
leiden bijdragen in deze trajecten tot 
verbeteringen van het project. Niet alles 
gaat in één keer goed, maar de gemeen-
te werkt steeds nauwer samen met part-
ners en dat leidt in steeds meer gevallen 
tot tevredenheid bij betrokkenen.

Voor 2009 is het noodzakelijk dat Velsen 
het beleidskader voor burgerparticipa-
tie verder uitwerkt. Daarin moet de ge-
meente beschrijven wanneer participatie 
nodig en gewenst is, hoe deze plaats kan 
vinden, maar ook hoe de gemeente kan 
beoordelen of de procedures voor parti-
cipatie van goede kwaliteit zijn.

Verloting Woningmarkt- en woonwensenonderzoek 2009
In mei hebben de gemeente en de Vel-
sense woningcorporaties AWV Eigen 
Haard, Woningbedrijf Velsen, Woning-
bouwvereniging Brederode en Woon-
corporatie Kennemerhave onderzoek 
laten doen naar de tevredenheid van 

mensen over hun huur- of koopwoning 
en hun woonomgeving. Hiervoor zijn via 
een willekeurige steekproef ruim 10.000 
inwoners van de gemeente benaderd. 
Onder de ingezonden vragenlijsten 
zijn vijf Irischeques ter waarde van vijf-

tig euro verloot. De winnende codes 
zijn 11316, 13466, 19625, 21155 en 
21233. De prijswinnaars kunnen de 
Irischeque tot 1 september 2009 afhalen 
bij de receptie van het stadhuis  op ver-
toon van de brief die met de vragenlijst 

is meegestuurd. Deze brief is uw deel-
namebewijs en bevat het unieke code-
nummer. Over de uitslag kan niet wor-
den gecorrespondeerd. De uitkomst van 
het onderzoek wordt na de zomer ver-
wacht.
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in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren 
hun beslissingen vaak direct op de uit de basis-
administratie verkregen informatie. Welke informatie 
aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald 
door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
koninkrijksrelaties.
 
De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor 
publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, 
omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele 
gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de 
over u beschikbare gegevens in de basisadministratie 
aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt 
u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het 
gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte 
derden (zoals een curator of advocaat die een dag-
vaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting 
interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel 
alle kerkgenootschappen in Nederland zorg draagt voor 
de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) 
en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële 
instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of 
particulieren). 
Bij de gemeente kunt u schriftelijk (met een kopie van 
uw legitimatie) verzoeken om aan de voornoemde 
instellingen geen gegevens over u uit de basisadmini-
stratie te verstrekken. Nadat de gemeente uw verzoek 
heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.
 
Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar 
over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, 
dan kunt u daarvan, schriftelijk met een kopie van uw 
legitimatie voor uzelf en uw minderjarige kind(eren), 
een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele 
weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuisge-
stuurd. Het is van groot belang dat de over u in de 
basisadministratie opgenomen gegevens juist en actu-
eel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op 
met de afdeling Burgerzaken van de gemeente. 
U kunt ook een afschrift van uw persoonslijst opvragen. 
Dit kost € 6,19 incl. portokosten. Voor meer informatie 
zie ook: www.Velsen.nl
  
KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort           
Bosboom Toussaintlaan 28 1 naaldboom                           
Bickerlaan ong.  4 berken, 
(plantsoen t.h.v. Dobbius- 5 eiken, 2 elzen,                   
laan 2 t/m 6 e.o.) 1 veldesdoorn, 
  1 meidoorn                     
Driehuizerkerkweg 172 1 esdoorn                                
 
Dagtekening  van de kapvergunningen is 
11 augustus 2009.
 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG  FASE 1
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-10-2009  IJmuiderstraatweg 120 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
tankstation (verkoop- en autowasgebouw)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 

ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-156-2009 Marie Jungiusstraat 4 te Velserbroek; 

het plaatsen van een dakkapel 
(achtergevel)

BL-157-2009 Velserduinweg 203 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-158-2009 Oude Pontweg 131 te Velsen-Zuid; 
het oprichten van een berging

BL-159-2009 Oude Pontweg 133 te Velsen-Zuid; 
het verplaatsen van een berging

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ont-
heffing op grond vande Wro te verlenen voor: 
BL-82-2009  Wüstelaan 38 te Santpoort-Zuid; 

het legaliseren van een erfafscheiding
PS-26-2009  Lange Nieuwstraat 791 te IJmuiden; 

verzoek bestemmingswijziging van een 
gedeelte van Lange Nieuwstraat 791 
t.b.v. uitbreiding van de bestaande 
amusementshal

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 14 augustus t/m 24 september 
2009. Schriftelijke of  mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergun-
ningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS
 
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 14 t/m 
27 augustus 2009 ter inzage.
B1-4-2009 Kerkweg 156 te Santpoort-Noord;  

het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

BP-103-2009 Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid; 
het gewijzigd uitvoeren van BP-137-2008 
(het oprichten van een hoofdgebouw 
met tribune)

 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B1-5-2009   Melklaan 35 a te Velsen-Noord; 

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

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

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

BL-138-2009 Kruidbergerweg 10 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
berging

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

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

BP-100-2009 Deutzstraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van 24 bedrijfsunits

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

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

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:
BL-79-2009  Concordiastraat ong. te Velsen-Noord; 

het plaatsen van een zuil met diverse 
bedrijfsnamen

BP-53-2009  Geelvinckstraat 55 te Velsen-Noord;
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

BP-54-2009  Geelvinckstraat 57 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

BP-79-2009  Wijkerstraatweg 160 te Velsen-Noord; 
het veranderen van de begane grond 
t.b.v. een te huisvesten dialysecentrum

