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Komende weekend nautisch en cultureel feest

Havenfestival: ontdek 
het DNA van IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag en 
zondag bruisen de traw-
lerkade en Vissershaven 
weer van de activiteiten. 
Het Havenfestival IJmui-
den staat dit jaar in het te-
ken van IJmuidens DnA en 
dat zorgt voor veel verras-
singen.

IJmuidens DNA staat voor vis, 
staal, haven, sluizen, architec-
tuur, cultuur en alle andere za-
ken waar Velsen trots op kan 
zijn. Op verschillenden podia 
en in diverse bedrijfspanden 
vinden veel optredens plaats 
en de haven ligt vol met prach-
tige schepen. De bezoekers 
kunnen bijvoorbeeld op wan-
delsafari onder begeleiding 
van gids en amateur historicus 
Fred Schweitzer. Hij maakt een 
ontdekkingstocht langs verge-
ten plekjes in de haven. Ver-
trek vanaf Grand Café Krui-
ten en met de tuk tuk van-
uit de 2e Havenstraat. Vooraf 
vertelt oud-havenmeester Cor 
Oudendijk een boeiend ver-
haal over het ontstaan van de 
IJmond. Dat doet hij in IJmui-
der Stores. Vanaf de Trawler-
kade 94 vertrekt de bootsafa-
ri: kapitein Jumelet laat IJmui-
den zien vanaf het water. Zon-
dagmiddag kunnen bezoekers 
in de tent van Woningbedrijf 
Velsen alles te weten komen 
over de invloed van de be-
roemde architect Dudok op de 
architectuur in Velsen. Wie in 
de 2e Havenstraat op de bus 
stapt, maakt aan de overkant, 
bij de oude vishal, kennis met 
het getergde viswijf.
Natuurlijk is er ook voor de 
kinderen van alles te bele-
ven. Zij gaan op zoek naar 
het IJmuidens DNA, met als 
leidraad een boekje dat gra-
tis verkrijgbaar is bij de info-
stand aan het begin van de 
kade. Verder zijn er voor de 
kinderen speciaal voor het Ha-
venfestival gemaakte tijdelijke 
tattoos te verkrijgen. Wie een 
foto van zichzelf met de tattoo 
post op de Facebookpagina 
van het Havenfestival, maakt 
kans op een mooie prijs!
IJmuidens DNA met een hoog 
houdbaarheidsgehalte is de 
muzikale erfenis van de trou-

badour Cornelis Vreeswijk. 
Zondagmiddag presenteert 
zanger/muzikant Cees Koldijk 
(4tuoze Matroze) in de spie-
geltent de Cornelis Vreeswijk 
Competitie. Hier zullen onder 
andere Vlucht 13 en Fabia-
na Dammers hun opwachting 
maken. Zaterdagavond brengt 
Giovanca haar vrolijke klan-
ken op het hoofdpodium ten 
gehore, terwijl zondagmiddag 
de buhne wordt vrijgemaakt 
voor de Santpoortse zange-
res Krystl.

Het volledige programma 
staat elders in deze krant. Bij 
de infostand aan het begin 
van het festivalterrein is een 
plattegrond verkrijgbaar. Zie 
ook www.havenfestivalijmui-
den.nl.

IJmuiden - Betaald voet-
balclub Telstar is ook dit jaar 
aanwezig op het Havenfesti-
val IJmuiden. Bezoekers heb-
ben de mogelijkheid een mooi 
shirt van de club aan te schaf-
fen, spelers of leden van de 
technische staf te ontmoe-
ten of via het pixelplan (www.
scpixel.nl) Telstar én de KN-
RM te ondersteunen. Daar-
naast kunnen bezoekers van 
de stand diverse mooie prij-
zen winnen! Telstar staat op 
het terrein van de KNRM, tus-
sen de Dokweg en de Trawler-
kade.

Telstar op 
Havenfestival

Motorrijder onwel
Velsen - Een 46-jarige IJmui-
denaar is zondagmiddag rond 
15.45 uur onwel geworden in de 
Schutterstraat. Omstanders za-
gen dat de man van zijn motor 
was gevallen en zwaar ademde. 

Een bewoonster heeft direct de 
hulpdiensten gebeld en begon 
ondertussen met reanimeren. De 
man is met een traumahelikop-
ter overgebracht naar een zie-
kenhuis in Amsterdam.

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

Boerenhortensia
Div. kleuren - potm. 23 cm
per stuk 11,99

NU 6,99

Taxiservice
Van der Valk
0255 - 538 000

Veilig • Betrouwbaar • Op tijd

Samen genieten
van het 
Havenfestival 
IJmuiden.
Dat is het idee.

Zie advertentie elders in deze krant.
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

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

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

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

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

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348.  Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Stadspark verpaupert
‘Slecht onderhoud geeft 
zeer onverzorgde indruk’
IJmuiden - ,,Het stadspark ver-
paupert.’’ Dat is naar de mening 
van de dames Bruinenberg en 
Bogaart, die mede namens veel 
bewoners van de omliggende 
huizen van de Rivierenbuurt zeg-
gen te spreken, de treurige situ-
atie na het gereedkomen van het 
Stadspark. Hoewel in de voor-
bereidende fase van de ontwik-
keling van het park door de ge-
meente en verdere betrokkenen 
werd benadrukt dat dit één van 
de visitekaartjes van IJmuiden 
zou worden, blijkt dit in de prak-
tijk toch wat anders uit te pak-
ken.
,,Want’’ , zegt mevrouw Bogaart, 
,,van die belofte komt tot op he-
den weinig terecht. Het onder-
houd dat onder beheer van de 
gemeente dient te worden ge-
daan wordt, zacht uitgedrukt, op 
z’n ‘janboerenfluitjes’ uitgevoerd. 
Af en toe wordt er gemaaid maar 
alles gebeurt half waarbij he-
le stukken en heuveltjes worden 
overgeslagen’’. En mevrouw Brui-
nenberg vult aan: ,,Onkruid rond 
de boompjes en langs de kan-
ten wordt niet aangepakt, diver-
se bomen zijn dood net zoals de 
struikbeplanting. En als er dan al 
een stukje gemaaid wordt, dan 

worden gelijk de jonge, aange-
plante boompjes meegenomen’’. 
Ook de manier van werken is de 
dames een doorn in het oog. Als 
er dan al eens iemand komt, dan 
is het vaak aan het eind van de 
dag en dan duurt het ook nog 
een hele tijd voordat er met wat 
werkzaamheden wordt begon-
nen. Afgezien van het onder-
houd van het groen, moet de da-
mes nog wat van het hart, want 
het verdiept aangelegde fiets-
pad oogt leuk maar als het re-
gent wordt het een zwembad. 
Er is namelijk geen regenwater-
afvoer aangelegd. Ook de afslag 
van de Heerenduinweg naar het 
Gijzenveltplantsoen wordt als le-
vensgevaarlijk beoordeeld omdat 
er, door hoge begroeiing, geen 
enkel uitzicht is op het naastlig-
gende fietspad.
Zowel bij de gemeente als bij de 
politie is door de bewonerscom-
missie, waarin beide dames zit-
ting hebben, inmiddels aan de 
bel getrokken zowel wat betreft 
het onderhoud van de groen-
voorziening als van de verkeers-
situatie. Zij hopen uiteraard van 
harte dat zij geen roependen in 
de woestijn zullen blijven. (Joop 
Waijenberg)

Kunstmarkt op Plein ‘45
IJmuiden - Op zaterdag 3 sep-
tember wordt er voor de eerste 
keer een kunstmarkt gehouden 
op Plein ’45.
Op deze kunstmarkt worden di-
verse kunstvormen gepresen-
teerd zoals: keramiek, schilderij-
en, fotografie en beeldhouwen. 
Volgens de organisatoren Adrie 
Hoekstra, Henk Hogeland en 
Tiny Schepers, wordt het tijd dat
er in IJmuiden ook weer eens 
iets op kunstzinnig gebied ge-
beurt, en eigenlijk moet uitgroei-
en tot een jaarlijks terugkerend 
evenement. De animo om deel 
te mogen nemen was erg groot, 
zelfs na sluitingsdatum kwamen
er nog aanmeldingen binnen. 
Als deze eerste keer goed aan-
slaat bij het publiek, dan kan het 
volgend jaar nog groter opge-

zet worden. Een goede partner 
van de kunstmarkt is het kun-
stencentrum uit IJmuiden, de-
ze heeft onder leiding van Merit 
Koops de handen ineengeslagen 
met de Stadsschouwburg Vel-
sen, de brede school en de Bibli-
otheek. De Bibliotheek heeft de-
ze dag dan ook zijn deuren ge-
opend voor al deze culturele in-
stellingen, die daar dan een ac-
tieve presentatie houden van 
11.00 tot 17.00 uur. 
Want voor een kunstwerk op de 
kraam ligt zijn er heel wat les-
uren aan voorafgegaan. Mocht u 
na het zien van al dat moois op 
de kunstmarkt denken; ‘dat lijkt 
mij ook wel wat’, het Kunsten-
centrum heeft een breed aanbod 
van cultuur, zowel beeldend als 
muziek.



laire optredens, een indrukwek-
kende scheepsvloot en enerve-
rend theater. Zie programma el-
ders in deze krant.
Snuffelmarkt R. Visscher-Ros-
kam- en Dulleartstraat Haarlem-
N. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Klaverjassen bij klaverjasclub 
Nooit Verwacht om 10.30 uur, Ek-
sterlaan 8 IJmuiden.
Rondrit Corus Stoom IJmuiden. 
Vertrek 10.45 uur vanaf station 
Velserbosch.
Kunst expositie door kunste-
naars uit IJmuiden-West, Dokweg 
39 IJmuiden. Geopend van 11.00 
tot 17.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: 
‘Niet morren, maar lekker kor-
ren: Korvissen bij Parnassia’. Start 
strandopgang Parnassia in de 
Kennemerduinen. Van 11.00 tot 
12.30 uur. Van 12.00 tot 14.00 uur 
‘Op spinnensafari’ vanaf ingang 
Zandvoortselaan van de AWD. 
Van 14.00 tot 16.30 uur: ‘Heide-ex-
cursie in de Amsterdamse water-
leidingduinen’. Vertrek bij ingang 
De Zilk.
Kinderkermis bij speeltuin Zee-
wijk, Orionweg 700 in IJmuiden. 
Aanvang 13.00 uur.
Hans Clavin tentoonstelling bij 
pARTerre, Torenstraat 7 in Velsen-
Zuid. Geopend van donderdag tot 
en met zondag van 14.00 tot 17.00 
uur. Tentoonstelling is te zien tot 
en met 25 september

 Dinsdag 30 augustus

‘Danton en de Franse revolutie’ 
in de Ruïne van Brederode, Velse-
renderlaan 2 in Santpoort-Zuid. 
Aanvang 21.00 uur.

Donderdag 1 september

Knutselen in de GoedeHerder-
kerk aan de Rechthuisstraat 9, 
10.30-12.00 uur. Info: www.cgk-
haarlem.nl.
Fokker Spin Centennial. Pro-
gramma zie www.fokkerspincen-
tennial.nl.
Lezingenavond rondom tentoon-
stelling Zó Hollands in De Hallen, 
vanaf 18.00 uur. Info: www.dehal-
lenhaarlem.nl.
Open avond Human Angel 
School. Info/aanmelden: www.
humanangelschool.com.
Salsa Cafe @ Perron 3a, Station 
Haarlem, 20.30-24.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 uur. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Studen-
ten gratis.
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Donderdag 25 augustus

IVN Zuid-Kennemerland: 
‘Vruchten, bessen en nazomer-
bloei in wandelbos Groenendaal’. 
Vertrek 18.30 uur bij info-paneel 
op de grote parkeerplaats bij res-
taurant Groenendaal.

Vrijdag 26 augustus
Cornelis Vreeswijk(fiets)route. 
Start 13.30 uur vanaf de overkap-
ping van het Stadhuis op Plein 
1945.
Actie ‘Ik vis schoon’. Van-
af 19.00 uur starten sportvissers 
met het opruimen van de meest 
populaire zeevisstek in Noord-
Holland.

