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Rabobank
benoemt nieuwe
ledenraadsleden.

Zie artikel elders in deze uitgave.

Strandatelier met Ada Leenheer

Pierewaaien met een
verfkwast in de hand

Daverend Dorpsfeest
santpoort-noord - Met veel
hoefgetrappel is Dorpsfeest
Santpoort zaterdag weer daverend begonnen. Dat werd niet
alleen gemerkt in SantpoortNoord, maar op de hele route van de Rijtuigendag, zoals te
zien op de foto hierboven, gemaakt in Spaarndam.
Harddraverij Vereniging Santpoort en Omgeving staat elk jaar
garant voor een uitgebreid feest
voor groot en klein. En je hoeft
geen paardenliefhebber te zijn
om te genieten van alle activitei-

ten. Er zijn volop andere sportieve en leuke activiteiten, die vaak
worden gesponsord door allerlei
bedrijven en ondernemers. Denk
maar aan het Koffieconcert of de
wandelroutes, de kermis en de
live muziek.
Velsen kan trots zijn op dit
Dorpsfeest dat door zoveel mensen zo breed wordt gedragen en
net zo breed wordt gevierd. Negen dagen lang kunnen we genieten van dit feest. Vandaag de
Kortebaandraverij, morgen de
Jaarmarkt met allerlei activitei-

ten er omheen, zoals de ponyen paardenkeuring en de Sterkste van Santpoort. Ook zaterdag
is er onder meer op de Weyman
Weide nog van alles te beleven.
Zie voor het complete programma onze krant van vorige week.
Of kijk op www.dorpsfeest-santpoort.nl.
Tenslotte zal het feest zaterdag
om 24.00 uur even daverend
worden afgesloten met een knallend en spetterend vuurwerk op
het circusterrein. (foto: Joop Waijenberg)

Aanrijding
vrachtauto
en fietser
Ijmuiden - De politie kreeg vorige week woensdagmiddag een
melding van een aanrijding op
de kruising Havenkade/Julianabrug tussen een vrachtauto en
een fietser. De vrachtauto kwam
uit de richting van de Kennemerlaan en wilde op de rotonde linksaf de Julianabrug op. De
chauffeur, een 65-jarige man uit
Blaricum, heeft hierbij de fietser, die op de rotonde reed, geschept. De fietser, een 45-jarige
IJmuidenaar, had veel pijn in zijn
linkervoet en – been, rechterzij
en – schouder. De fietser is naar
een ziekenhuis vervoerd. Verkeersongevalanalisten hebben
een onderzoek ingesteld naar de
precieze toedracht van het ongeval.

Schildpad in de zon
Velserbroek - Henk Spoor trof vorige week woensdag bij het water op de hoek Galle Promenade/Dammersweg een wilde schildpad aan. Het dier zat op de duiker, te genieten van het zonnetje. De
schildpad is zeker 25 tot 30 cm groot.

Ijmuiden aan Zee - Aan de
horizon van IJmuiden aan Zee
worden kunstenaars geconfronteerd met een heel apart verschijnsel. De kleur van de zee is
aan de horizon donker in plaats
van licht. ,,Dat zou te maken
kunnen hebben met zandbanken die daar liggen’’, vertelt kunstenaar Ada Leenheer aan haar
cursisten tijdens haar Strandatelier. ,,Gewoonlijk zijn de kleuren
aan de horizon in de verte lichter en grijzer. Dat heet atmosferisch perspectief.’’
Ada Leenheer verstaat haar vak
en geeft ook graag iets van haar
kennis door aan cursisten. Gekleed in een donker schort vol
verfvlekken geeft ze deze zomer op de Zuidpier les vanuit
haar ‘Pipo-wagen’ vol schilderspullen. Goed kijken is te leren.
Maar de eerste keer je kwast op
een doek zetten blijft toch lastig. Daarom laat Ada haar nieuwe cursisten eerst vier schetsjes met een kwast maken. ‘Om
te wennen aan het materiaal’.
Daarna kunnen de cursisten
kiezen wat ze gaan schilderen,
een stukje pier, de duinen, de
zee of Tata Steel, er is genoeg te
zien op deze mooie plek.
,,Ik ben blij dat de gemeente mij
zo fijn heeft geholpen’’, aldus
Ada Leenheer. ,,Ik heb zelfs een
sleutel van het hek gekregen,
zodat ik er doorheen kan. Het
gaat echter om een pilot. Dus ik
kan niets zeggen over volgend

jaar.’’
Mensen komen niet alleen uit
IJmuiden, maar ook uit Noordwijk en Hilversum voor een lesje ‘strand en zee schilderen’.
Ada pakt de lessen kundig aan
en heeft oog voor alles. Na een
rondje in en om de woonwagen kunnen de cursisten aan
de slag. Papier, schorten, verf,
kwasten en ezels, alles is aanwezig om een kunstwerk te maken. Ada Leenheer schiet van
hot naar her op haar eigen kordate manier om cursisten te helpen. Tussendoor laat ze mensen
in scootmobiels langs het hek,
zodat zij ook eens kunnen pierewaaien.
Wie ook wil komen schilderen,
kan zich melden bij Ada Leenheer: www.strandatelier.nl of via
06-15394088. (Karin Dekkers)
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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: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
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12,5 jaar Pedicurepraktijk
en Schoonheidssalon
Santpoort-Noord - Twaalfenhalf jaar geleden werd na een
grondige verbouwing de Pedicurepraktijk geopend aan de Narcissenstraat door Sandra Cardol en Margje Bottelier. Beiden
hadden een praktijk aan huis
en gingen samen verder aan de
Narcissenstraat 1e. Vele cursussen werden en worden gevolgd
bij Pon en later Provoet, om de
kennis van het pedicurevak op
hoog niveau te brengen.
In 2006 versterkte Bernadette Duineveld het team als pedicure en schoonheidsspecialiste.
De naam werd veranderd in Pedicurepraktijk en schoonheidssalon Santpoort. Zij nam de specialisaties diabetische en reumatische voet van haar collega’s over.
Vanaf de eerste dag is het een
goedlopende praktijk met een
vast klantenbestand. Door de jaren heen werd lief en leed ge-

deeld, want naast het werk als
pedicure en schoonheidsspecialiste is ook de persoonlijke aandacht voor de klanten van groot
belang.
In de pedicurepraktijk wordt gewerkt met het merk ‘Samenwerkende pedicures’, dat voor
elk voetprobleem een antwoord
heeft. In de schoonheidssalon
wordt gewerkt met het merk
Nouvital, waarvan de producten als basis een plantaardige
olie hebben, in plaats van minerale olie. De make-up is van Lavera op biologische basis en Natrue gecertificeerd. Ook worden
de hand- en voetcrèmes van Lavera in de praktijk verkocht. Alle klanten krijgen in de maanden
juli en augustus een tube handcrème van Lavera als geschenk.
Sandra en Bernadette hopen
ook de volgende twaalfenhalf
jaar met veel plezier hun vak uit
te blijven oefenen.