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-68-2009  Velserduinweg 21 te IJmuiden; 

het inpandig slopen van een woning/winkel
SL-73-2009  Van Saelenplantsoen 23 te Velsen-Noord; 

het verwijderen van asbesthoudende 
rookgaskanalen en cv-installaties bij 148 
woningen Bornstraat 1 t/m 43, 
Van Diepenstraat 2 t/m 44 (even), 
Doelmanstraat 9 t/m 15 (oneven), 
Dijckmanstraat 1 t/m 19 (oneven), Van 
Kalkarstraat 1 t/m 8, Van der Poelstraat 1 
t/m 27 (oneven), Grote Hout- of 
Koningsweg 70 t/m 78 (even) en Van 
Saelenplantsoen 1 t/m 42

SL-74-2009  Bloemstraat 5 te IJmuiden; 
het verwijderen van asbesthoudende 
panelen (voor- en achtergevel) bij 95 
woningen (Bloemstraat 5 t/m 53 
(oneven) en S.P. Kuyperplantsoen 31 
t/m 71 (oneven)

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
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BROMFIETSCERTIFICAAT OMRUILEN 
VÓÓR 1 OKTOBER 2009 
 
Houders van een bromfietscertificaat hebben tot 
1 oktober 2009 de tijd om hun bromfietscertificaat om 
te wisselen voor een rijbewijs met de categorie AM.
Per 1 oktober 2006 is het bromfietscertificaat vervangen 
door de categorie AM op het rijbewijs. Na 1 oktober 
2009 is omruilen niet meer mogelijk. Als de houder 
het bromfietscertificaat niet voor 1 oktober heeft 
omgeruild, moet hij/zij voor het verkrijgen van een 
bromfietsrijbewijs een theorie-examen afleggen bij het 
CBR. Naar verwachting wordt per 1 januari 2010 het 
praktijkexamen voor bromfiets ingevoerd. Voor burgers 
die ooit een rijbewijs A of B hebben gehaald dat voor 
vernieuwing in aanmerking komt, geldt bovenstaande 
niet.
 
De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak. U 
kunt via het internet (www.velsen.nl; Digitaal loket) 
een afspraak maken. Ook is de afspraken- en infolijn 
(0255) 56 73 23 elke dag bereikbaar van 09.00 tot 
16.00 uur. 
 
Voor het omruilen van een bromfietscertificaat moet 
een recente goedgelijkende foto, die aan alle wettelijke 
eisen voldoet, meegenomen worden. De verschuldigde 
leges bedragen € 37,--. 
 
VANAF 21 SEPTEMBER 2009
VINGERAFDRUKKEN IN REISDOCUMENT 
 
Het opnemen van vingerafdrukken is met ingang van 
21 september 2009 verplicht. Op grond van de 
Europese regelgeving is alleen een uitzondering 
mogelijk voor kinderen jonger dan 12 jaar en als het 
fysiek onmogelijk is om vingerafdrukken op te nemen. 

De vingerafdrukken worden bij het aanvragen van een 
reisdocument elektronisch opgenomen met een vinger-
afdruklezer. Het is van belang dat de van u op te 
nemen vingerafdrukken de best mogelijke kwaliteit 
hebben. Let u er daarom s.v.p. op dat, als u het reis-
document gaat aanvragen, oneffenheden (bijvoorbeeld 
verfresten) aan uw vingers zoveel als mogelijk zijn ver-
wijderd. Er worden vier vingerafdrukken elektronisch 
opgenomen met een vingerafdruklezer die aan de balie 
is geplaatst. De opgenomen vingerafdrukken worden 
opgeslagen in de reisdocumentenadministratie. Twee 
vingerafdrukken worden ook opgeslagen in de chip van 
het reisdocument. Voordat met de verwerking van uw 
aanvraag begonnen wordt, zal de medewerker aan de 
balie nagaan of er vingerafdrukken kunnen worden 
opgenomen. Indien van een of meerdere vingers geen 
vingerafdrukken kunnen worden opgenomen, omdat 
bijvoorbeeld een vinger in het verband zit, worden 
vingerafdrukken opgenomen van een of meer andere 
vingers waar dat wel mogelijk is. In het geval dat bij u 
vanwege een tijdelijke verhindering geen enkele vinger-
afdruk opgenomen kan worden, kan er geen reisdocu-
ment met een geldigheidsduur van 5 jaar worden 
verstrekt. Ook dit vloeit voort uit de Europese regelge-
ving. Doet zich zo'n situatie bij u voor, dan heeft u een 
keuze. Of u komt op een later moment terug als er wel 
vingerafdrukken kunnen worden opgenomen, of u 
krijgt een reisdocument met een geldigheidsduur van 
maximaal 12 maanden. 
 
VERSTREKKINGEN UIT DE 
GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE 
PERSOONSGEGEVENS
 
In de gemeentelijke basisadministratie persoons-
gegevens (de officiële benaming voor de Nederlandse 
bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens 
opgenomen van iedereen die binnen de gemeente 
woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adres-
gegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over 
een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, 
uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens 
worden veelal automatisch verstrekt aan vele over-
heidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappe-
lijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover 
dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken Deze 
instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering 

(van de erfgrens t/m het hoofdriool)

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

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

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

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

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

en urgenties

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

AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER 
EN WETHOUDERS 

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

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

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

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

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

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, automa-
tisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, publieks-
dienstverlening kunt u zich wenden tot wethouder 
Karel Ockeloen 

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

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

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 

Ineke Edzes - Altena 

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

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