Zaterdag 27 augustus
Havenfestival IJmuiden in de 
IJmuidense vissershaven. Vanaf 
het middaguur tot middernacht 
kan men genieten van spectacu-
laire optredens, een indrukwek-
kende scheepsvloot en enerve-
rend theater. Zie programma el-
ders in deze krant.
Rommelmarkt op Plein 1945 in 
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 uur.
Solidariteitesmarkt, Eenhoorn-
straat 4 IJmuiden. Van 09.30 tot 
12.00 uur.
Kunst expositie door kunste-
naars uit IJmuiden-West, Dokweg 
39 IJmuiden. Geopend van 12.00 
tot 17.00 uur.
Kunstmaand in Engelmundus-
kerk Velsen-Zuid, van 13.00 tot 
16.00 uur met expositie.
Lunchconcert in de Grote of St. 
Bavokerk in Haarlem. Van 13.15 
tot 13.45 uur het La Notte Vocaal 
Ensemble.
Open dag bij Vereniging Sant-
poorts Belang van 14.00 tot 16.00 
uur. Poorterszaal, ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 in Santpoort-Zuid.
Optreden Rarely Alive in de 
Melkweg in Amsterdam, van 
20.00 tot 23.45 uur.
Vleermuizen kijken op Land-
goed Elswout in Overveen. Ver-
trek 20.45 uur vanaf de witte bank 
achter de entreepoort van Land-
goed Elswout. Kosten 2,50 (vol-
wassenen en 1,50 kinderen/65+. 
Aanmelden verplicht via www.np-
zuidkennemerland.nl of via 023-
5411123 (niet op maandag).

Zondag 28 augustus
Havenfestival IJmuiden in de 
IJmuidense vissershaven. Vanaf 
het middaguur tot middernacht 
kan men genieten van spectacu-

Santpoort-Noord - De win-
naars van de fotopuzzel 2011 zijn 
J. Oudendijk, R. de Graaf, A. van 
Deursen en S. Massee. De Stich-
ting Santpoort legt deze puzzel 
elk jaar op de jaarmarkt tijdens 
de feestweek aan het publiek 
voor. Er zijn altijd veel deelne-
mers die willen uitproberen hoe 
goed zij hun eigen dorp kennen. 
Inmiddels zijn de prijzen bij de 
winnaars thuisbezorgd.

Uitslag 
fotopuzzel 

Kunst expositie 
IJmuiden-West
IJmuiden - Tijdens het Haven-
festival, op 27 en 28 augustus, 
laten enkele kunstenaars uit 
IJmuiden-West hun werk zien 
in het gebouw (bungalow) aan 
de Dokweg 39 gelegen tegen-
over Hoeve Vis, naast Zwager. In 
het kader van IJmuidens DNA is 
afgelopen weekend besloten in 
een spontane opwelling om nog 
meer kunst uit IJmuiden tentoon 
te spreiden. De deelnemers aan 
deze Expo zijn Ronald Mattern, 
fotografie; Christa van Dongen, 
schilderkunst; Ingeborg Heems-
kerk, ruimtelijk werk; Marja 
ten Hoorn, ruimtelijk werk en 
schilderkunst; Chris Hoppen-
brouwer, fotografie;  Alexandra 
Drenth, schilderkunst; Mirjam 
Walthaus, fotografie. Veel van 
het werk heeft zijn inspiratie ge-
vonden in de vele gezichten van 
ons dorp aan de sluizen en de 
zee en de mensen die hier wo-
nen. Breed en gevarieerd is dan 
ook het aanbod van het werk 
dat deze kunstenaars laten zien. 
De expositie is geopend op za-
terdag 27 augustus van 12.00 tot 
17.00 uur en op 28 augustus van 
11.00 tot 17.00 uur aan de Dok-
weg 39. Iedereen is van harte 
welkom.

Maak kans op 
weekendje 
New Castle
IJmuiden - Bezoekers van het 
Havenfestival, die de enquête in-
vullen bij de infostand of bij het 
strand IJmuiden aan Zee ge-
meente Velsen maken kans op 
een weekendje New Castle, aan-
geboden door DFDS Seaways. 
In de schriftelijke enquête wor-
den onder andere vragen ge-
steld over wat men vindt van het 
Havenfestival; wat spreekt het 
meeste aan en heeft men verbe-
terpunten. Verder wil de organi-
satie graag weten hoe bezoekers 
naar het festival gekomen zijn.Auto door winkelpui

Refio - Een oudere vrouw is 
dinsdagmorgen rond 11 uur 
met haar auto de Dekamarkt 
aan de Eksterlaan in Haarlem-
Noord binnengereden. Hulp-
diensten kwamen ter plaatse 
om het slachtoffer, welke pre-
cies bij de schuifdeuren naar 
binnen was gereden, te hel-
pen. Nadat een aantal spij-
len waren weggehaald is de 
vrouw in haar wagen weer 
naar achter gereden, ze kon 
toen zelfstandig uitstappen en 
is door ambulancepersoneel 
nagekeken. 

Een berger heeft de wagen 
van de vrouw later in de och-
tend opgehaald, de vrouw 
door politieagenten meegeno-
men naar het bureau. De deur 
van de Dekamarkt is weer vrij-
gemaakt en de supermarkt 
zal rond het middaguur weer 
open worden gesteld voor het 
publiek. Waardoor de vrouw 
de supermarkt in is gereden 
is vooralsnog onbekend, wel-
licht heeft ze de achteruit van 
haar automaat verwisseld met 
de vooruit. (foto: Michel van 
Bergen)

VV IJmuiden klaar voor 
het nieuwe seizoen
IJmuiden - De nieuwe trainer 
van het vlaggenschip heet Da-
vid Zonneveld. Oud-speler van 
VV IJmuiden. David heeft de 
laatste weken energiek en vol 
enthousiasme getraind om 3 
september klaar te zijn voor de 
start van de nieuwe competitie. 
In de zomerstop zijn diver-
se spelerswisselingen geweest 
waardoor er een gezonde mix 
is ontstaan van oude en jonge 
spelers. Diverse oude getrou-
wen hebben zich dit seizoen 
weer gemeld bij IJmuiden.
De jeugd heeft vorig seizoen 
een goed jaar gedraaid. De 
E1, C1 en B1 zijn alleen kam-
pioen geworden in hun klasse 
en diverse andere teams heb-
ben een kampioenschap net 
mis gelopen.
De trainingen voor de oudere 
jeugd (A, B en C-junioren en 
D-pupillen)zijn al weer gestart.
De jongere jeugd gaat komen-
de weken starten.
Heb je zin om komend seizoen 
te gaan voetballen dan ben je 
altijd welkom bij de VV IJmui-
den. Bij de jeugd kunnen ze 
nog diverse leden gebruiken 
en ben je van harte welkom. 
als je nu nog wil aanmelden of 
overschrijven. Ben je geboren 
na 1 januari 2004 kan je zelfs 
profiteren van een leuke aan-
bieding. Namelijk het eerste 
jaar betaal je geen contributie.
De VV IJmuiden is een zater-
dag vereniging waar zowel 

prestatiegericht gevoetbald 
wordt maar waar ook recreatie-
ve voetballers veel plezier kun-
nen beleven. 
Belangrijk voor de VV IJmui-
den is de doorstroming van-
uit de jeugd. De jeugdcommis-
sie is dan ook alweer volop be-
zig om alles op poten te zetten 
voor het nieuwe seizoen. Di-
verse activiteiten zitten alweer 
op het netvlies om uitgerold te 
worden.
Activiteiten die elk jaar geor-
ganiseerd worden zijn: sinter-
klaasfeest (het feest dat elk 
kind in IJmuiden een keer be-
leefd moet hebben), panna-
toernooi, zaalvoetbaltoernooi, 
feestavonden, uitstapjes, ou-
der/kind dagen en uiteraard de 
eigen toernooien. Kortom re-
den te meer om eens een keer-
tje bij de voetbal vereniging 
IJmuiden langs te komen. Je 
kunt altijd een keertje vrijblij-
vend meetrainen. Ook de ster-
ren van het miniteam staan al-
weer te popelen. Diverse kin-
deren hebben zich alweer aan-
gemeld en misschien kun-
nen er dit jaar wel twee of drie 
teams inschrijven in de regio-
nale competitie die georgani-
seerd wordt Simon de Hoog. 
Voor aanmelden of meer infor-
matie kan je contact opnemen 
met Wybe Jaspers (secretaris 
jeugdcommissie), telefoon 06-
38295573 of wjaspers@multi-
web.nl.

Regio - Vrijdagavond even voor 
20.30 uur is een 37-jarige Be-
verwijker op een motor gewond 
geraakt bij een ongeval. Dit ge-
beurde op het Stationsplein in 
Beverwijk. Het ongeval is ver-
moedelijk ontstaan omdat een 
19-jarige Heemkerse automo-
bilist moest stoppen voor een 
overstekende voetganger. De 
motorrijder reed achter deze au-
to en kwam op het moment dat 
er geremd werd in botsing met 
de auto voor hem. Hierbij kwam 
hij ten val. Hulpdiensten rukten 
uit, waaronder een traumaheli-
kopter. De man is naar een zie-
kenhuis in Amsterdam gebracht 
voor behandeling aan zijn ver-
wondingen.

Motorrijder 
ernstig gewond
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A. van der Laan, Kortenaerstraat 62, IJmuiden: 1 uur gratis piste SnowPlanet.  T. Termetz, Valeriuslaan 74, Driehuis: 
zak hondenvoer, Dierenspecials van Roijen. A. Kraak - Does, Andromedastraat 8, IJmuiden: cadeaubon Mara Home 
Decorations t.w.v. E7,50. A. Veldman, Schiplaan 200, IJmuiden: Cadeaubon t.w.v. 20 euro te besteden bij Xanadu te 
IJmuiden. C.J. Prins: cadeaubon t.w.v. E10,- bij Smulll Snacks. G.J. van Alphen, Min. van Houtenlaan 104, Velsen-
Zuid: Waardebon t.w.v. 10 euro te besteden bij Pan & Cook te IJmuiden.

Winnaars van de vorige puzzel:

de oplossing van de vorige puzzel is: ontWikkelingshulp. de bovenstaande prijswinnaars kunnen hun prijs 
ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!

Heuvelweg 6-8, 
1981 LV Velsen-Zuid. 
Tel: 0255-545848. 

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

1 zak hondenvoer 
t.w.v. 15,95

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

Mara Home
Decorations

Home & Gif t Store
Plein 1945 nr. 3

1971 GA  IJmuiden
Tel. 0255-520956

Kompasstraat 38, IJmuiden
tel. 0255-533777

www.smulll-snacks.nl

Cadeaubon
t.w.v. 10,- euro

Smulll Snacks

stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 19 september 2011 naar Weekblad  
de Jutter & de hofgeest, zeeweg 189-191 1971 hB iJmuiden of mail uw oplossing naar: 
info@jutter.nl met vermelding van uw telefoonnummer. Maximaal één inzending per adres.

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

4 gratis 
entreebewijzen

Heerenduinweg 6, IJmuiden
Tel. 0255-531888

Waardebon 
t.w.v. 10 euro

Kennemerboulevard 322, 
1976 EH IJmuiden
Tel 0255-510859.

Pannenkoekenrestaurant Aan Zee
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KRUISWOORDPUZZEL
Augustus 2011  - Kennemerlandpers

Horizontaal  1. hoenderachtige vogel; 7. blijspel; 12. etenbereider;
13. volkomen ontwikkeld insect; 14. Engels bier; 15. kosten koper
(afk.); 17. oningewijde; 19. getroffen; 21. wettelijke aansprakelijkheid
(afk.); 22. aan- en afvoertroepen (afk.); 24. gebied waarop van over-
heidswege beslag is gelegd om er de fauna en flora te handhaven;
27. doortochtgeld; 28. openbaar vervoermiddel; 30. Mohammed-
aans hoofddeksel; 31. glansverf; 32. hoffeest; 33. jongensnaam; 35.
land in Azië; 37. nagerecht; 38. wegens verdiensten onderscheiden
lid; 41. jong dier; 42. spijl in een gevangenisdeur; 44. militair voer-
tuig; 46. betaalmiddel; 47. zelfverdedigingsport; 48. feestelijke kle-
ding; 49. hetzelfde (Lat.); 50. familielid; 52. echtgenoot; 54. soort
brandbom gebruikt in de Vietnam-oorlog; 56. onderwereld; 58. deel
van woord; 61. vordering; 62. aardappel(gerecht); 64. sleepnet voor
de vangst van schol, bot enz.; 65. binnenplaats (Frans); 67. voorzet-
sel; 68. vlaktemaat; 70. jongensnaam; 72. dierenverblijf; 73. militaire
rang; 76. rekenopgave; 77. titanium (scheik. afk.); 78. spoorstaaf;
79. omlaag; 81. muzieknoot; 82. stap; 83. verdieping; 84. muurholte;
86. grill (traliewerk); 87. openbaar ambtenaar.