Rocky is weer thuis
dankzij veel burenhulp
IJmuiden - Lenie Ravesteijn
heeft haar grijze roodstaartpapegaai Rocky na veel consternatie en dankzij veel burenhulp
weer terug. De tien weken oude papegaai vloog onverwachts
van de schouder van Lenie toen
zij buiten liep.
,,We hadden niet verwacht dat
hij al zo goed kon vliegen’’, vertelt de mede-eigenaresse van de
Kringloopwinkel aan de IJmuiderstraatweg. ,,Toen wij hem een
maand geleden kregen had hij
amper veren. Daar hebben we
ons dus erg op verkeken. Dat
gebeurt ons niet nog eens.’’
Rocky vloog donderdagavond
ineens weg. Lenie probeerde
hem steeds te lokken met pap
en voer, maar Rocky kwam er
niet voor naar beneden. Buurtbewoners alarmeerden Lenie telkens als Rocky in de buurt was.
De Dierenambulance probeerde hem te vangen. Buurmannen
klommen in de bomen en Esther
de Ronde van het stofferingsbedrijf drukte flyers met Lenies telefoonnummer. Uiteindelijk luk-

te het zaterdagochtend pas om
Rocky met voer en een net te
vangen.
Lenie had twee nachten niet geslapen en was erg ongerust geweest. Van opluchting ging ze
zaterdagochtend van haar stokje nadat ze Rocky levend en wel
terugkreeg. Nu krijgt Rocky een
week ‘huisarrest’ om uit te rusten. Vanaf volgende week is hij
weer terug in de Kringloopwinkel. Lenie wil iedereen heel hartelijk bedanken voor alle hulp.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 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, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:

Voor spoedeisende gevallen: ma. t/m vrij. van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 15.00 tot 17.00 uur;
v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek
Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Gracht

Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.

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, email: 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.
Informatieen
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 informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen 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

Dorpsfeest Santpoort 2012
Uitslag Klaverjastoernooi

Nacht van Santpoort

Het Klaverjas-evenement is als volgt verlopen:
aantal verkochte kaartjes: 180
aantal deelnemers: 176
aantal deelnemers bij 2e ronde: 173
1e prijs: Michelle Nijssen, 5969 punten
2e prijs: Wil Tromp, 5778 punten
3e prijs: Jan Post, 5689 punten
Poedelprijs: Tonny Schenk, 3454

Zoals misschien bekend bestaan de
nachttochten uit twee lussen: na de start
in het Solicentrum zijn de wandelaars na
60 km weer terug op deze locatie, waarna de deelnemers aan de 100 en 110 km
aan hun tweede lusje van resp. 40 en
50 km beginnen. Zij finishen vervolgens
weer bij Soli. De Nacht van Santpoort
is een prestatietocht, die binnen 24 uur
moet worden gewandeld.
Het evenemententerrein bij de Ruïne van
Brederode is de start- en finishlocatie
van de wandelaars van de dagtochten.

Ringsteken
NVTG Klassement
1ste Dhr. T. Maat uit Ulvenhout
2de Dhr. C. van Duijn uit Katwijk
3de Dhr W.F. Eggink uit Zoetermeer
Dagklassement
1ste Dhr. M,. Looije uit Lage Zwaluw
2de Dhr.. W. Nouwen uit Ospel
3de Dhr. W. Burger uit Berkhout
Publieksprijs
Dhr G. van Groningen uit Nieuw-Vennep

Ringsteken op de fiets (t/m 9 jaar) –
73 deelnemers
1. Sid Lohman, winnaar nieuwe fiets van Rijwielhuijs Santpoort
2. Liz Abbing
3. Daan Schouten
Schoonste geheel: Damian van der Henst (piraat)
Ringsteken op de fiets (10 jaar en ouder) –
106 deelnemers
1. Jim Rutte
2. Florien Fischer
3. Bram Wempe
Schoonste geheel: Marleen Boerma (Oosterse princes)
Ringsteken op de losse ponny
1. Kelly Duiker met Evanti
2. Joep Molenaar met Gleam
3. Julia Kievits met Teun
Schoonste geheel: Tessa van der Vlis met Luna
Ringsteken op het losse paard
1. Daisy Koninig op Roda
2. Joyce Lampers op Teun
3. Rosanne van der Schrier met Red Bull
Schoonste geheel: Patricia Pels met Cavalo ('Love is in the air')
Premie van 50 euro van Jeroen Pauw Bouwbedrijf voor Lenne
Voetelink op Djos. Zij doneert de opbrengst aan Brooke Hospital.

Rondje Dorpsfeest
Santpoort-Noord - Niet voor iedereen is een rondje
Dorpsfeest even vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er dan
altijd nog mensen die dat niet alleen bedenken, maar
dan ook nog actie ondernemen om ervoor te zorgen
dat er iets gebeurt.
Maandag werden 30 bewoners en vrijwilligers van
Zorgcentrum Velserduin uit IJmuiden en Driehuis
ontvangen bij Café Bartje. Zij werden voorzien van
een hapje en een drankje en ook was er gezorgd voor
gezellige muziek, zie foto. Vanaf Café Bartje hadden zij
uitzicht op het ringsteken.
Dinsdagmiddag was het de beurt aan 20 kinderen van
woonvoorziening De Zeester in IJmuiden. Samen met
hun begeleiders mochten zij een gratis rondje over de
kermis met een bezoek aan verschillende attracties maken. Het bezoek werd afgesloten met poffertjes en ijs.
De sponsors die dit allemaal mogelijk maakten zijn
Café Bartje, Vishandel Santpoort aan Zee, Primeurshop
Bol, alle kermisexploitanten, IJswinkel Santpoort. Ed
Nieuwland van de Harddraverij Vereniging regelde de
sponsoring door de kermisexploitanten. (foto: Reinder
Weidijk)

Ringsteken op de brommer
(105 duo’s deelgenomen)
1. Ron Kors en Bas Kors
2. Floor Bal en Koos Rutte
3. Kim Rutte en Nick Rutte
4. René Langendijk en Fred Molenaar
5. Ko van Heijst en Gwen van Heijst
6. Kaylee van Veen en Johan Nijssen

Foto: Rob Nieborg

Feiten / harde cijfers:
• aantal deelnemers nachttochten: 57
(60 km: 18 – 100 km: 9 – 110 km: 31);
• aantal deelnemers dagtochten: 551 (5
km: 48 – 10 km: 87 – 15 km: 198 – 25
km: 165 – 40 km: 35 – 50 km: 18);
• aantal uitvallers nacht: 2 deelnemers
van de 100 kilometer. Uitvallers dag:
geen.
Opvallende aardigheidjes:
• 4 deelnemers op de 100 km hebben
besloten na 60 km te stoppen. Hiermee hebben ze formeel de Nacht van
Santpoort wel uitgelopen; daarentegen
heeft 1 deelnemer op de 100 km na de
eerste lus besloten over te stappen op
de 110 km;
• de deelnemers die de 110 km uitlopen
kunnen hun prestatie bijschrijven in
het wandelpaspoort van de KNBLO
Long Distance Walker (LDW); dit mag
alleen voor wandeltochten met afstanden van 105 km of meer. Tijdens de
Nacht van Santpoort liep de top 3 van
de Nederlandse LDW mee. Voor één
deelneemster was de Nacht haar 137e
deelname aan een LDW-tocht;
• de Nacht van Santpoort krijgt steeds
meer een internationaal karakter met
inschrijvingen uit Zwitserland, Duitsland en België; Brabant en Gelderland
leveren eveneens opvallend veel deelnemers. 6 Deelnemers wonen binnen
de eigen gemeentegrenzen, waarvan
Jurgen de Waart (4e deelname) en
Eddy Spitteler (2e keer) uit SantpoortNoord;
• één wandelaar uit België heeft door de
grote stroomstoring in Leiden vrijdag
de startlocatie niet kunnen bereiken
en is onverrichter zaken weer huiswaarts gekeerd; 4 deelnemers uit de
regio Rotterdam kwamen ruim een half
uur na de officiële start in het Solicentrum aan, maar hebben gedurende de
nacht toch aansluiting kunnen vinden
bij de overige wandelaars;
• in de vroege ochtenduren van zaterdagmorgen hebben de vrijwilligers
van EHBO Santpoort-Noord opvallend veel blaren moeten doorprikken
en verstijfde spieren gemasseerd. De
regen die tijdens de eerste helft van
de nacht is gevallen is vermoedelijk
hiervan de oorzaak. Dit hebben zij zo
goed gedaan dat al hun “slachtoffers”
de wandeltocht met goed gevolg hebben kunnen afronden.
• Zeeger van den Berg uit Alkmaar
(deelnemer 100 km) was na 17 uur
wandelen weer terug; zijn gemiddelde
wandeltempo is bijna 6 km/uur; Piet
van der Kroft uit Reeuwijk-Dorp deed
15 minuten langer over zijn tocht over
110 km; zijn gemiddelde wandeltempo
komt hiermee op 6,5 km/uur.