Verticaal  1. papegaaiensoort; 2. maanstand (afk.); 3. halsboord; 4.
berggeel; 5. niets uitvoeren; 6. stel (koppel); 7. de tot een geheel
vergroeide skeletten van vele kolonievormende bloempoliepen; 8.
kameraad; 9. ieder; 10. lidwoord; 11. uitstalkast; 16. voertuig met
twee wielen; 18. jongensnaam; 20. binnenvaartuig; 21. schapenpro-
duct; 23. plakband; 25. lastdier; 26. zichtbaar verbrandingsver-
schijnsel; 27. schoolvak; 29. een zeer rijk man; 32. zwaardvechter
(bij de Romeinen); 34. Chinese vermicelli; 36. kooivogel; 37. vrou-
welijk (afk.); 39. pijnlijke aandoening van de gewrichten; 40. zuur-
deeg; 42. plavuis; 43. Nederlandse prinses; 45. Prinses Margriet
Fonds (afk.); 46. genootschap Nederland-Engeland (afk.); 51.
boomsoort; 53. raar (vreemd); 54. nog niets gegeten of gedronken
hebbende; 55. eindje sigaar of sigaret; 56. inwendig orgaan; 57. weg
met bomen; 59. scheepstouw; 60. opgerolde halve haring; 62.
iemand die peilt (wijn enz.); 63. oogvocht (mv.) 66. vrouwtjes-
schaap; 67. onderste deel van een gevel; 69. een zekere; 71. explo-
sieven opruimingsdienst (afk.); 73. lading van een schip; 74. plaats
in Noord-Holland; 75. kampeerverblijf; 78. soort (genre); 80. meis-
jesnaam; 82. rivier in Italië; 85. de oudere (Lat. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Loopbaancoach, dat werkt
Bent u 50-plus en heeft u uw 
baan verloren? Solliciteert u zich 
suf maar wordt u telkens weer af-
gewezen, ondanks dat gesprek-
ken goed lijken te verlopen? Voelt 
u de hete adem van de twintigers 
en dertigers in uw nek? Voelt 
u zich uitgerangeerd en vreest 
u het moment dat de uitkering 
stopt en dat u uw huis te koop 
moet aanbieden, en dat nog wel 
in een markt met dalende huizen-
prijzen? 
Een kleine troost: u bent niet de 
enige. Steeds vaker kom ik men-
sen tegen die een schat aan le-
vens- en werkervaring bezitten, 
die door de jaren wijs zijn ge-
worden, maar die in de crisis op 
straat zijn komen te staan en die 
nu niet meer worden aangeno-
men. Ondanks hun netwerk, hun 
vaardigheden, kennis of onderne-
mende instelling. Natuurlijk, ook 
onder 50-plussers zijn mensen 
die de kantjes eraf lopen, een last 
zijn voor collega’s, en die liever lui 
dan moe zijn. Maar over het al-
gemeen lijkt het erop dat werk-
gevers de vergrijzing en de toe-
nemende krapte op de arbeids-
markt onderschatten, en nog 
steeds niet bereid zijn te investe-
ren in het behoud van meer erva-
ren personeel.
Laat ik duidelijk zijn: een pas-
klaar antwoord op dit probleem 
is er niet. Maar het is helder dat 
verbetering van uw positie alleen 

kan ontstaan als u zich verder 
ontwikkelt en niet blijft teren op 
uw oude expertise. Zo’n ontwik-
keling gaat over het onderzoeken 
van verborgen talenten, sterke 
kanten en interesses. Over het le-
ren kennen van hun wortels. Over 
het oefenen van nieuwe vaar-
digheden, het opdoen van nieu-
we kennis, het bouwen van nieu-
we netwerken. Liefst aansluitend 
op bestaande kennis, netwerken 
en ervaring. Wilt u zo’n ontwik-
keling ingaan en een nieuw toe-
komstperspectief creëren? Meldt 
u zich dan bij mij aan: de begelei-
dingsgroep voor 50-plussers start 
in september.

Han van Kleef 
www.loopbaanbegeleidingij-
mond.nl

Cursus Gastheerschap
Velsen - Het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland organiseert 
voor de tweede keer de cursus 
Gastheerschap voor Recreatieon-
dernemers. Gedurende vier dag-
delen vertellen gastsprekers en 
medewerkers van het nationaal 
park over de biodiversiteit, de 
cultuurhistorie en de recreatie-
mogelijkheden in het duingebied 
tussen IJmuiden tot Zandvoort.
Nederland kent 20 Nationale Par-
ken en in bijna alle parken  wordt  
regelmatig de cursus Gastheer-
schap voor Recreatieonderne-
mers georganiseerd. Deze cursus 
is ontstaan vanuit een behoefte 
tot meer samenwerking en meer 
onderling contact tussen recrea-
tieondernemers en de Nationale 
Parken. 
Men wilde meer weten van el-
kaars activiteiten, samenwerken  
waar mogelijk en gebruik ma-
ken van elkaars kennis. Met als 
gezamenlijk doel natuurgerich-
te recreatie in het nationaal park. 
Want natuur kan een kernwaar-

de en sellingpoint zijn voor recre-
atieondernemers.
In Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland werd in 2009 de eerste 
cursus georganiseerd en sinds-
dien mogen 13 ondernemers zich 
Gastheer noemen. 
Dit jaar wordt de cursus  in het 
najaar georganiseerd. Er wordt 
aandacht gegeven aan basisken-
nis over de flora en fauna en de 
cultuurhistorische waarden in het 
gebied,  men gaat op pad met de 
boswachter en er wordt gewerkt 
aan praktische uitwerkingen zo-
als fiets- en wandelroutes vanuit 
de locatie van de ondernemer en 
gezamenlijke arrangementen.
Cursusdata: 31 oktober, 7, 14 en 
28 november op verschillende lo-
caties in en rondom het Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland 
(Overveen, IJmuiden en Sant-
poort Noord). Kosten deelname: 
150 euro. Hierbij zijn de cursus-
map, lunch, fietsexcursie en ge-
velbordje bij begrepen. Zie ook 
www.np-zuidkennemerland.nl.

Regio - De parochies IJmuiden, 
Driehuis, Santpoort/Velserbroek, 
Adelbertus, Schoten, Spaarn-
dam en Haarlemmerliede, houdt 
de jaarlijks openluchtviering op 
zondag 4 september, aanvang 
10.30 uur, in het Burgemeester 
Rijkenspark te Santpoort. Het 
thema van de Eucharistieviering 
is ‘Weest elkaar niets dan lief-
de schuldig’. De voorganger is 
lector Henny van Warmerdam. 
Voor de kinderen is er tijdens de 
openluchtviering kinderneven-
dienst. Na afloop is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten on-
der het genot van een kopje kof-
fie. Zij vragen u om iets mee te 
nemen om te delen bij de kof-
fie, bijvoorbeeld krentenbollen 
of koek. In verband met over-
last voor de buurt, vragen zij zo-
veel mogelijk op de fiets te ko-
men. U kunt de wegwijzers vol-
gen vanaf de ingang tegenover 
korenmolen De Zandhaas. Men-
sen die toch met de auto willen 
komen, kan deze parkeren bij 
het station Santpoort-Noord. Bij 
slecht weer wordt de viering ge-
houden in de O.L. Vrouw van Al-
tijddurende Bijstand (de Naald-
kerk) in Santpoort-Noord. Bij 
twijfel kan men, vanaf zaterdag 3 
september 15.00 uur, bellen met 
het parochiecentrum van de Ma-
riakerk, telefoon 023-5374498. 
Op zondag 4 september zijn al-
le kerken in de regio Delta ge-
sloten.

Startzondag 
Regio Delta

Laatste oude-
spullenmarkt
IJmuiden – Zaterdag houdt 
Stichting Velsen voor de Der-
de Wereld weer een oude-spul-
lenmarkt in de aanbouw van het 
Solidariteitsgebouw aan de Een-
hoornstraat 4, van 9.30 tot 12.30 
uur. Omdat de gemeente nog 
steeds geen besluit heeft geno-
men over de wijze waarop Mil-
lenniumdoelen gestalte zullen 
krijgen in Velsen en hoe parti-
culiere organisaties daar in pas-
sen, gaan de vrijwilligers van de 
stichting er van uit dat dit de 
laatste markt zal zijn. De op-
brengst zal toegevoegd worden 
aan de reserves. Voor de laat-
ste keer kan er kleding, schoei-
sel huishoudtextiel en dekens in-
geleverd worden voor Sam’s kle-
dingactie. Zie ook: www.velsen-
3dewereld.tk.

Velserbroek - Omdat de Velser-
broekloop in de vakantietijd valt 
is het onmogelijk dit jaar genoeg 
vrijwilligers en verkeersregelaars 
op de been te krijgen. Daarom 
heeft de organisatie besloten 
deze loop, die gepland stond op 
26 augustus, af te gelasten. Zie 
ook  www.avsuomi.nl.

Velserbroek-
loop afgelast

Hans Clavin bij pARTerre
Velsen-zuid - Visueel dichter 
Hans Clavin baarde in 1970 op-
zien bij de verschijning van zijn in 
Antwerpen uitgegeven bundel hol-
land var 969. De belgische propa-
gandist van de internationale visu-
ele poëzie Paul de Vree suggereer-
de deze bundel de ‘prijs der verras-
sing’ toe te kennen.
Visuele poëzie was (en is nog 
steeds) een internationale bewe-
ging van dichters die zowel met 
taal als met beeld werken. Men 
kan het zien als een vervolg op 
de lettergebonden konkrete poë-
zie die zich sinds het midden van 
de jaren vijftig vooral in Midden-
Europa en Zuid-Amerika ontwik-
keld had.
Nederland maakte pas omstreeks 
1965 kennis met de konkrete po-
ezie door enkele tentoonstellingen 
die herman de vries organiseerde. 
Maar al snel werden er in hier niet 
minder dan vier tijdschriften opge-
richt die zich aan de experimente-
le poëzie wijdden: vers univers, ah, 
bloknoot en subvers. Het laatstge-
noemde werd van 1970-1976) uit-
gegeven door Hans Clavin. Hoewel 
het aantal actieve visuele dichters 
in nederland slechts een twaalf-
tal bedroeg, was hun internationa-
le betekenis in de eerste helft van 
de jaren zeventig substantieel. Ze 
publiceerden regelmatig in buiten-
landse tijdschriften en namen deel 
aan tientallen exposities in Euro-
pa en Zuid-Amerika. In Nederland 
gaf uitgeverij De Bezige Bij in 1973 
Clavins bundel l’Ángerie uit en in 
1976 verscheen bij Bert Bakker het 

tijdschrift Totaal waarvan hij mede-
redacteur was. 
Daarna trad een periode van wind-
silte in. Een aantal visuele dichters 
haakte af en het aantal publicaties 
en tentoonstellingen verminderde. 
Clavin hield het in Nederland het 
langste vol en vond steeds nieuwe 
uitdagingen. Zo werkte hij in de ja-
ren tachtig met stempels en gaf in 
het erop volgende decennium in 
een oplage van één exemplaar zijn 
eenmanstijdschrift CLAVIN uit. 
En dan opeens, na een verblijf van 
twintig jaar in de luwte, ontstaat 
er na 2000 opnieuw belangstelling 
voor zijn werk. Clavin neemt deel 
aan een expositie in Brugge en er 
er verschijnt een artikel in de Bel-
gische Poëziekrant. In 2005 blijkt 
uit een proefschrift over neder-
landstalige visuele poézie dat hij - 
met Paul de Vree - de belangrijkste 
representant is. In 2010 verschijnt 
de bloemlezing Zieteratuur waar-
in hij een ereplaats krijgt. Maar het 
meest bijzondere zijn de tentoon-
stelling en imposante publicatie 
die in 2008 in het Italiaanse Bres-
cia aan hem worden gewijd. De-
ze internationale erkenning bena-
drukt Clavins belang voor de ont-
wikkeling van de internationale vi-
suele poëzie. Ter gelegenheid van 
zijn 65ste verjaardag vindt bij pAR-
Terre, van 28 augustus tot en met 
25 september, een tentoonstelling 
van zijn werk plaats in het voorma-
lige raadhuis aan de Torenstraat 7 
in Velsen-Zuid. Geopend van don-
derdag tot en met zondag van 
14.00 tot 17.00 uur. 

Hockeyers van naam op 
open dag Strawberries
Driehuis - Voor iedereen die wil 
kennismaken met hockey organi-
seert hockeyclub Strawberries op 
zaterdag 3 september een open 
dag. Op deze dag kan je ken-
nismaken met de hockeysport. 
Deelname aan de clinic is gratis.
Hockey is een sport die sterk aan 
populariteit wint. De sport is aan-
trekkelijk door de snelheid van 
de bal en omdat lichamelijk con-
tact uitgesloten is. Het is leuk om 
op jonge leeftijd met een gezon-
de dosis sportiviteit in een team 
te leren samenwerken. De hoc-
keysport zit flink in de lift. Elk jaar 
wordt hockey populairder. 
Strawberries is de enige hoc-
keyclub in Velsen en heeft vol-
op plaats voor jongens tussen de 
6 en 16 jaar en meisjes van 6 tot 
9 jaar. Ook is er een aparte clinic 
voor de zogenaamde trimmers-
groep. Dit is voor volwassenen 
die niet in de weekend maar door 
de week trainen en af en toe een 
wedstrijd spelen. 
De clinic voor de jeugd wordt 
verzorgd door Bovelander & Bo-

velander. Je kunt je inschrij-
ven via www.khc-strawberries.
nl en doen dan mee met de cli-
nic die bestaat uit leuke onderde-
len waaronder een opblaasarena 
en trucjes en hockey skills arena. 
Ook komen er grote namen uit de 
hockeywereld naar Strawberries, 
waaronder Rob Derikx. Hij speel-
de 174 interlands voor Nederland. 
Hij heeft twee keer op de Olym-
pische Spelen gespeeld en nam 
twee keer deel aan een WK. De-
rikx werd in 2003 door de wereld-
hockeybond FIH genomineerd 
voor de titel Talent van het jaar.
Daarnaast wordt de clinic bege-
leid door Bovelander-specialist 
Maarten van Poll en zullen er nog 
enkele hoofdklassespelers hun 
kunsten laten zien. Tevens speelt 
Strawberries Heren 1 een demo-
wedstrijd tegen het Engelse Har-
rogate Men 1. Iedereen die be-
langstelling heeft voor hockey 
kan zich inschrijven voor de cli-
nic op de site van Strawberries. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij. Zie 
www.khc-strawberries.nl.
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Brabantse lunch tijdens 
vakantieweek OIG/IHD
Velsen - Het hotel Guldenberg 
gelegen in een bosrijke omgeving 
grenzend aan de Loonse en Dru-
nense Duinen in het Brabantse 
Helvoirt was de schitterende ac-
commodatie voor de 43 gasten 
van de Stichting OIG/IHD tijdens 
de vakantieweek in augustus 
2011. Deze accommodatie ken-
merkt zich door een voortreffelij-
ke en zeer vriendelijke bediening. 
De gasten, zoals deze bij OIG/
IHD worden genoemd, zijn men-
sen die van een rolstoel gebruik-
maken en mensen die nog goed 
ter been zijn. De grootste groep 
was afkomstig uit de verschillen-
de tehuizen van Kennemerland 
maar er waren er dit keer vrij veel 
personen bij die nog zelfstandig 
in deze regio wonen. Een ploeg 
van 22 medewerkers, waaronder 
drie nieuwkomers, stond letter-
lijk dag en nacht paraat om het 
de gasten volledig naar de zin te 
maken. 
Een goed doordacht programma 
gaf een prima afwisseling te zien 
tussen aantrekkelijke activiteiten 
en de momenten van rust. Met 
twee zeer luxe bussen werden de 
gasten vanuit Velsen naar het ho-
tel Guldenberg vervoerd. Omdat 
een deel van de gasten niet meer 
optimaal mobiel is en er gebruik 
gemaakt moet worden van een 
rolstoel en/of een rollator hadden 
pioniers met de vijf autobusjes en 
de vrachtauto van het OIG/IHD 
al veel ondersteunend materiaal 
overgebracht en geïnstalleerd op 
de kamers en de in aula’s. Alles 
bij elkaar een enorme operatie die 
vlekkeloos verliep. 
De zondag bood de mogelijkheid 
om met de busjes naar een kerk-
dienst te gaan in één van de ker-
ken van Helvoirt. Als extra toegift 
zong de pastoor speciaal voor de 
gasten van OIG/IHD het Avé Ma-
ria.’s Middags was er op het gro-
te terras een muziekquiz voor alle 
gasten onder leiding van de quiz-
master Rinus Drost. 
Op maandag werd in twee ploe-
gen een bezoek gebracht aan het 
Speelgoed en Carnavalsmuseum 
op Stelten in Oosterhout, waar 
extra vrijwilligers uit de omge-
ving klaarstonden om de rolstoe-
len te helpen duwen door de gan-
gen en de ruimtes van het muse-

um. Op dinsdag werden de da-
mes onthaald op een verwendag 
en brachten de heren een bezoek 
aan het Geniemuseum in Vught. 
Dit riep bij de mannen vele herin-
neringen op uit de crisisjaren en 
de oorlogstijd. ’s Avonds een spe-
ciale muziekbingo met mooie prij-
zen.
Woensdag werden de gasten op-
nieuw met twee grote luxe bussen 
door het Noord- Limburgs land-
schap gereden en kon men ge-
nieten van een koffietafel en een 
uitgebreide lunch op een mooie 
locatie. Naast deze culturele ac-
tiviteiten waren er ook de nodige 
mogelijkheden voor ontspanning, 
zoals een aantrekkelijke bingo, 
puzzelen voor iedereen, een lote-
rij met de garantie op een prijs en 
natuurlijk iedere dag heerlijk rus-
tig koffiedrinken en bijpraten. Een 
extra tintje aan deze week werd 
door de gasten zelf gegeven. On-
der de gasten bevonden zich na-
melijk twee pianisten die in staat 
waren de luisteraars en de zan-
gers te binden gedurende de 
pauzes overdag. De laatste avond 
werd opgeluisterd door een mu-
zikaal duo, waarbij enkele mede-
werkers lieten zien hoe Pierrot, 
Jan van der Steen met zijn derde 
been, Dorus, Vicky Leandros en 
vele andere bekendheden tot le-
ven werden gebracht door de acts 
die de medewerkers van tevoren 
hadden ingestudeerd.
De ceremoniemeester Bertus 
Spanjaard was zoals altijd de ver-
bindende schakel.
Tijdens het afscheidsdiner op de 
vrijdag kon iedereen terugkijken 
op een geweldige week die vooral 
tot stand kon komen door de vele 
stille krachten op de achtergrond 
en dankzij de organisatie van de 
evenementencommissie van OIG/
IHD bestaande uit Ria Graafsma 
en Etjo Dik.
Over twee maanden volgt de reü-
nie met een fotoboek en een uit-
gebreid verslag van de medewer-
kers en de gasten en een film, 
waardoor de week opnieuw in het 
kort beleefd kan worden. 
De dankbaarheid van de gasten 
geeft de garantie dat ook volgend 
jaar deze week wederom door de 
evenementencommissie van OIG/
IHD georganiseerd zal worden. 

Meepraten over 
inrichting parkbos
Velsen-Zuid - Natuurmonu-
menten biedt nog vier weken de 
mogelijkheid rechtstreeks idee-
en te leveren voor de inrichting 
van het parkbos van Beeckes-
tijn. Via een speciale, tijdelijke 
website verzamelt de vereniging 
reacties en ideeën over fietsmo-
gelijkheden, zitbanken en hon-
denbeleid. Zie ook www.praat-
meemet.nl/beeckestijn
Nadat Natuurmonumenten be-
gin 2011 deze buitenplaats in 
beheer kreeg is besloten om 
eerst contacten te leggen met 
de gebruikers voordat er recrea-
tieve voorzieningen worden aan-
gelegd. Het is een prachtige bui-
tenplaats waar veel mensen ko-
men genieten.
Wel is direct gestart met het uit-
voeren van achterstallig groen-
onderhoud van het park, maar 
voor bijvoorbeeld het plaat-
sen van banken of opknap-
pen van fietspaden wil Natuur-
monumenten eerst meer weten 
over de wensen van gebruikers. 

Naast veldbezoeken met omwo-
nenden ontvangen ook alle le-
den van Natuurmonumenten 
in de omgeving deze week een 
brief met de uitnodiging om mee 
te denken.
Samen met bureau nClude heeft 
Natuurmonumenten deze spe-
ciale website ontwikkeld. Daar-
mee wil Natuurmonumenten 
testen of het raadplegen van be-
zoekers en geïnteresseerden via 
een digitaal platform een goed 
middel is. Het is nu eenmaal niet 
mogelijk voor de boswachter om 
elke dag aanwezig te zijn in dit 
natuurgebied. 
Op basis van de ideeën worden 
plannen gemaakt die ook weer 
vermeld worden op de site.
Tevens zal Natuurmonumenten 
in oktober een burenavond or-
ganiseren om toelichting te ge-
ven. Deze avond wordt aange-
kondigd via lokale media, infor-
matie in het park zelf en op de 
website van Natuurmonumen-
ten.

Rabo Charity Desk
Ik mag mij gelukkig prijzen dat 
ik met enige regelmaat mag gol-
fen met een aantal van mijn re-
laties. Een aangename bezig-
heid, zeker als het golfen goed 
gaat. Gezellig met je relaties van 
gedachten wisselen over aller-
lei vraagstukken, zowel zakelijk 
als privé. 
Zo kreeg ik de laatste keer een 
vraag over de Rabo Charity 
Desk. Vermogende klanten heb-
ben namelijk vaak behoefte aan 
een klankbord bij het schenken 
aan een goed doel. Want is de 
organisatie wel betrouwbaar? 
Hoe kan ik een doel dat mij 
nauw aan het hart ligt het beste 
steunen? Allemaal vragen waar-
mee de Rabo Charity Desk kan 
helpen. Het minimale bedrag 
van schenking is wel 50.000 eu-
ro. Met de Charity Manager van 
de Rabo Charity Desk bespreekt 
de klant zijn wensen, eisen en 
vragen rondom het schenken 
aan een goed doel. In het ge-
sprek komen verschillende za-
ken aan de orde. Wat wil je met 
de schenking bereiken? En op 
welke manier wil je daar invul-
ling aan geven? Ook persoonlij-
ke inzichten, werkwijzen en le-
vensvisie zijn van belang bij de 
selectie van goede doelen die 
het beste bij de klant passen. 

Mijn klant was onder de indruk 
en verzocht mij een afspraak te 
maken. Hij was zelfs zo onder 
de indruk, dat hij mij de golf-
overwinning heeft geschonken.

Wilt u ook informatie over de 
Rabo Charity Desk? Of wilt u 
een afspraak maken met een 
accountmanager Private Ban-
king van Rabobank Velsen en 
Omstreken? Bel dan met het te-
lefoonnummer 023-5133580 of 
stuur een e-mail naar Private-
Banking@velsen.rabobank.nl. 

Wim van Putten
accountmanager Private Ban-
king

Fiets mee met Vreeswijk
IJmuiden – Vrijdagmiddag 26 
augustus, om 13.30 uur, zal vanaf 
de overkapping van het Stadhuis 
op Plein 1945 de eerste Corne-
lis Vreeswijkroute van start gaan. 
Het Cornelis Vreeswijk Genoot-
schap heeft een (fiets)route van 
17 kilometer lang ontwikkeld, die 
vrijdag wordt gepresenteerd. De 
route zal langs een aantal loca-

ties in IJmuiden voeren die be-
langrijk waren in het leven van 
de beroemde zanger/trouba-
dour. Halverwege de route zal 
troubadour Piter Wilkes in pa-
viljoen Zuidpier enkele liederen 
van Vreeswijk ten gehore bren-
gen. Liefhebbers kunnen zich 
vrijdagmiddag voor de start aan-
sluiten bij de fietstocht.

IJmuiden - Zaterdag 27 au-
gustus wordt op Plein 1945 
weer een gezellige rommel-
markt gehouden. Net als vori-
ge maand zal er ruim 40 kra-
men staan met van alles en 
nog wat spullen uit grootmoe-
ders tijd. Ook is er een moge-
lijkheid voor een kofferbak-
arkt, oftewel spullen uit de au-
to verkopen. De markt wordt 
gehouden van 09.00 tot 16.00 
uur. Wie deel wilt nemen aan 
de rommelmarkt of kofferbak-
markt kan contact opnemen 
met telefoonnummer 0255-
518380 of 06-42456182.

Rommelmarkt 
op Plein 1945

Sportvissers 
ruimen op
IJmuiden - Op vrijdagavond 
26 augustus vindt er een op-
ruimactie plaats op de noord- 
en zuidpier. Onder het motto 
‘Ik vis schoon’ ruimen sportvis-
sers de meest populaire zeevis-
stek in Noord-Holland op. Van-
af 19.00 uur starten de sport-
vissers met de schoonmaak. 
U bent sportvisser en steekt 
graag een handje toe? Geef u 
op via info@pos-sportvisserij.
nl of bel tijdens kantooruren 
0251-318882. Iedere deelne-
mer krijgt na afloop een at-
tentie. De actie ‘Ik vis schoon’ 
is een samenwerkingsverband 
van de georganiseerde sport-
visserij. De hengelsportvereni-
gingen Zeevissen.com, IJmui-
der Zuidpier Zeevis Vereni-
ging (IJZVV), de Hengelsport-
federatie Sportvisserij MidWest 
Nederland, zeevistips.nl en al-
le hengelsportzaken in de om-
geving van de pieren. De kos-
ten voor de afvoer van het vuil 
neemt de gemeente Velsen 
voor haar rekening.