Dorpsfeest Santpoort 2012
Eerste Santpoortse Schaak
Kroeglopertoernooi!
Santpoort-Noord - Voor het eerst in de geschiedenis van de 253 jaar Dorpsfeest
Santpoort is dit jaar een Schaak Kroeglopertoernooi gehouden. Wel waren in het
verleden simultaans met wijlen Hein Donner en Jannes van der Wal. Ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van Schaakclub Santpoort uit Velserbroek is het er dan toch
van gekomen.
De ruim 100 schakers (51 duo’s) waren van heinde en verre naar Santpoort afgereisd
om te schaken. Enkele schakers waren al een dag eerder aangekomen om ’s morgens
fris aan het toernooi te beginnen. Het was een prachtig gezicht om ’s morgens om
10.00 uur in het zonnetje ruim 100 mensen op het terras van de Wildeman te zien
zitten.
Het toernooi werd geopend door voorzitter Wim Gravemaker van SC Santpoort, die
ook samen met zijn zoon meedeed. Bernard Vork sprak namens de Harddraverij
Vereniging een woordje.
Mede door het prijzengeld was het een zeer sterk bezet toernooi met een ratinggemiddelde van 1931 elo. De sterkste schaker was grootmeester Dimitri Reinderman,
2598, uit Purmerend. Hij staat ook bekend om zijn opvallende kleuren haar. Reinderman speelde samen met Santpoorter Piet Peelen, 2364. Dimitri wist knap al zijn
partijen te winnen!
Ook de voorzitter van KC, Frank Taylor, deed mee, evenals de ex-voorzitter van Bloemendaal, Koos Min. Beiden waren vol lof over het strak georganiseerde toernooi.
Ook waren er nog twee zeer sterke dames uit Groningen die menig man naar adem
deden happen. Ook de uitbaters van Café Bartje, Grillroom Ramsis, Dingespoort, Manor en Chen Tong Kong waren meer dan tevreden over het verloop van het toernooi.
Verrassende winnaar van de eerste prijs 350 euro waren de als 12 geplaatsten
Miguel Admiraal 2286 en Vincent Blom 2160. De overwinning tegen de als nummer
1 geplaatste Robin van Kampen 2560 en Merijn van Delft 2408 bleek beslissend voor
het eindklassement. De nummers 2, 3 en 4 eindigden allen gelijk, te weten Kampen/
Delft, Reinderman/Peelen en Schoorl/Hopman. Vijf werd het duo Kuijper/Willemze.
Willemze zag op het laatste moment zijn partner Jan Smeets afhaken die inviel op het
Nederlands Kampioenschap. De prijswinnaars tot 1850 elo waren 1. Bonoo/Haastere;
2. Oudewaal/Bolhuis en 3. Groot/Takken. Tot 1600 elo: 1. Ouwendijk/Enting; 2. Levasier/Deutekom en 3. Star/Schumacher.
De prijzen werde in de Wildeman uitgereikt door Bernard Vork. Fijn dat de Harddraverij Vereniging zo enthousiast op het toernooi heeft gereageerd. SC Santpoort is dankbaar voor alle medewerking en het vertrouwen dat ze hebben gekregen van zowel de
Harddraverij Vereniging als de uitbaters in Santpoort. Hartelijk dank daarvoor!
Gerard Swier
Uitslagen
1. Admiraal/Blom
2. Kampen/Delft
3. Reinderman/Peelen
4. Schoorl/Hopman
5. Kuipers/Willemze
6. Sprenger/Berg
7. Wit/Eijk
8. Riemersma/Sibbing
9. Duijn/Duijn
10. Haastert/Jong
11. Punt/Bottema
12. Bosboom/Kohler
13. Rijnaerts/Onzen
14. Moene/Leur
15. Kerkhof/Berg
16. Kempen/Hoeve
17. Pudurariu/Paulet
18. Brink/Bakels
19. Pennings/Peeters

20. Haver/Haver
21. Lende/Haver
22. Roode/Swier
23. Gravemaker/Gravemaker
24. Gils/Giessen
25. Sijbesma/Hibma
26. Hendrikse/Min
27. Zickelbein/Delft
Rating van 1651 tot 1850
1. Bonoo/Haastere
2. Oudewaal/Bolhuis
3. Groot/Takken
4. Kruijf/Griendt
5. Mekers/Hart
6. Scheermeijer/Kemper
7. Slikker/Dam
8. Greeuw/Zutphen

9. Stangenberger/Buschman
10. Haubtmann/Schoorl
11.Jostmeijer/Punt
12. Tayler/Vlug
Rating tot 1651
1. Ouwendijk/Enting
2. Levasier/Deutekom
3. Star/Schumacher
4. Doggenaar/Smallegoor
5. Loef/Oudendijk
6. Terpstra/Reijntjes
7. Karis/Ruiten
8. Visser/Koning
9. Dietvors/Dietvors
10. Draaisma/Kaptein
11. Geus/Boele
12. Jansen/Altenade

Foto: Rob Nieborg

Boogschieten
De workshop boogschieten was een groot succes. Via de mail waren er al
40 aanmeldingen en tijdens de inloop voor het schieten hebben ook nog
veel mensen zich aangemeld. Uiteindelijk zijn er ongeveer 100 mensen bij de
workshops geweest waarvan we denken dat er 80 mensen geschoten hebben. Ook hebben mensen zich aangemeld voor een cursus handboogschieten, dus is het een geweldige avond geweest. Zeker voor herhaling vatbaar.
De uitslagen zijn als volgt,
Bij de heren, Nico v d Lee met 26 punten, Arjan Voorhout ook met 26 punten,
Bij de dames, Inge Kruitbosch met 28 punten,
Bij de jeugd, Leonidas Karagiannis met 28 punten
En dan bedenken dat je met 3 pijlen 30 punten kan scoren.”