IJmuiden - Vorige week don-
derdagochtend kwam er rond 
10.20 uur een melding bin-
nen dat er een deur was open-
gebroken bij een restaurant 
aan de Lorentzstraat. Poli-
tiemensen constateerden op 
de locatie dat er was inge-
broken. Er waren op dat mo-
ment geen verdachten meer 
aanwezig in het pand. Wat er 
is buitgemaakt is onbekend. 
Ook wanneer de inbraak pre-
cies heeft plaatsgevonden is 
nog niet duidelijk en daarom 
komt de politie graag in con-
tact met getuigen. Heeft u iets 
opvallends gezien bij of rond 
het restaurant? Deel deze in-
formatie dan met de politie 
in IJmuiden via het telefoon-
nummer 0900-8844. Via Meld 
Misdaad Anoniem kan er ook 
anoniem informatie worden 
door gegeven via 0800-7000.

Getuigen 
gezocht
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Genoeg animo voor 
subsidie BespaarDaar
Regio - In juni van dit jaar lan-
ceerden de vier IJmondgemeen-
ten de campagne BespaarDaar. 
Via deze campagne kunnen 
huiseigenaren maximaal 1000 
euro subsidie aanvragen voor 
isolatiemaatregelen aan dak, 
vloer of gevel. Inmiddels, ruim 
twee maanden later is meer dan 
de helft van de subsidie benut.
De subsidie zorgt ervoor dat in 
heel de IJmond nu al in ieder ge-
val 150 huiseigenaren hun wo-
ning laten isoleren. Aanpassin-
gen die zullen zorgen voor ener-
giebesparing en meer woon-
comfort. De beschikbare subsi-
die is echter beperkt. Voor twij-
felaars reden te meer om snel te 
beslissen. In Uitgeest kun je ze-
ker van een succes spreken. De 
volledige subsidie is daar inmid-
dels benut.
BespaarDaar staat niet alleen 
voor subsidie. De campagne in-
formeert mensen over energie-
besparing in het algemeen. Ook 
kent de campagne twee inte-
ressante acties. Bezoekers van 
de website www.bespaardaar.nl 
maken kans op een isolatiepak-

ket t.w.v. 3000 euro. Genoeg om 
een groot gedeelte van de eigen 
woning te isoleren!
In week 35 verschijnt een huis-
aan-huiskrant. Deze krant staat 
vol met informatie over de cam-
pagne en over energiebespa-
ringsmaatregelen. In het hart van 
de krant bevindt zich een poster. 
Door deze achter het raam te 
hangen, kan men kans maken 
op een set zonnepanelen.
Geïnteresseerden voor de sub-
sidie kunnen via www.bespaar-
daar.nl een aanvraagformulier 
downloaden. Hier staan ook de 
voorwaarden om deel te nemen. 
Evenals de voorwaarden voor de 
hierboven genoemde acties. In-
woners uit Velsen ontvangen 4 
euro per m2 en inwoners uit de 
overige gemeenten 8 euro sub-
sidie per m2. Het subsidiebedrag 
kan oplopen tot maximaal 1000 
euro. Via www.bespaardaar.nl 
kan men een ook een energies-
can maken van de eigen woning 
en zoeken naar bedrijven die 
energiemaatregelen uitvoeren 
en – indien gewenst – zelfs met-
een een offerte aanvragen.

Aftrap jubileumjaar VSV
Velserbroek - Onder grote 
belangstelling vond zaterdag 
de aftrap van het jubileum-
jaar en het honderdste voet-
balseizoen plaats van VSV 
op sportpark De Hofgeest. In 
2012 bestaat de voetbalver-
eniging 100 jaar. Een team 
van oud-Telstar, met onder 
andere spelers Ronnie van Es 
en Arvid Smit, speelde tegen 
de huidige VSV-selectie.

De Velseroorder Sport Vereni-
ging (VSV) startte in 1912 op 
De Kickvors, een vlakte aan de 
IJmuidense Frans Halsstraat. 
De club werd hier in 1942 ver-
bannen door de Duitse bezetter. 
Na een tijdelijk onderdak bij De 
Kennemers in Beverwijk, werd 
in 1949 een terrein gekocht aan 
de Hagelingerweg in Driehuis. In 
1974 wilde de gemeente dit ter-
rein kopen, in ruil voor te huren 
velden in de Velserbroekpolder. 
VSV zag hier niets in. 

Vanaf 1953 was er ook een afde-
ling voor welpen, in 1962 werd er 
een volleybalafdeling opgericht. 
In 1972 ging het eerste dames-
team competitie spelen, in 1978 
werd de vrouwenafdeling uitge-
breid met meisjesvoetbal. 
In 1978 vertelde de toenmali-
ge wethouder dat de gemeen-
te een sportpark zou gaan aan-
leggen welke VSV kon huren, als 
zij hun eigendommen in Driehuis 
zouden afstaan ten behoeve van 
woningbouw. Pas in 1994 werd 
hierover overeenstemming be-
reikt en in 1995 werd begonnen 
met de aanleg van sportpark De 
Hofgeest. En weer moet de club 
daar plaats gaan maken voor 
woningbouw. VSV maakt straks 
een schuine diagonaal naar ach-
teren, richting snelweg, tegen-
over de Grote Buitendijk. Het 
sportcomplex gaat daar wel uit-
breiden: nu bestaat het uit een 
arena en vier speelvelden, de 
bedoeling is dat er op de nieuwe 

stek zeven velden voorzien van 
kunstgras komen. De verwach-
ting is, dat dit binnen drie jaar 
gerealiseerd zal zijn.
Afgelopen zaterdag zette de 
showband van de IJmuider Har-
monie de opening van het nieu-
we voetbalseizoen en de hon-
derdste verjaardag van VSV mu-
zikaal luister bij. De jeugd liep 
vanaf het Vestingplein achter de 
muziek aan naar de velden aan 
de Hofgeesterweg. Daar stonden 
de twee teams op het hoofdveld 
al te trappelen. De helden van 
weleer lieten zich niet makkelijk 
opzij zetten, toch wist de VSV-
selectie met 2-1 te winnen.
Zaterdag kwam ook het jubile-
umboek uit. In februari 2012 is er 
een open dag voor de jeugd en 
op de oprichtingsdatum, 16 fe-
bruari, is er een reunie voor le-
den en oud-leden. In mei zal er 
dan nog een feestelijke slot-
avond zijn. (Carla Zwart, met 
dank aan Ellen Midjek)

Vrijdag Telstar-FC Dordrecht
Poortvliet blikt vooruit
Ik denk dat we heel tevreden 
mogen terug kijken op de 
wedstrijd van afgelopen vrij-
dag in en tegen FC Eindho-
ven, ondanks de uitslag. We 
hebben goed spel laten zien 
en hadden dan ook vroeg in 
de wedstrijd een voorsprong 
verdiend. Het is daarom ech-
ter zuur dat we een domme 
goal tegen krijgen waardoor 
je toch achter de feiten aan-
loopt. Zulke dingen gebeuren 
nu eenmaal. Na de 1-0 heb-
ben we ons redelijk goed we-
ten te herstellen en kregen 
we ook genoeg mogelijkhe-
den om op gelijke hoogte te 
komen. Helaas lukte dit niet 
en verlies je iets wat geflat-
teerd met 3-1. Het gevoel dat 
ik aan de wedstrijd heb over-
gehouden is hoopvol. Er werd 
goed druk gezet, de organi-
satie stond goed en het veld-
spel was ruim voldoende. Dit 
smaakt naar meer, met name 
naar punten.

Vrijdag treden we aan tegen 
FC Dordrecht. Een moeilij-
ke wedstrijd gezien het hui-
dige spel van FC Dordrecht. 
Eerder deze week wisten zij 
iedereen te verrassen door 
met goed spel van titelfavo-
riet Willem II te winnen. Het is 
een team met veel mogelijk-
heden en veel scorend ver-
mogen. In de wedstrijd te-
gen Willem II werd duide-
lijk hoe gevaarlijk dit in prak-

tijk is. In de wedstrijden die 
zij speelde tegen FC Emmen 
en FC Volendam denk ik dat 
zij tot twee maal toe te wei-
nig hebben gekregen met 
twee gelijke spelen. In eigen 
huis moeten wij uitgaan van 
eigen krachten. Eerder gaf ik 
al eens aan dat wij voor nie-
mand bang hoeven te zijn, en 
daar blijf ik bij. We kennen 
een aantal spelers met lichte 
pijntjes waarvan ik eigenlijk 
wel verwacht dat ze mee zul-
len doen. Naast Calvin Mac-
Intosch zal ook Cor Varkevis-
ser nog niet van de partij zijn 
aanstaande vrijdag.

Wij zullen 200% geven om die 
drie punten hier te houden, u 
toch ook? Fijne wedstrijd! 

Jan Poortvliet, trainer Telstar

Ben van der Kolk 
exposeert in bibliotheek
IJmuiden - De Velserbroek-
se beeldend kunstenaar Ben 
van der Kolk exposeert in de 
maand september in de Cen-
trale Bibliotheek in IJmuiden. 

In de tentoonstelling zijn ver-
schillende schilderijen te zien 
van de serie ‘Reizen van Novar’. 
Het zijn zoals hij zelf zegt ‘ge-
schilderde herinneringen van 
een ruimtereiziger.’ 
Van der Kolk doorliep een gra-
fische opleiding waarna hij les-
sen in tekenen en etsen volgde 
aan de Academie 63. Hij kreeg 
les van Diana Vandenberg en 

Frank Verpoorten en werd op-
genomen in de kring van Ne-
derlandse Metarealisten. Zijn 
werk exposeerde hij in binnen- 
en buitenland, waaronder in het 
Stedelijk Museum in Amster-
dam.
Naast schilderen heeft Van der 
Klok diverse nevenactivitei-
ten. Zo is hij enthousiast foto-
graaf en illustreerde hij diver-
se kinderboeken. Maar mis-
schien kennen Velsenaren hem 
in de eerste plaats wel van het 
IJmuider Zee- en Havenmuse-
um, waar hij verantwoordelijk 
is voor de museale inrichting en 

het maken van nieuwe tentoon-
stellingen. Zijn expositie in Bi-
bliotheek Velsen omschrijft hij 
als volgt: ,,Het zijn beelden van 
voor ons nog onbekende werel-
den met vaak bizarre bewoners. 
Misschien zouden we ze ergens 
ver weg in een ander universum 
aan kunnen treffen. De laatste 
jaren heeft mijn werk een bijna 
stripachtige uitstraling gekre-
gen, waarin de zoektocht naar 
nieuwe horizonnen centraal 
staat.’’ De expositie is de hele 
maand september tijdens ope-
ningstijden gratis te bezichtigen 
in de Centrale Bibliotheek.



pagina 16 25 augustus 2011

Nieuwe locatie 
Delta Singers
IJmuiden - De Delta Singers uit 
IJmuiden gaan met ingang van 1 
september verhuizen van oefenlo-
catie naar Verpleeghuis Velserduin 
aan de Scheldestraat in IJmuiden. 
De Delta Singers oefenen iedere 
donderdag van 19.30 tot 21.30 uur. 
Zie ook www.deltasingers.nl. Voor 
meer informatie: secretariaat tele-
foon 06-10318237.

Geslaagde open dagen 
bij ATV De Hofgeest
Santpoort-Noord - Er heerste een gezellige sfeer tijdens de open 
dag van Amateur Tuinders Vereniging De Hofgeest. Er was van alles 
te doen voor jonge en oud. Er was gebakken vis, haring en er werd 
zalm gerookt. Het weer was ook gunstig gezind waardoor het lekker 
vol was op het terras. Kortom, een geslaagd evenement.

Stichting Santpoort niet 
blij met nieuwe locatie
Santpoort-Noord - Onlangs 
heeft B&W van Velsen de groe-
ne scheg aan de Valckenhoef-
laan/Bickerlaan gekozen als lo-
catie voor een nieuw te bouwen 
Bosbeekschool, zo is te lezen in 
de Hofgeest van 28 juli jl.  
De Stichting Santpoort is hier ui-
teraard niet gelukkig mee. Heel 
zwaarwegend vindt zij dat hier-
mee het laatste stuk open groen-
gebied in dit deel van Santpoort-
Noord onomkeerbaar wordt aan-
getast. Het gaat namelijk niet al-
leen om een schoolgebouw, maar 
ook om alle bijkomende voorzie-
ningen zoals een schoolplein, een 
fietsenstalling, parkeerplaatsen, 
hekwerken, etc. Er zal op grote 
schaal verstening plaatsvinden, 
terwijl uit elk onderzoek blijkt dat 
de burger heel veel waarde hecht 
aan groen in zijn directe woon-
omgeving en zoveel is er niet 
meer over van het vele groen dat 
Santpoort ooit rijk was.  
Het bevreemdt de Stichting dat 
het schoolbestuur (Stopoij) ruim 
twee jaar geleden een prachti-
ge kans bij de Roos en Beeklaan 
heeft laten liggen: de locatie 
van het Novacollege Santpoort-
Noord is een aantal jaren gele-
den door het toenmalige colle-
ge aan het schoolbestuur aange-
boden. Het schoolbestuur is hier 
niet op ingegaan; er was kenne-
lijk geen behoefte aan een nieu-

we school.
De Stichting vreest dat over en-
kele jaren ineens zal blijken dat 
een eventuele nieuwe school he-
lemaal niet gebouwd had hoeven 
worden en er dus voor niets een 
van de laatste stukjes groen ver-
loren is gegaan.    
In een brief aan B&W vraagt de 
Stichting Santpoort om meer in-
formatie over de 18 onderzoch-
te locaties en de motieven waar-
om nu juist deze locatie is geko-
zen, waar zeven dagen per week 
kinderen en volwassenen kunnen 
spelen en sporten, ouderen en ie-
der ander   van een stukje groen 
kan genieten dat niet te ver weg 
ligt. 
Opmerkelijk is dat B&W na de va-
kantie met school en ouders gaat 
praten vooraleer een definitieve 
locatie te kiezen, maar geen ge-
sprek aangaat met de direct be-
trokkenen, de omwonenden,  en 
de overige inwoners van Sant-
poort. Het gaat om meer belan-
gen dan de belangen van de Bos-
beekschool, het gaat om de be-
langen van een ieder in deze 
woonkern. Het behoud van een 
van de laatste stukjes sociaal vei-
lig groen in de directe omgeving 
is van  niet te onderschatten al-
gemeen belang.   
Op dit moment laat het bestem-
mingsplan bebouwing niet toe en 
de Stichting hoopt dat dit zo blijft. 

Open huis Dorpskerk
Santpoort-Noord - Zaterdag-
middag 3 september, van 15.00 
tot 17.00 uur, wordt er open huis 
gehouden in de Dorpskerk aan 
de Burgemeester Enschedélaan 
65. Gezien de ontwikkelingen van 
de vorige eeuw en de berichtge-
ving in de media van vandaag 
kun je wel stellen, dat de kerk 
dringend aan her-vorming, re-

formatie toe is. Dat was 500 jaar 
geleden ook zo. Toen keerden de 
mensen terug naar de bronnen: 
het oorspronkelijke evangelie, de 
bijbel in de oorspronkelijke taal, 
het persoonlijke geloof, het wer-
kelijke leven, de onzienlijke God. 
Dat zoeken velen vandaag ook. 
Ieder is welkom, de toegang is 
vrij. 

Rode Kruis start met 
nieuwe EHBO cursus
Velsen - De afdeling Velsen van 
Het Nederlandse Rode Kruis 
start eind september, bij vol-
doende belangstelling, weer met 
een nieuwe EHBO cursus. Deze 
totaalcursus is een Europees ge-
certificeerde opleiding.
De lessen worden gegeven op de 
maandagavonden van 19.30 tot 
21.45 uur in het gebouw van het 
Rode Kruis aan de ’s-Gravenlust 
35b te Velsen Zuid (op het ter-
rein van de Brandweer) de cur-
sus omvat veertien lesavonden. 
Gediplomeerde instructeurs leren 
op een praktische manier en met 
behulp van echte Lotus slachtof-
fers, de cursisten hoe in voorko-
mende gevallen op de juiste ma-
nier eerste hulp kan worden ver-
leent bij ongevallen in en rond 
het huis, maar ook op straat of op 
het werk. Vast onderdeel is ook 

de reanimatie en het gebruik van 
een Automatische Externe Defi-
brillator (AED). Nadat de cursus 
met succes is doorlopen bestaat 
de mogelijkheid om als vrijwilli-
ger deel te gaan uitmaken van 
de groep Rode Kruis vrijwilligers 
die bij sportwedstrijden en de di-
verse evenementen, in en bui-
ten de gemeentegrenzen, klaar 
staan om eerste hulp te verle-
nen. U verleent op verantwoorde 
wijze eerste hulp en schakelt bij 
ernstige verwondingen de pro-
fessionele hulpverlening in. Hier-
voor zijn mensen nodig die ste-
vig met beide benen op de grond 
blijven staan in noodsituaties, en 
die graag voor anderen in nood 
zorgen. Kijk voor opgave of meer 
informatie op www.rodekruisvel-
sen.nl of stuur een email naar: in-
fo@rodekruisvelsen.nl

Rijnink op amateur-
basis naar Telstar
Velsen-Zuid - Donny Rijnink 
zal per direct de selectie van de 
Witte Leeuwen versterken. De 
21-jarige speler, die eerder twee 
jaar actief was voor Almere Ci-
ty FC, was transfervrij en liet een 
goede indruk achter tijdens zijn 
trainingsstage bij Telstar. De ge-
boren Amsterdammer zal bij Tel-
star de kans krijgen om op ama-
teur-basis een contract te ver-

dienen. ,,Donny zal bij ons star-
ten als amateur en krijgt de ko-
mende periode de kans om een 
contract te verdienen bij ons. Wij 
vonden het erg belangrijk dat er 
een vervanger voor de gebles-
seerde Calvin Mac-Intosch zou 
komen. Donny is in staat om als 
back-up te fungeren voor het 
centrale duo”, aldus technisch 
manager Toon Beijer.

Velsen-Noord - Politiemensen 
kregen in de nacht van zaterdag 
op zondag rond 00.40 uur een mel-
ding dat er onenigheid was in een 
woning aan de Geelvinckstraat. Op 
de locatie zagen twee agenten een 
voordeur waarvan het glas kapot 
was en in de woning lag een 23-ja-
rige man uit Velsen-Noord die bui-
ten bewustzijn zat. Bij hem stond 
een 21-jarige plaatsgenoot. De-
ze viel de agenten direct aan en 
toen de bewusteloze man weer bij-
kwam, uitte ook hij zich geweldda-
dig naar de politiemensen. Hierop 
werd er versterking opgeroepen 
en zijn beide mannen aangehou-
den. Wat er zich voor de komst van 
de politie in de woning heeft afge-
speeld is nog onduidelijk.

Aangehouden 
na vechtpartij

IJmuiden - Politiemensen zagen 
in de nacht van vrijdag op zater-
dag rond 01.35 uur een auto in het 
midden van de Koningin Wilhelmi-
nakade staan met een draaiende 
motor en brandende verlichting. In 
de auto bleek een 30-jarige IJmui-
denaar te zitten. Hij zat voorover-
gebogen in zijn stoel. De man is 
door de agenten wakker gemaakt, 
waarna er een blaastest is afge-
nomen. Hieruit werd duidelijk dat 
hij teveel gedronken had. Na een 
ademanalyse werd duidelijk dat de 
man een promillage had van 1.93, 
terwijl 0.5 maximaal is toegestaan. 
Hierop is zijn rijbewijs ingevorderd.

Rijbewijs 
ingevorderd

IJmuiden - Vorige week donder-
dagnacht kwam even na 04.00 
uur bij de politie een melding 
binnen van bewoners van een 
woning aan de Maasstraat dat er 
bij hen was ingebroken. De be-
woners waren wakker gewor-
den van geluid en toen zij bene-
den gingen kijken, bleek er te zijn 
ingebroken. Er zijn geen inbre-
kers meer gezien, maar de politie 
hoopt dat er mogelijke getuigen 
zijn die meer informatie hebben. 
De politie zal een buurtonder-
zoek doen, maar het is goed mo-
gelijk dat de verdachte(n) op een 
eerder moment in de buurt is/
zijn geweest. Informatie kan wor-
den doorgegeven aan de politie 
in IJmuiden, telefoon 0900-8844.

Woninginbraak

Lezing ‘Ontstaan van 
de Hollandse duinkust’
Driehuis - Voor de derde keer 
dit jaar organiseert het Pieter 
Vermeulen Museum een lezing 
voor haar Vrienden, vrijwilligers 
en andere belangstellenden. Met 
het oog op de beoogde nieuwe 
locatie van het museum nabij het 
Kennemermeer, is gekozen voor 
een lezing die ons meer inzicht 
zal verschaffen in het ontstaan 
van de duinen. Vooral de speci-
ale aandacht die wordt besteed 
aan kust- en duinvorming van 
Zuid-Kennemerland en daar-
bij de bijzondere fysisch-geo-
grafische kenmerken waardoor 
een heel apart landschap is ont-
staan, maakt de lezing zeer ge-
schikt voor een ieder met inte-
resse in de Velsense kust.
De lezing, die om 15.00 uur be-
gint, zal ongeveer een uur duren 
en is geschikt voor iedereen van-
af 15 jaar. De lezing is gratis voor 
Vrienden en vrijwilligers van het 
Pieter Vermeulen Museum. An-
dere belangstellenden betalen 
de entree voor het museum. Wie 
de lezing bij wil wonen, kan zich 
aanmelden via info@pieter-ver-
meulen-museum.nl of via 0255-
536726.
Het Pieter Vermeulen Museum is 
vanwege de opbouw van spec-

taculaire tentoonstelling ‘Nacht-
brakers’ van 29 augustus tot en 
met 17 september gesloten voor 
publiek. Wie de populaire ten-
toonstelling ‘Toverboerderij’ nog 
niet heeft bezocht, kan tot en 
met zondag 28 augustus nog 
in het museum terecht om met 
de zwaai van een toverstokje de 
dieren van de boerderij te laten 
praten. Zie ook www.pieter-ver-
meulen-museum.nl.



25 augustus 2011 pagina 17

65-jarig jubileum op 2 en 3 september gevierd

In Speeltuin Santpoort 
hebben kinderen inspraak
Santpoort-Noord - Dit jaar 
bestaat Speeltuin Santpoort 
65 jaar. Dat wordt op zater-
dag 3 september gevierd met 
een feestelijk programma (zie 
kader). Die dag verschijnt er 
ook een boekje over het ont-
staan en de geschiedenis 
van de speeltuin. Het eerste 
exemplaar zal die zaterdag 
overhandigd worden aan wet-
houder Annette Baerveldt.

Aanleiding van het ontstaan 
van Speeltuin Santpoort: toen in 
1946 Pastoor Goossens van de 
Rooms Katholieke parochie On-
ze Lieve Vrouwe van Altijdduren-
de Bijstand ter ore kwam dat de 
onkerkelijken een speeltuin wil-
den stichten, luidde hij de nood-
klok. Katholieke gezinnen moch-
ten volgens hem geen lid wor-
den van een neutrale speeltuin. 
Daarvan zou niets dan narigheid 
komen. Zo was op 21 augus-
tus 1946 de oprichting van de 
Stichting Katholieke Speeltuin 
Santpoort een feit, op het ter-
rein het Terrasbosch, achter de 
kerk. In 1955 zegde de kerk de 
huur op. De gemeente bood het 
terrein aan de Valckenhoeflaan 
aan en in 1958 vond de verhui-
zing plaats. Hier ging de speel-
tuin een bloeiende toekomst te-
gemoet. Lange tijd was opa Huij-
bens oppasser. Hij hield alles 
goed in de gaten, niets ontging 
hem. Nu is Eef Limmen (tan-
te Eef) alweer 32 jaar lang be-
heerder.

Er veranderde veel in al die ja-
ren. Het was eerst een dorps, 
Santpoorts gebeuren, de moe-

ders namen zelf de koffie mee. 
Nu staat Speeltuin Santpoort in 
de wijde omgeving erg goed be-
kend en komen de bezoekers 
van heinde en verre. Op drukke 
dagen worden er soms wel 400 
bezoekers geteld. Er kwam een 
steeds strengere regelgeving, 
vooral op het gebied van veilig-
heid. Daarom ging de speeltuin 
in 2002 op de schop en werd vol-
ledig gerenoveerd.