Straatvoetbal
Het was een succes volle dag 55 kinderen niet mee doen voor het grote toernooi want het was vol (148) maar beter zo dan tekort.
6 t/m 8 jaar
1e Pl. Booy Optiek
2e Pl. Auto Maarschalk
3e Pl. de Ballon
4e Pl. Fysio Santpoort
5e Pl.Loop met...Jansma
6e Pl. Snackbar Peter
7e Pl. Hardedood witgoed
8e Pl. Seegers Hairstylist
9 t/m 11 jaar
1e Pl. Sieraad/de Wit
2e Pl. Mod'lle Coiffures
3e Pl. Café Bartje
4e Pl. Voorting Sportprijzen
5e Pl. weekblad de Hofgeest
6e Pl.Gardo Baby Store
7e Pl. Wieleman vastgoed
8e Pl. Velsenloodgieters werken
11 t/m 13 jaar
1e Pl. Gebr.Rutte
2e Pl. Kijzers de Echte bakker
3e Pl. Kwekerij Papenburg
4e Pl. weekblad Huis aan Huis
5e Pl. Bosch Sport
6e Pl.Special Health
7e Pl. Auto Schuijlenburg
8e Pl. Timmerfabriek IJmuiden

Speler v/h toernooi: Sabine Hoogland
Beste keeper: Kenan Guttieprez
Panna 9 t/m 11 jaar
1e Pl. Daniël Sneekes-Moreno Blom
2e Pl. Bas Oudendijk-Max Bruin
Panna 11 t/m 13 jaar
1e Pl. Jannick Branco-Daniël Boerhorst
2e Pl. Niels Ruigrok-Lucas Scheelings
Balletje hoog houden
9 t/m 11 jaar
1e Pl. Guus v. Zuuk (30)
2e Pl. Max Snijder (21)
11 t/m 13 jaar
1e Pl. Justin Vink (250)
2e Pl. Tim Stegeman (220)
Gaten schieten
6 t/m 8 jaar
1e Pl. Sven Mantel
9 t/m 11 jaar
1e Pl.Rogier Midjek
11 t/m 13 jaar
1e Pl. Jim Rutte
Balsjoelen
Kenan Guttierrez
Fairplay prijs: Weekblad Huis aan
Huis

Dorpsfeest Santpoort 2012
Uitslag Steppenrace

Uitslagen springen

Dames
1. Lengerique
Tamara Braams, Jessica Koelemeij, Simone Braams, Lisa Davidson
2. Vreeman Meisjes
Bianca van Geldorp, Kim Visser, Debbie Wagner, Chelsea Spanjaard
3. De Dikbillen van slagerij Duin
Romy Plug, Sara van Tunen, Christel Duineveld, Kirsten Holst

20-40
1e. Lakisha Menzel op Juulsa
2e. Sacha Beneke op Iris

Heren
1. Groene Granaten
Joris Bergman, Rob Schoorl, Koen Nijssen, Maarten Sneekes
2. Rutte- Jansma
Louis Rombouts, Dennis Goes, Jens Jansma, Rik Heeremans
3. De Laffe Borrelaars
Herm Bras, Casper de Jong, Douwe Ypema, Cas Rustemeijer

40-60
1e groep
1e. Lakisha Menzel op Juulsa
2e. Sabrina v.d. Plas op Aviv Raviq
3e. Lara Midjek op Rivaldo
40-60
2e groep
1e. Pauline Verschoor op Touch of Beauty
2e. Melloney Schenk op Nadien la Ferme
3e. Arenda Evers op Anjo v.d. Hullen
60-80
1e. Babette Brink op Flerk
2e. Monica Kossen op Wise Guy
3e. Petra Jansen op Bibioletta
4e. Chantal Dolfing op Orion
1e parcours B
1e. Denise Kersens op Molly
2e parcours B
1e. Nicole Ros op Zozo 'n Liefhebber
80-100
1e. Petra Jansen op Bibioletta
2e. Denise Kerssens op Molly
1e parcours L
1e. Pim Gehrels op Quick Star
2e. Rosalinde Maarse op Zonneke

Uitslag Tuigpaarden 2012
Competitie
1. Cognac, vader: Wiskey HBC, eigenaar Nico Calis
2. Cavaletti, vader: Sander, eigenaar Roelof van ’t Oever/Ben Vreeburg
3. Dave, vader: Manno, eigenaar Marcel van Bruggen
4. Celano, vader: Vaandrager, eigenaar Dicky Veerman
Limietklasse groep 1
1. Wijdewormers Baanbreker, vader: Vaandrager, eigenaar
Jerry Hamming/Stal Wijdewormer
2. Dellorto, vader Reflex, eigenaar Marcel van Bruggen/
v. Bruggen/Veerman
3. Conraad, vader Manno, eigenaar Wilco van de Wijngaard
4. Bonaparte, vader Uromast, eigenaar Jos Sommers
Limietklasse groep 2
1. Benben, vader Manno, eigenaar Nico Calis/Jan Maars Nierop
2. Arno, vader Roy M, eigenaar Dicky Veerman
3. Ultra Roos, vader Manno, eigenaar Cor Bellis
4. Zuwalder, vader Saffraan, eigenaar Marcel van Bruggen/C.Dekker
Open Klasse
1. Sondral, vader Manno, eigenaar Cees Klinkhamer
2. Vonko, vader Manno, eigenaar Marcel van Bruggen
3. Apart, vader Manno, eigenaar Dick Langerijs
4. Tidalburga, vader Manno, eigenaar Nico Calis
Dames
1. Arno, vader Roy M, eigenaar Dicky Veerman
2. Apart, vader Manno, eigenaar Evelien Langerijs
3. Vonko, vader Manno, eigenaar Lianne van Houdt/Marcel van Bruggen
4. Ubbo, vader Manno, eigenaar Lidesbeth Folkertsma/Piet Altena
Tweespannen
1. Walskoning, vader Manno, eigenaar Harry Schuit
Santiago, vader Majesteit, eigenaar W. van de Wijngaard
2. Tidalburga, vader Manno, Nico Calis
Apart, vader Manno, eigenaar Dick Langerijs
3. Bonaparte, vader Uromast, eigenaar André v.d. Velde/A. Sommers
Antwans Boy, vader Manno, eigenaar André v.d. Velde/A. Sommers

2e parcours L
1e. Pim Geherels op Quick Star
2e. Rosalinde Maarse op Zonneke
1e + 2e parcours M
1e Nikki Vader op Adaobi of Esbi
1e parcours ZZ/HC
Hans v. Kalsbeek op Vengeance

Foto: Anja Vogel

Uitslagen Jeu de
Boules 2012
Heren
1. Rory Claase
2. Dennis Wijker
3. Harold Prins
Dames
1. Annie Rutte
2. Hanneke Oosterop
3. Tessie Timmers
Jeugd
1. Gijs Rustemeijer
2. Tjeerd Kesting
3. Sietse Kesting

Uitslagen steenwerpen
1. Heeren van Hertog met 238 punten
Richard, Franc, Michel, Marco
2. TU3 met 200 punten
Tjitse, Odijk, Van B, Obi
3. Ducks Angels met 188 punten
Karen, Syl, Anja, Duck
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Project De Schouw
gaat op de lange baan
Velsen-Noord - Het project De
Schouw in Velsen-Noord wordt
op de lange baan geschoven,
vanwege de verslechterende
woningmarkt, zo laat het college van B&W weten. Als er een
partij komt die het plan willen
ontwikkelen kunnen zij verder
met het concept startdocument.
Op 30 november 2010, is het
concept startdocument ‘Locatie de Schouw’ vrijgegeven voor
participatie. Het concept startdocument De Schouw heeft in
het kader van burgerparticipatie van 1 december 2010 tot en
met 12 januari 2011 ter inzage
gelegen. Op 14 december 2010
is er een inloopbijeenkomst
georganiseerd. De gemeente
heeft een zevental reacties ontvangen op het concept startdocument, waaronder die van de
woningcorporaties met bezit in
Velsen-Noord. In de loop van
2011 bleek dat als gevolg van
de verder verslechterende woningmarkt, geen enkele partij
interesse had in het oppakken
van deze ontwikkeling. Het concept startdocument heeft in dat
opzicht geen effect gehad op
het versnellen van de ontwikkeling. Wel gaven de inspraak-