Wat erg belangrijk is, is de inzet 
van de vrijwilligers. Die zijn no-
dig tijdens de openingsuren van 
de speeltuin, maar ook voor het 
organiseren en uitvoeren van 
speciale activiteiten. Zo ontston-
den er mooie tradities: rond Pa-
sen, als de speeltuin na de win-
terstop weer open gaat, wordt er 
altijd gezocht naar het Gouden 
Ei. En tijdens de Speliadeweek, 
traditiegetrouw tijdens de laatste 
week van de zomervakantie, ge-
niet menig kind van allerlei leu-
ke festiviteiten. En wat te den-
ken van al het onderhoud aan de 
speeltoestellen en de vele klus-
sen? Gelukkig zijn hier ook al-
tijd weer vrijwilligers toe bereid. 
Ook Eef Limmen zag veel veran-
deren in al die jaren: ,,De kinde-
ren zijn mondiger geworden. Ze 
hebben nu ook inspraak: als zij 
graag een waterbaan willen, dan 
komt er een waterbaan. Dat vind 
ik wel een goede ontwikkeling.’’ 
Tante Eef besluit: ,,Ik hoop dat 
het op zaterdag 3 septembererg 
druk wordt. Ik nodig iedereen, 
die de speeltuin een warm hart 
toedraagt, van harte uit om te 
komen. Dan maken we er samen 
een feest van!’’ (Carla Zwart)

Vrijdag 2 september

14.00 uur: fiets pimpen (of 
step, skelter, kar) voor fees-
telijke optocht zaterdag. Voor 
kinderen van 4 tot en met 12 
jaar.

Zaterdag 3 september

13.30 uur: start optocht van-
af Broekbergerplein. Kinderen 
lopen achter Soli aan naar de 
speeltuin, met hun gepimpte 
fiets (of step, skelter, kar). Zij 
mogen zichzelf ook pimpen, 
verkleden of versieren. Dan 
volgt een verrassingsmid-
dag met leuke activiteiten. Er 
is kinderchampagne met ge-
bak en de door de Rabobank 
gesponsorde boomhut wordt 
geopend.

16.30 uur: jury maakt de win-
naar bekend van de mooist 
gepimpte fiets. 

18.00 uur: Overhandiging ju-
bileumboekje aan wethouder 
Annette Baerveldt.

17.00 tot 20.00 uur: Hapje en 
drankje voor oud-leden, le-
den, sponsors en vrijwilligers.

Programma

Vereniging Santpoorts 
Belang houdt open dag
Santpoort-Zuid - Zaterdag 27 
augustus, van 14.00 tot 16.00 
uur , presenteert de Vereniging 
Santpoorts  Beland het program-
ma voor het seizoen 2011-2012 
in de Poorterszaal van ’t Brede-
rode Huys aan de Bloemendaal-
sestraatweg 201. 
Een aantal docenten zal aanwe-
zig zijn om u te informeren over 
de door hen te geven cursus-
sen. Naast de vele bekende op 
het gebied van onder andere be-
wegen, computer, bridge, kunst 
en cultuur, muziek en talen, bie-
den zij dit jaar een aantal nieuwe 
cursussen aan zoals bijvoorbeeld 
Het ABC van de speelfilm waar-
bij de docent u laat zien wat de 
bedoelingen van filmers zijn, de 
wijze waarop ze die vormgeven 
en de technieken die ze daarbij 
gebruiken. Ook nieuw is de cur-
sus Aromatherapie. Ook de cur-
sussen over het Humanisme en 
over de Wereldgodsdiensten zijn 
nieuw.
Ook start er weer een beginners-
cursus Tai-chi, maar ook, naast 
de cursussen Spaans voor ge-

vorderden, een beginnerscursus 
Spaans. Zeer de moeite waard 
zijn ook de cursus over Ons Va-
derland in Wording en de cur-
sus, met excursie, over de Land-
schappelijke Ontwikkelingen in 
Kennemerland. En wat dacht u 
van een cursus Wijnoriëntatie, 
waarbij natuurlijk uitgebreid ge-
proefd moet worden.
Ook voor de jeugd is er aan-
tal activiteiten, zoals een cursus 
Beeldende Vorming, maar ook 
schilderen na schooltijd.
Verder staan er zestien interes-
sante lezingen op het program-
ma, zoals over Goochelen, Het 
ontstaan van het dorp Santpoort 
en De ondergang van de Euro-
pese Koninklijke Huizen.
Op muzikaal gebied schenken ze 
in verband met het Liszt-jaar na-
tuurlijk aandacht aan deze com-
ponist en zal André Kaart naast 
de inleidingen op de opera’s 
Carmen en de Barbier van Sevil-
la een cursus verzorgen over de 
geschiedenis van het orkest. 
Zie ook www.santpoortsbelang.
nl.

Vrijwilligers gevraagd
Santpoort-Noord - De vakantie 
is bijna ten einde, wat betekent 
dat de diverse sporten weer gaan 
starten. Dit geldt ook voor de rui-
tersport voor mensen met een be-
perking.
Bij manege Kennemergaar-
de in Santpoort-Noord worden 
op maandag en/of dinsdag les-
sen aan jeugd en volwassenen 
met een beperking gegeven, ver-
zorgd door de Stichting Paard-
rijden voor Gehandicapten Ken-
nemerland (SPGK). Tijdens deze 
lessen, waar veiligheid een eer-

ste vereiste is, zijn veel vrijwilligers 
nodig. Elk nieuwe seizoen doen 
zij een beroep op nieuwe vrijwil-
ligers, voor het opzadelen van de 
paarden, maar vooral voor het be-
geleiden van de ruiters. Het is fijn 
als men bekend zijn met paarden, 
maar niet direct noodzakelijk. 
Voor zware taken zoals opstap-
pen, hebben zij goede mechani-
sche hulp, wel vraagt deze taak fy-
sieke inspanning (lopen en soms 
hollen naast een paard in stap en 
draf). Zie ook www.spgk.nl. Meer 
informatie: m.joustra@spgk.nl.

AutoRC sponsort Dames 
Straten Volleybaltoernooi
Velserbroek - Het achtste HHI-
Dames Straten Zaalvolleybaltoer-
nooi in Velserbroek wordt pas 
gehouden op zaterdag 8 oktober 
maar is ongekend populair. Het 
gaat heel goed met de sponso-

ring. Sponsoren willen het toer-
nooi graag ondersteunen. Auto-
RC in Velserbroek (naast Renault 
Velserbeek) sponsort wederom 
het jaarlijks terugkerende toer-
nooi. Zie ook www.straatvolley.nl.
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‘Woningbedrijf Velsen 
ligt goed op koers’

Velsen - ,,Wij hebben passie 
voor goed wonen in Velsen.’’ 
Dat is één van de uitspraken 
van Ted Kuné, directeur/be-
stuurder van Woningbedrijf 
Velsen.

Kuné, geboren in Velsen-Noord 
en tot zijn studietijd in Gronin-
gen woonachtig geweest in de 
regio, is blij dat hij weer terug 
is in het gebied waar zijn roots 
liggen. Hoewel zijn studierich-
ting psychologie was, waar-
in hij overigens ook is afgestu-
deerd, hield hij zich in Gronin-
gen al bezig met huisvestings-
perikelen, onder meer voor stu-
denten. Na zijn studie is hij in 
de woningsector werkzaam ge-
bleven, eerst in Amsterdam en 
later in Alphen aan de Rijn. 
Tot in 2006, na moeilijke jaren 
bij  Woningbedrijf Velsen, deze 
functie op zijn pad kwam wel-
ke mogelijkheid hij met beide 
handen heeft aangegrepen om 
naar zijn geboortegrond terug 
te kunnen keren. 

En met succes, zo blijkt wel uit 
de positieve ontwikkeling die 
het bedrijf de afgelopen ja-
ren heeft doorgemaakt. Stich-
ting Woningbedrijf Velsen, zo-
als de officiële naam luidt, werd 
opgericht in 1993 als navolger 
van het voormalig gemeente-
lijk woningbedrijf in Velsen. 
Met de twee andere woning-
corporaties die in de regio Vel-
sen werkzaam zijn, AWV Eigen 
Haard en Kennemerhave, wordt 
de afgelopen jaren intensief sa-
mengewerkt met als uitgangs-
punt een goed woningaanbod, 
niet alleen voor de lagere maar 
ook voor de middeninkomens. 
Maar ook is er veel aandacht 
voor het woningaanbod voor 
bijvoorbeeld senioren en voor 
mensen met een beperking die 
een aangepaste woonvoorzie-
ning nodig hebben. 

Woningbedrijf Velsen is de 
grootste verhuurder in de ge-
meente Velsen met rond  6.800 

woningen in de zeven woon-
kernen en 85 medewerkers 
(fte’s) in vaste dienst. Na zijn 
aantreden als directeur is er, 
niet alleen binnen het bedrijf 
maar bijvoorbeeld ook wat de 
uitstraling naar buiten betreft, 
het nodige ten goede veran-
derd. Ted Kuné licht toe: ,,Na-
tuurlijk moesten er binnen 
het bedrijf, na de voorgaande 
moeilijke jaren, een aantal za-
ken opnieuw op de rit worden 
gezet. Maar ook de samenvoe-
ging van een aantal werklo-
caties in IJmuiden, onder één 
dak in ons pand aan de Lan-
ge Nieuwstraat, heeft de inter-
ne communicatie sterk verbe-
terd. Ik kan nu met een gerust 
hart zeggen dat er een goed lo-
pende en geoliede organisatie 
staat’’. ,,En, zegt hij, onder ons 
motto ‘Passie voor goed wonen 
in Velsen’ willen wij onze (toe-
komstige) bewoners een goed 
onderhouden woning in een 
leefbare woonomgeving bie-
den. Ons huidige woningbezit 
bestaat voornamelijk uit een-
zijdige naoorlogse bouw, maar 
we willen bij nieuwbouw zor-
gen voor meer variatie in het 
aanbod. Middels investerin-
gen willen we de komende ja-
ren een positieve impuls geven 
aan het woon- en leefklimaat in 
de gemeente Velsen.’’

Enthousiast vervolgt hij: ,,Maar 
ik vind het ook belangrijk dat 
we herkenbaar zijn voor de in-
woners van Velsen en omstre-
ken. Daarom profileren we ons 
ook sterk naar buiten met di-
verse activiteiten die we orga-
niseren of waar we aan deel-
nemen.  In januari hielden we 
weer onze projectenbeurs in 
het kerkje aan de Helmstraat in 
Oud-IJmuiden waar de mensen 
in een lange rij voor de deur 
stonden te wachten want bin-
nen was het vol. En in juli hiel-
den we onze maatschappelijke 
dag die in het teken stond van 
een vrijwillige, sociale activiteit. 
Het gaat er hierbij om dat wij, 

dus de medewerkers van ons 
bedrijf, ons buiten laten zien. 
We hebben onder meer onkruid 
gewied en een hok voor geiten 
gebouwd. Ook gaat straks het 
Havenfestival, op 27 en 28 au-
gustus, van start waar we weer 
prominent aanwezig zijn en 
waar we tevens voor een ech-
te, mooie entree van het festi-
val zorgdragen van vier meter 
hoog en zes meter lang.’’