reacties aanleiding nog eens
kritisch naar het beoogde woningbouwprogramma te kijken.
Hiervoor is een woningmarktanalyse uitgevoerd. Deze analyse pleit voor enige versoepeling en mogelijkheid van differentiatie van het programma
zodat beter kan worden aangesloten bij de vraag vanuit de
markt. De (ruimtelijke) hoofdlijnen van het startdocument en
het gemeentelijk beleid waarop
het startdocument is gebaseerd
worden niet ter discussie gesteld. Zolang er zich geen ontwikkelende partij meldt, heeft
het doorzetten van de planologische procedure geen meerwaarde. Wanneer een marktpartij zich meldt kan er, met het
concept startdocument als referentie, direct in onderhandeling worden getreden. Hierbij
worden ook de
inspraakreacties meegenomen
evenals de bevindingen uit de
woningmarktanalyse. De insprekers zijn per brief geïnformeerd over de stand van zaken. Wanneer er zich medio
2013 geen wijziging in de situatie heeft voorgedaan zal het college het proces heroverwegen.

Rabobank Velsen en Omstreken

Ledenraadsleden benoemd
Velsen - Tijdens de ledenraadsvergadering van Rabobank Velsen en Omstreken werden er zes
nieuwe kandidaten benoemd tot
ledenraadslid. Daarbij werden de
jaarcijfers vastgesteld over 2011.
In de ledenraadsvergadering van
2 juli werden de jaarcijfers over
2011 gepresenteerd door de directie. De leden van de bank
stelden tijdens de vergadering
de jaarcijfers vast. Deze avond
stond ook in het teken van (her)
benoeming van zittende en nieuwe ledenraadsleden.
Simon Heeremans (Raad van
Commissarissen) zat de vergadering voor. Andere onderwerpen waren o.a. de besteding van
het coöperatief dividend en het
formeren van themagroepen. De
bank wil dat er meer ruimte komt

voor interactie met onze leden,
klanten en de samenleving. Zo
willen we vaker met de klant het
gesprek aangaan en meer ruimte creëren om gezamenlijk activiteiten te ontplooien.
De ledenraad van Rabobank Velsen en Omstreken bestaat uit
dertig leden van de bank, een
goede afspiegeling van de lokale gemeenschap. De ledenraad vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de leden
in het marktgebied en zij geven
op constructieve wijze feedback
op het beleid.
Aftredend waren: Jan Karel van
Waalwijk van Doorn, Adriaan
Koopmans en Rudy van Dobben.
Herbenoemd zijn: Nico Bakker, Paulien van Bodegraven,
Ron van der Aar, Virry van den

Noort, Kees Kuiper en Ton van
Maris. Omdat er een passende voordracht was van kandidaten voor de beschikbare vacatures binnen de ledenraad zijn de
volgende leden benoemd als ledenraadslid: Cara Battéke, Sander Meinema, Daan Krom, Toon
van Westerhoven, Paul Kuiper en
Willem Meesters. In de septembereditie van het ledenmagazine
Dichterbij stellen zij zich aan de
leden voor.
Een verkorte versie van het jaarverslag (inclusief jaarcijfers)
kan worden gedownload van de
website www.rabobank.nl/velsen of worden opgevraagd bij de
afdeling Marketing, Communicatie en Coöperatie via (023) 513
3715 of communicatie@velsen.
rabobank.nl.

Zoek de 10 verschillen
Rabobank Velsen blijft
harddraverij sponsoren
Velsen - Rabobank Velsen en
Omstreken blijft zeker tot 2015
sponsor van Harddraverij Vereniging Santpoort en omstreken. Daarvoor werd een overeenkomst ondertekend door
Irene Kan, manager Marketing,
Communicatie en Coöperatie,
Bas Kuntz (voorzitter Harddraverij) en Dennis Wientjes (penningmeester). Iets voor elkaar
betekenen, dat is waar de Rabobank voor staat. Want samen
bereik je meer dan alleen.
Santpoort kan zich weer gaan
verheugen op een volgende editie van Dorpsfeest Santpoort.Het Dorpsfeest Santpoort
voert terug naar 1752. Toen
werd de eerste kortebaandraverij in Santpoort gehouden. In-

middels is het dorpsfeest uitgebreid tot een groot evenement,
met vele activiteiten voor jong
en oud.
Irene Kan: ,,Wij zijn trots om
hoofdsponsor te mogen zijn van
onder andere het Rabobank
Klaverjastoernooi, de Agrarische dag, de Gymkana en het
pauzenummer tijdens de concours Hippique. Tijdens de
Agrarische dag en de vrijmarkt
hebben wij een Rabostand,
waar kinderen mee kunnen
doen met de Rabo Kids Quiz!”
Donderdagmiddag 2 augustus
sluit kantoor Santpoort-Noord
om 13.00 uur zijn deuren in verband met de kortebaandraverij.
Klanten zijn welkom, maar alleen op afspraak.

zomeractiviteit 2

Oplossing elders in de krant
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Donderdag 2 augustus
Dorpsfeest Santpoort: kijk
voor het programma in de Jutter/Hofgeest van 26 juli.
Haarlem Culinair tot en met 5
augustus op de Grote Markt in
Haarlem. Zie ook www.haarlemculinair.nl.

Vrijdag 3 augustus
Dorpsfeest Santpoort: kijk
voor het programma in de Jutter/Hofgeest van 26 juli.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Grote zaal: Haarlem Ordinair.
22.00-04.00 uur. Toegang 10,vvk, 12,- add. Vanaf 18 jaar.

Zaterdag 4 augustus
Dorpsfeest Santpoort: kijk
voor het programma in de Jutter/Hofgeest van 26 juli.
Rommelmarkt Kennemerplein
(t/o de Vomar) in IJmuiden. Van
09.00 tot 16.00 uur.
Kunstmarkt aan de Westkolk in
Spaarndam-West. Van 10.00 tot
17.00 uur. Kunstmarktconcert om
14.00 uur.
Dance Valley van 12.00 tot
23.00 uur. Zie www.dancevalley.nl.
Zee- en Haven Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Strandbieb IJmuiden aan
Zee: Maak je eigen afdruk met
gips. Aanvang 13.30 uur. Voor
kinderen vanaf 3 jaar.
Wandeling ‘Witte Heren, Grijze Vrouwen’. In deze wandeling
neemt Corry van Valkenburgde kerkgeschiedenis en in relatie daarmee een aantal hofjes
en hun achtergronden onder de
loep. Vertrek 14.00 uur bij Historisch Museum Haarlem, Groot
Heiligland 47. Aanmelden noodzakelijk via 06-16410803 op
werkdagen tussen 09.00-10.00
uur en 18.00-19.30 uur. Of gildewandelingen@gmail.com.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Grote zaal: Kliko Fest. 21.30 uur.
Toegang 12,50 vvk, 15,- add.

2 augustus 2012

Markt met aansluitend een beklimming van de toren van de
kerk. Aanvang 13.30 uur. Aanmelden via 06-16410803 op
werkdagen tussen 09.00-10.00
uur en 18.00-19.30 uur. Of gildewandelingen@gmail.com.
Optreden Juliska in kerkje De
Stompe Toren in Spaarnwoude. Aanvang 14.00 uur. Toegang
gratis. Zie ook www.stompe-toren.nl.
Optreden Delta Singers bij De
Heksenketel op de Kennemerboulevard in IJmuiden. Aanvang
14.30 uur.
Zomeravondmuziek in de
Grote of St. Bavokerk Haarlem.
Aanvang 19.00 uur. Vesper met
voorganger Ds. Kees Bijl. Optreden duo trompet en orgel.