Tijdens het festival kunnen be-
langstellenden bij de tent van 
Woningbedrijf Velsen terecht 
voor informatie over het huren 
en kopen van nieuw te bou-
wen en bestaande woningen. 
Er staan nogal wat projecten op 
stapel zoals de complexen De 
Doorbraeck en De Zuydvaer-
der in Oud-IJmuiden. En bin-
nenkort wordt gestart met ver-
schillende nieuwbouwprojec-
ten waaronder Zeewaarts aan 
de Keetberglaan, De Golfbre-
ker aan de Lange Nieuwstraat, 
Sterrenstorm aan de Plane-
tenweg en Hoogeberg aan de 
Trompstraat. Op een wat later 
tijdstip staan de projecten De 
Zevenstern aan het Pleiaden-
plantsoen en Het Nieuwe Vroe-
ger bij de President Steynstraat 
in de planning. Zie ook www.
wbvelsen.nl .(Joop Waijenberg)

Solidariteitsgebouw 
toch echt dicht?
IJmuiden - Wordt zaterdag 27 
augustus de laatste marktdag 
van de goede doelenclubs in 
de Eenhoornstraat? Het lijkt een 
voldongen feit: het Solidariteits-
gebouw zal per 1 oktober 2011 
de deuren moeten sluiten.
De vrijwilligers hebben vele ja-
ren hulp geboden aan en soli-
dariteit getoond met mensen in 
andere landen. Ze hebben vele 
Velsenaren informatie gegeven 
over de situatie in die landen. 
Maar ook gefungeerd als steun-
punt voor inwoners van onze ei-
gen gemeente, door tegen echt 
lage prijzen kleding en andere 
noodzakelijke artikelen te verko-
pen. En niet op zijn minst, even 
zo vele jaren nog bruikbare goe-
deren voor hergebruik geschikt 
gemaakt en uit het afvalcircuit 
gehaald.
De betrokken stichtingen heb-
ben de laatste jaren alle moei-
te gedaan het tij te keren. Er lijkt 
nu echter geen enkele beweging 
meer te krijgen in de visie van de 
politiek en het gemeentebestuur.
Drie jaar geleden is de strijd om 
het voortzetten van de activitei-
ten vanuit het Solidariteitsge-
bouw aan de Eenhoornstraat 4 
begonnen. 
Direct na de overdracht van Rei-
nUnie aan HVC. Vóór die tijd wa-
ren er goede afspraken met de 
gemeente en de Reinunie voor 
de financiering van de huisves-
ting aan de Eenhoornstraat. Door 
het onttrekken van nog bruikba-
re spullen uit het afval verdien-
den de vele vrijwilligers van de 
stichtingen zelf de kosten van 
de huisvesting. Bij de overdracht 
aan HVC is geen rekening ge-
houden met deze constructie en 
nu dreigen de stichtingen uitein-
delijk het kind van de rekening te 
worden van deze (bewuste?) po-
litieke keuze.
Het meest frustrerende is ech-
ter, volgens het bestuur van de 
stichting Solidariteitsgebouw 
Velsen, dat tot nog toe in alle dis-
cussies en besluiten geen enkel 
echt, steekhoudend argument is 
gegeven voor de opzegging van 
de gebruiksovereenkomst van 
het gebouw en daarmee het be-
eindigen van de activiteiten van 
de betrokken stichtingen.
Worden namelijk de beoog-

de bezuinigingen gehaald als 
de stichtingen het pand moe-
ten verlaten? Het bestuur van 
de Stichting Solidaritetsgebouw 
Velsen is er duidelijk over:
Huuropbrengsten blijven ont-
breken, zolang er geen betalen-
de huurder voor de ruimtes in de 
plaats komt!
De energiekosten zullen ze-
ker niet verminderen! De ka-
chel moet immers dagelijks blij-
ven branden voor de school op 
de bovenverdieping,
Minder verzekeringskosten? Het 
gebouw zal toch wel verzekerd 
moeten blijven!
Lagere onderhoudskosten? Na 
het vertrek van de stichtingen 
zullen deze alleen maar hoger 
worden door vandalisme.
Volgens de Velsense VVD frac-
tie is Hulp aan de Derde We-
reld geen gemeentetaak. Vanuit 
de Eenhoornstraat werd echter 
minstens zeer veel nuttigs vóór 
en door de inwoners van de ei-
gen gemeente gedaan!
Volgens de bestuurders van de 
Stichting Solidariteitsgebouw 
Velsen zou de enige -zakelijk 
juiste- gemeentelijke beslissing 
moeten zijn: de stichtingen hun 
werk in en vanuit het Solidari-
teitsgebouw te laten voortzetten 
tot er een betalende huurder is.
Zijn er voor de Velsense poli-
tici dan toch nog ‘echte argu-
menten’ die steekhoudend ge-
noeg zijn om de goede doelen-
clubs het gebouw uit te zetten? 
De Stichting Solidariteitsgebouw 
Velsen heeft ze nog steeds niet 
gekregen, ondanks verwijzingen 
naar Millenniumnota’s, uitge-
breide wazige discussies en her-
haaldelijk overleg en inspreken.
De vrijwilligers van de stichtin-
gen in het Solidariteitsgebouw 
hopen dat de laatste ‘eind van 
de maand’ marktdag, zaterdag 
27 augustus, een groot succes 
wordt met een grote omzet. Zij 
kunnen, samen met de regelma-
tige bezoekers, laten zien dat de 
functie van het Solidariteitsge-
bouw nog steeds zeer belang-
rijk is voor Derde Wereld projec-
ten, voor vele Velsenaren én voor 
het milieu.
Iedereen is weer van harte wel-
kom op zaterdagochtend 27 au-
gustus van 09.30 tot 12.00 uur.

Excursietrein
over staalbedrijf
Velsen-Noord – Zondag 28 
augustus rijdt de excursietrein 
weer een ronde over het staal-
bedrijf van TATA Steel. Onder-
weg zal er een fotostop zijn. Ver-
trek vanaf 10.45 uur bij het sta-
tion Velserbosch bij het hoofd-
kantoor aan de Wenkebach-
straat 1. Kaartverkoop start al-
daar aan het loket om 9.30 uur. 
Kinderen van 0 tot en met 12 
jaar betalen 3 euro voor een 

kaartje, volwassenen 5 euro. Te-
rugkomst om 12.15 uur, vanaf 
11.00 uur is het bedrijfsmuseum 
geopend. Tot vrijdag 18.00 uur is 
het ook mogelijk om kaarten te 
reserveren via www.csy.nl, deze 
dienen een uur voor vertrek af-
gehaald te worden. In verband 
met de veiligheid is legitima-
tie verplicht. Bij grote belang-
stelling volgt een tweede rit om 
13.15 uur.
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

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

Voor vragen over:

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

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

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

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

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

 Indeling wijkwethouders:

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

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

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

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie

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

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

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

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

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

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

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

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten

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

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

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

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Bekendmaking Campagne 
BespaarDaar IJmond 2011

De gemeente heeft met de Provincie Noord-Holland een 

klimaatafspraak gemaakt om de inzet van duurzame 

energiebronnen en CO2-reductie te bevorderen. Met de 

Campagne BespaarDaar IJmond 2011 kunnen aan parti-

culieren (eigenaar/bewoners) subsidies worden ver-

strekt voor vanaf 8 juni t/m 30 december 2011 te treff en 

isolatiemaatregelen aan vloer, dak en gevel van een 

woning. Op de websites www.BespaarDaar.nl en 

www.milieudienst-ijmond.nl kan over de campagne en 

subsidievoorwaarden meer informatie worden verkregen. 

De isolatiemaatregelen moeten worden uitgevoerd in de 

periode 8 juni t/m 30 december 2011.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 

8 juni tot 31 oktober 2011 bij de Milieudienst IJmond. 

Onderdeel van de campagne is ook een verloting van een 

isolatiepakket.

Om de campagne bevoegd en effi  ciënt door de Milieudienst 

IJmond te kunnen laten afh andelen, hebben burgemeester 

en wethouders vastgesteld het Mandaat- en machtigings-

besluit Uitvoeringsregeling duurzame energiepakket 2010 

gemeente Velsen, ingaande op 1 januari 2011,  en de bij de 

campagne BepaarDaar IJmond 2011 behorende voorwaar-

den, ingaande op 8 juni 2011. Vastgesteld zijn ook de 

Algemene Actievoorwaarden BespaarDaar IJmond 2011 – 

verloting isolatiepakket. Deze en andere op de campagne 

betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden 

gedurende zes weken ter visie bij:

-  de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, 

op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-

avond van 18.00 tot 20.00 uur en;

-  Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk, op 

werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur ;

Tegen deze besluiten kan geen bezwaar- of beroep worden 

ingesteld.

 Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 

maken bekend dat zij in de periode van 15 augustus tot 

en met 19 augustus 2011 de volgende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De datum 

van ontvangst is tussen haakjes vermeld. Voor zover de 

aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking 

hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze worden voor-

gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 

meer informatie over welstand: (0255) 567 424.

w11.000561   Kanaalstraat 252 IJmuiden

het kappen van een kastanjeboom 

(15/08/2011)

w11.000559  Dreefplantsoen 1 Santpoort Noord

het plaatsen van twee dakkapellen 

(15/08/2011)

w11.000558  Brederoodseweg 59 Santpoort-Zuid

het kappen van 4 bomen (15/08/2011)

w11.000557  Ronde Zonnedauw 9 Velserbroek

het kappen van twee bomen 

(15/08/2011)

w11.000556  Wijk aan Zeeerweg ong. IJmuiden

het oprichten van een appartementen-

complex met 24 appartementen en 

onderliggende garage (15/08/2011)

w11.000555  Wijk aan Zeeerweg ong. IJmuiden

het oprichten van een woonzorg-

complex met 14 appartementen 

(15/08/2011)

w11.000554  Rijnstraat 181 IJmuiden

het bouwen van een veranda 

(15/08/2011)

w11.000553  Louise de Colignylaan 25 

Santpoort-Zuid 

het kappen van twee esdoorns 

(15/08/2011)

w11.000552  Kennemergaardeweg ong Santpoort-

Noord

het kappen van 7 bomen  en het oprich-

ten van een Relaishuis (15/08/2011)

w11.000551  Duin- en Kruidbergerweg ong 

Santpoort-Noord

het kappen van een boom  en het 

oprichten van een Relaishuis 

(15/08/2011)

w11.000550  Wijk aan Zeeërweg 75 IJmuiden

het bouwen van een dakopbouw 

(15/08/2011)

w11.000562  Patriciuslaan 1 Santpoort-Noord

het verwijderen van een draagmuur en 

aanbrengen draagbalk (18/08/2011)

w11.000563  Brederoodseweg 45 Santpoort-Zuid

het snoeien van een boom (19/08/2011)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend 

dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voornemens zijn voor ondergenoemde 

activiteiten een omgevingsvergunning te verlenen: 

W11.000308  Duin- en Kruidebergerweg 6 Driehuis

het renoveren van een grafmonument

Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend 

dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voornemens zijn voor ondergenoemde 

activiteiten een omgevingsvergunning te weigeren: 

W11.000285  Torenstraat 11 Velsen-Zuid

het oprichten van een berging met 

veranda

De bovengenoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende 

zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Uit-

voering: van 26 augustus tot 7 oktober 2011. 

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder schrifte-

lijke of mondelinge zienswijzen indienen of kenbaar 

maken bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering, 

(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres 

Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen dient voor-

zien te zijn van uw naam en adres, de datum, het ontwerp-

besluit waarop de zienswijzen betrekking heeft en de 

redenen van uw zienswijzen.

BESLUITEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 

belanghebbende bij de onderstaande besluiten gedu-

rende 6 weken na de dag van verzending van het besluit 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 

van burgemeester en wethouders van Velsen (Postbus 

465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische 

weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt 

alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoed-

eisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden 

gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 

Haarlem. 

Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat de 

rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een voor-

lopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, 

indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 

volgende besluiten genomen (de datum van vergunning-

verlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

w11.000439  Linie 17 Velserbroek

 het oprichten van een schuur 

(16/08/2011)

w11.000460  Hoofdstraat 109 Santpoort-Noord

het uitbreiden van een woning 

(19/08/2011)

w11.000465  Van Wassenaerstraat 26 IJmuiden

het plaatsen van een dakopbouw 

(19/08/2011)

w11.000523  Gras, Kamgras, Haverland, Helmkruid 

en Zwanebloembocht Velserbroek, 

Velserdijk Velsen-Zuid

het kappen van 30 bomen op diverse 

locaties (19/08/2011)

w11.000476  Willemsbeekweg 26 IJmuiden

het plaatsen van een dakopbouw

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV de 

volgende vergunningen verleend voor het organiseren 

van een evenement:

i11.007675  op het Broekbergerplein Santpoort-

Noord

Santpoort Jazz op 3 en 4 september 

2011, (22/08/2011)

 i11.008463  op het Velserduinplein IJmuiden 

een Albert Heijn trucksale op 

2 september 2011, (18/08/2011).

i11.007461  in de Torenstraat, Middendorpstraat, 

Hoofdbuurtstraat en Noorderdorppad 

Velsen Zuid 

een kindervrijmarkt op 24 september 

2011 (19/08/2011)

i11.005442  op het Kerkplein, in de Torenstraat en 

in de tuin van de Engelmunduskerk 

Velsen Zuid 

een jaarmarkt op 24 september 2011, 

(19/08/2011)

i11.006179  door Velserbroek 

de Velserbroekloop op 26 augustus 2011 

(19/08/2011)

i11.008379  op het strand van IJmuiden aan Zee, 

in zone 3, (het gedeelte bij de 

IJmuiderslag) 

het Nederlands Kampioenschap 

Kitebuggy op 17 en 18 september 2011 

( 23/08/2011)

Snuff elmarkt

De burgemeester heeft op grond van art. 5:22 APV van de 

volgende vergunning verleend voor een snuff elmarkt:

i11.007724   Het Polderhuis, Vestingplein 58 

Velserbroek 

op zondag 2 oktober 2011, 

(16/08/20110)