Dinsdag 7 augustus
Pieter Vermeulen Museum Driehuis open van 13.00 tot
17.00 uur. Tentoonstelling 60 jaar
verzamelen.

Woensdag 8 augustus
Rechtspraakwandeling met
stadsgids Paul van der Pol langs
plekken in de Haarlemse binnenstad die te maken hebben
(gehad) met rechtspraak.. Vertrek 09.00 uur bij Archeologisch
Museum in de Vleeshal, grote Markt. Aanmelden verplicht
via 06-16410803 op werkdagen tussen 09.00-10.00 uur en
18.00-19.30 uur. Of gildewandelingen@gmail.com.
Zee- en Haven Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum Driehuis open van 13.00 tot
17.00 uur. Tentoonstelling 60 jaar
verzamelen.
Strandbieb IJmuiden aan
Zee: Het boek ‘Een nijlpaard
krijg je niet zomaar opzij’ wordt
voorgelezen. Daarna maak je
je eigen windmolen. Aanvang
13.30 uur. Voor kinderen vanaf
5 jaar. Voor volwassenen: workshop Chi Neng Qigong. Aanvang 13.30 uur.

Zondag 5 augustus

Donderdag 9 augustus

Kinderkermis in speeltuin Zeewijk, Orionweg 700 IJmuiden.
Zee- en Haven Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Strandbieb IJmuiden aan
Zee: Samen spelen: Capoeira
voor ouder en kind o.l.v. een professionele capoeiradocent. Aanvang 13.30 uur. Voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.
Gilde Haarlem organiseert
i.s.m. de Grote of St. Bavo kerk
een wandeling rond de Grote

Pieter Vermeulen Museum Driehuis open van 13.00 tot
17.00 uur. Tentoonstelling 60 jaar
verzamelen.
Gildewandeling
‘Haarlemse
Hofjes’. Start 14.00 uur vanaf Archeologisch Museum (Vleeshal), Grote Markt 18 Haarlem.
Aanmelden noodzakelijk via 0616410803 op werkdagen tussen
09.00-10.00 uur en 18.00-19.30
uur. Of gildewandelingen@
gmail.com.

Met de tong op de schoenen

‘Nacht van Santpoort’
steeds internationaler
Santpoort-Noord - Voor de
vierde achtereenvolgende keer
vormde de wandeltocht met de
naam ‘Nacht van Santpoort’ weer
één van de vele evenementen tijdens het Dorpsfeest Santpoort.
Op vrijdagavond vond om precies acht uur ’s avonds, bij het
gebouw van Muziekvereniging
Soli aan het Kerkpad 83 in Santpoort-Noord, de start plaats van
deze nachtelijke monstertocht
met afstanden van respectievelijk
60, 110 en 110 kilometer. Maar er
kon ook minder ver gewandeld
worden met, inmiddels, het elfde
‘Rondje Zandhaas’. Hiervoor hadden zich 551 deelnemers aangemeld voor afstanden van 5, 10, 15,
25, 40 en 50 kilometer.
Voorzitter Bas Kuntz van de Harddraverij Vereniging wenste de
deelneemsters en deelnemers
aan de nachtwandeling, na een
forse slag op de gong, een fijne

Delta Singers
op Kennemer
Boulevard
IJmuiden aan Zee - Zondag
5 augustus om 14.30 uur zullen de Delta Singers uit IJmuiden optreden tijdens de braderie op de Kennemer Boulevard. Snackbar De Heksenketel
op nummer 428 heeft de Delta Singers uitgenodigd om de
middag muzikaal op te luisteren met oude en gezellige Hollandse liedjes. De Delta Singers
hebben de komende tijd nog
meer optredens op de planning, zie www.deltasingers.nl.
In de maanden juli en augustus
zijn er geen oefenavonden. De
eerste donderdag in september
starten zij weer met zingen om
19.30 uur in Verpleeghuis Velserduin. Nieuwe leden en muzikanten zijn van harte welkom.
Belangstellenden zijn welkom
bij een optreden of kunnen vrijblijvend langskomen op een oefenavond in Velserduin. U kunt
ook contact opnemen met voorzitter Jaap Bos via 06-13746524.

tocht toe en veel sterkte voor de
komende nacht. In totaal hadden
hiervoor 57 deelnemers de wandelschoenen aangetrokken. Hiervan hadden 18 deelnemers zich
ingeschreven voor de tocht van
60 kilometer, 9 deelnemers voor
de 100 kilometer en 31 gingen
voor de titanenafstand van 110
kilometer.
Het eerste deel van de route gedurende de avond en nacht ging
voor de lange afstand lopers
voornamelijk over fietspaden aan
de noordkant van het Noordzeekanaal. Na de eerste 60 kilometer te hebben afgelegd kwamen
de lange afstand lopers weer terug bij Soli, waar tijdens dit rustpunt van een warme maaltijd kon
worden genoten. Vier deelnemers
besloten echter na deze afstand
te stoppen. Daarna konden de
wandelaars van de 100 en 110 kilometer weer van start gaan voor

het tweede deel van de route aan
de zuidkant van het kanaal die
voor een deel door de Kennemerduinen voerde.
De deelnemers die de 110 kilometer hebben uitgelopen, kunnen
hun prestatie bijschrijven in het
wandelpaspoort van de KNBLO
Long Distance Walker (LDW). Tijdens de ‘Nacht van Santpoort’
liep de top drie van de Nederlandse LDW mee. Voor één deelneemster was deze Nacht haar
137ste deelname aan een LDWtocht. Vermeldenswaard is verder
nog dat de ‘Nacht van Santpoort’
ook steeds meer een internationaal karakter krijgt met inschrijvingen uit Zwitserland, Duitsland
en België. Maar ook onze eigen
regio was met zes deelnemers
goed vertegenwoordigd waarvan
Jurgen de Waard voor de vierde keer deelnam en Eddy Spitteler uit Santpoort-Noord voor de
tweede keer.
Eén wandelaar uit België kon
door de grote stroomstoring in
Leiden de startlocatie helaas niet
bereiken en is onverrichterzake
weer huiswaarts gekeerd en vier
deelnemers uit de regio Rotterdam kwamen ruim een half uur
na de officiële starttijd bij Soli
aan, maar konden gedurende de
nacht toch nog aansluiting vinden. De vroege ochtenduren leverden de vrijwilligers van EHBO
Santpoort-Noord veel werk op
want er moesten flink wat blaren worden doorgeprikt en stijve
spieren worden gemasseerd.
Zeeger van den Berg uit Alkmaar
was, na 110 kilometer en 17 uur
wandelen, terug bij het vertrekpunt met een gemiddeld tempo van bijna 6 kilometer per uur.
Pieter van der Kroft uit Reeuwijk deed 15 minuten langer over
de afstand van 110 kilometer met
een gemiddeld wandeltempo van
6,5 kilometer per uur. (Joop Waijenberg)

Zoek de 10 verschillen
oplossing
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Timpe Tampe Tovenaar
bij de Toermalijn
Driehuis - Op de Toermalijn is
een echte tovenaar langs geweest. Deze Timpe Tampe Tovenaar heeft veel getoverd in
de voorstelling van groep 4 van
juf Annemarie en juf Pita.

Traditiegetrouw houdt juf Pita
aan het eind van elk schooljaar
een voorstelling met haar groep
voor de ouders. Omdat de Toermalijn een Taalschool is en omdat er in elke groep Engels
wordt gegeven werden er veel
liedjes gezongen. Op prachtige muziek en met veel choreografie zweefden er ballonnen
door de lucht, werd er gejongleerd en gehoelahoept en kwamen er diabolo’s tevoorschijn.
Een paar kinderen uit de klas
vormden een zangkoor en zongen prachtige liedjes. Ook werd
er een beer getoverd die ondeugende kunstjes uithaalde.
Timpe Tampe Tovenaar toverde ook goochelaars die spannende trucs lieten zien, gelukkig niet de verdwijntruc. Op het
laatst toverde de tovenaar een
onbewoond eiland. Daarmee
werd door het zingen van het
Engelse liedje Windsurfing de
zomervakantie op een ludieke
manier ingeluid.

Het is typische
Hondsdagenweer
De zomer van 2012, die nu
zo’n acht weken duurt, heeft
net als de voorgaande jaren
geen topweer opgeleverd.
Het lijkt een beetje de teneur
te zijn van de zomers de afgelopen zeven jaar.
De straalstroom lag telkens
gericht op Noordwest-Europa zodat hogedrukgebieden
nauwelijks een kans konden
maken om ons structureel
met goed weer op te zadelen.
Het Azorenhoog probeerde wel steeds een flinke uitloper uit te rollen richting de
Benelux, maar die ontwikkeling werd vervolgens weer in
de kiem gesmoord doordat
randverschijnselen van depressies er voortdurend in
slaagden deze positieve trend
te doorbreken.
Echt slecht is en was het
weer niet de afgelopen weken en de vorige week werd
er toch nog even een fraaie
week uitgeperst. In dit soort
zomers is een weekje met
warm en nagenoeg droog
weer al een hele luxe.
Ook op woensdag zaten we
tijdelijk weer even in de war-

me lucht vanuit het zuiden
(eendagsvlieg) en steeg het
kwik tot boven de 25 graden
in de IJmond.
Donderdag is het (uiteraard)
weer koeler met een doorstroomde zuidwestenwind.
De komende dagen is er dagelijks een buienkans zonder dat het echt wisselvallig wordt. De droge perioden
houden verreweg de overhand tot en met het weekend
en de zon is iedere dag goed
van de partij.
Kortom, we beleven heel gewoon Hondsdagenweer (periode 19 juli tot 18 augustus).
Deze periode staat in de kalenderklimatologie bekend
als enigszins wisselvallig en
niet al te koel.
De kans op onweer -indien
zich een bui aandient- is relatief groot in deze periode gezien de instabiliteit van
de lucht.
De maandprognose augustus
is er nog op donderdag 2 augustus via de weerprimeurlijn, 0900-1234554.
De IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Getuigen
gezocht

Pijlkruid zoekt
zaalvoetbalteams
Velserbroek - Al 22 jaar speelt
het zaalvoetbalteam uit de Velserbroekse straat Pijlkruid één keer
in de maand op zaterdagavond
een vriendschappelijk potje tegen
wie er maar tegen ze wil voetballen. Soms zijn dat teams van andere Velserbroekse straten, soms
zijn het teams van verder. Het sociale aspect, de onderlinge gezelligheid en vriendschap, speelt een
grote rol op de speelavonden in
het Polderhuis. Tijdens de wedstrijden zitten echtgenotes en kinderen op de tribune.
Na het voetbal gaan in het Polderhuis steevast de tafels tegen elkaar aan. Sportiviteit staat altijd
hoog in het vaandel, er is ook nooit

een scheidsrechter aanwezig. In
22 jaar is er nog nooit een blessure ontstaan en een mooi doelpunt
van de tegenstander krijgt soms
complimenten. Een team met traditie dus. En het zou mooi zijn als
die traditie wordt voortgezet met
nieuwe tegenstanders.
Voor de kosten hoeven geïnteresseerde teams het zeker niet te laten, want die zijn heel bescheiden
voor een uurtje voetballen: 22,50
euro zaalhuur. Teams uit Velserboek of de regio of van verder
weg worden uitgenodigd om te
reageren. Ook een keer voetballen
tegen team Pijlkruid? Bel Frans
Looij (06-23476546). Of mail:
flooij@kpnmail.nl.

Stormvogels 100 jaar

Het succesvolle openingsweekend van 1,2, en 3 juni lijkt inmiddels al weer ver
achter ons te liggen. In de tussentijd hebben we echter niet
stilgestaan en zijn we verder
gegaan met het organiseren
van het tweede deel van onze
jubileumactiviteiten.
Voor de maanden augustus en
september hebben we nl. weer
het nodige op de agenda staan.
Zondag 19 augustus vindt er een
drieluik plaats tussen Telstar,
VSV en Stormvogels plaats in het
TATA Steel Stadion. Zowel huidige als oud-selecties zullen hierbij
tegen elkaar zullen spelen.
Zowel VSV als Stormvogels bestaan in 2012 100 jaar. In 1963
besloten deze twee clubs hun
profafdelingen te fuseren en
zelf verder te gaan als amateurclubs. De nieuwe club kreeg de
naam Telstar. Een teken dat deze clubs, ondanks de altijd aanwezige sportieve rivaliteit, nauw
met elkaar verbonden zijn en bij
elkaar een mooie en rijke histo-

Santpoort-Noord - Vorige week
donderdagmiddag even na 14.00
uur is een 16-jarige jongen uit
Santpoort-Noord beroofd van
zijn geld. De jongen fietste op de
kruising van de Kerkstraat met
het Burgemeester Weertsplantsoen toen hij werd aangesproken
door twee jongens. Toen de 16-jarige jongen stopte met zijn fiets,
werd zijn bagagedrager vastgegrepen, werd hij aan zijn shirt getrokken en werd er geld geëist.
Toen het slachtoffer dit niet direct
gaf, kreeg hij een klap in zijn gezicht. De twee verdachten zijn er
vervolgens met een klein geldbedrag vandoor gegaan. Verdachte
1 is een jongen van ongeveer 16
jaar met een licht getint uiterlijk
en een snorretje. Verdachte 2 is
een jongen van ongeveer 16 jaar
met een lang postuur (ongeveer
1.90 meter) en blond haar. De politie wil erg graag weten wie dit
tweetal is en komt daarom graag
in contact met mensen die getuige zijn geweest. Ook informatie over de twee jongens hoort de
politie graag. Mogelijk hebben
mensen hen samen rond het tijdstip van de beroving in de omgeving gezien. Informatie kan worden doorgegeven aan de politie
in Santpoort via het telefoonnummer 0900-8844.

Kinderkermis
in Speeltuin
Zeewijk

rie delen. Deze historie zal voor,
tijdens en na de wedstrijden van
de (oud-)selecties veelvuldig besproken worden. Vanaf 12.00
uur zullen de oud-spelers de degens kruisen. Vanaf 14.00 uur is
het de beurt aan de huidige selecties om de sportieve strijd aan
te gaan. De mannen van Marcel
Keizer, Jethro Abram en Dick-Jan
Ente strijden dan met elkaar om
de sportieve eer. Voor Telstar is
op dat moment de competitie al
begonnen, voor VSV en Stormvogels is dit een mooie graadmeter
in de aanloop naar de competitie.
Het belooft al met al een spektakel te worden, de entree is gratis
en we hopen op uw komst.

IJmuiden - Zondag 5 augustus
is er een kinderkermis in Speeltuin Zeewijk aan de Orionweg. Er
komt een draaimolen en er zijn
verschillende spellen te doen.
Ook komt een suikerspinmachine, dus dat wordt smullen. De
entree is nog steeds 50 cent. Alle kinderen die zin hebben in
een gezellige dag met veel klauteren en klimmen en leuke spelletjes zijn welkom. Het adres is
Orionweg 700. Meer weten? Bel
0255-537990 of 515248.

Na dit drieluik speelt op zaterdag
25 augustus om 19.00 uur de selectie van Stormvogels op Sportpark Zeewijk een wedstrijd tegen
de ex-internationals KNVB. Zaterdag 15 september wordt voor
iedereen die Stormvogels een
warm hart toedraagt een fantastische feestavond georganiseerd.
Diverse regionale artiesten zullen
hierbij hun opwachting maken.

Velsen-Zuid - Politiemensen
reageerden vorige week woensdagavond op de melding dat er
een mishandeling had plaats gevonden aan het Pondplein. Ter
plaatse bleek inderdaad dat een
24-jarige vrouw een klap had
gekregen van een meisje. Daarnaast was haar bromfiets omgetrapt. De verdachte was weggefietst in de richting van IJmuiden. De agenten stelden een onderzoek in en hielden de 19-jarige IJmuidense korte tijd later
aan. Zij is overgebracht naar een
politiebureau en ingesloten voor
verhoor. De aanleiding voor de
onenigheid ligt in de relationele sfeer.

Voor foto’s van de evenementen
in afgelopen juni en verdere informatie kunt u terecht op onze
website www.stormvogels.nl en/
of onze openbare facebookpagina www.facebook.com/stormvogels100jaar

Aangehouden
na mishandeling
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Informatie over verkeersmaatregelen zijn te lezen op www.velsen.nl
Wie na het raadplegen van de websites nog vragen heeft of aanvullende informatie wil, kan bellen met

het speciale telefoonnummer 0204936050 van de organisatie, of een
e-mail sturen naar info@udc.nl
(Foto; gemeente Velsen)

Speelveldje Carolinastraat
Een speelplek in natuurlijke sfeer
– dat is de bedoeling van het
speelveldje aan de Carolinastraat
in Oud-IJmuiden. Het is nog niet
helemaal af. In september is de
feestelijke opening.

Visproeverij en QR-codes
bij Dance en Dutch Valley
In de Jutter/Hofgeest heeft in februari van dit jaar een oproep gestaan om inwoners en ondernemers meer te betrekken bij grote
publieksevenementen als Dance
Valley en Dutch Valley.

Degene die met haar idee het beste aansloot bij de doelstellingen uit
het gemeentelijke evenementenbeleid - onder meer het vergroten van
de economische spin off en het beter benutten van de promotionele
waarde van evenementen voor de gemeente – was Raina Nijs. Haar idee
bestond uit een actie waarbij gebruik wordt gemaakt van Facebook,
Twitter en QR-codes. Daarnaast had
zij in haar plan ruimte opgenomen
voor proeverijen van lokale producten. Dit plan wordt voor een groot
deel uitgevoerd tijdens beide evenementen.
Een promotiestand, bestaande uit
twee grote driehoeken, verbeeldt
de sfeer van het strand en de haven
van IJmuiden. Beide driehoeken
zijn voorzien van een QR-code. Ook
loopt er een promotieteam rond met
attributen die ook voorzien zijn van
dezelfde QR-code.
Als je deze code met je smartphone
scant, komt je terecht op de website
van IJmuiden aan Zee. Vervolgens
beantwoord je drie vragen waarmee je meedingt naar een van de
twee prijzen: een weekend “Ontdek
IJmuiden aan Zee” voor 2 personen.
Het gaat om een overnachting met
diner, ontbijt en fietsen op het landgoed van Duin & Kruidberg of een

overnachting aan het strand bij Holiday Inn met diner, ontbijt en twee
vrijkaarten voor een bezoek aan het
Forteiland (aangeboden door PBN).
Om de festivalgangers ook IJmuiden
aan Zee te laten proeven, is er tijdens
beide festivals vanaf 15.00 uur een
IJmuidense visproeverij die aangeboden wordt door vishandel Nico
Waasdorp en de gemeente Velsen.
Dance Valley, zaterdag 4 augustus

Dance Valley biedt naast een goedgevulde Main Stage, dit jaar ook als
enige festival de ‘slecht-weer-garantie’: als het tijdens het festival langer dan een uur regent, ontvangen
de gasten een code met 50% korting
voor een kaartje in 2013. De volledige line-up bestaat uit een reeks ijzersterke namen die gaan zorgen voor
een onvergetelijke editie van dit terugkerend Dance festival.
Locatie: Recreatiegebied Spaarnwoude, Genieweg 46, Velsen-Zuid.
Check www.dancevalley.com voor
meer informatie.
Dutch Valley Nederlandse Artiesten Festival, zaterdag 11 augustus

Gelijk met de herinrichting van de
openbare ruimte in Oud-IJmuiden
is ook het oude asfalt speelveld aan
de Carolinastraat opgeknapt. Het
veldje is voorzien van een kunstgrasmat en nieuwe voetbaldoeltjes.
Samen met AWV Eigen Haard en
Woningbedrijf Velsen heeft de gemeente Velsen naast het trapveld
een nieuwe speelplek ingericht. Het
is een uitdagende speelplek in natuurlijke sfeer geworden, die is bestemd voor de kleinere kinderen. Samen met het trapveld is er nu een
speelvoorziening ontstaan voor diverse leeftijdsgroepen.

De speelplek is nog niet helemaal
af. Een aantal kleine aanpassingen
moet nog worden gedaan.
Het gras moet bijvoorbeeld nog worden opgeknapt, maar dat kan beter
later in het seizoen. Dan wordt de
plek eventjes afgezet.
Het ligt in de bedoeling om het veldje in september feestelijk in gebruik
te nemen. De opening wordt georganiseerd door de beide woningcorporaties, Stichting Welzijn en de Gemeente Velsen. (foto: gemeente Velsen)

Rondje stelling op de fiets
Op 1 september 2012 wordt de
fietstocht “Rondje Stelling” georganiseerd. Deze 170 kilometer
lange route loopt zoveel mogelijk
langs de recreatief aantrekkelijke
fietsverbindingen van de Stelling
van Amsterdam.

De tocht valt samen met de Stellingmaand: in de maand september zijn
alle forten geopend en vinden er tal
van culturele activiteiten plaats
rond de Stelling.
De tocht wordt georganiseerd door
de Uithoornse Wieler Trainings
Club (UWTC). Inschrijven voor deze tocht kan via www.inschrijven.nl.
en de kosten voor deze tocht bedra-

gen bij voorinschrijving 6 euro. Bij
de start wordt een kaart en een historisch overzicht van de Stelling van
Amsterdam uitgereikt. Meer informatie op www.rondjestelling.nl
De Stelling van Amsterdam is één
van de meest bijzondere plekken in
Nederland. Het gebied is zowel een
nationaal landschap als één van de
negen Werelderfgoederen in Nederland. Dit betekent dat het monument
uniek in de wereld is en dezelfde status heeft als de Chinese Muur en de
Piramides van Gizeh. De werelderfgoedlijst wordt samengesteld door
de VN-organisatie UNESCO, waardoor het behoud van Werelderfgoederen van mondiaal belang is.

Dit jaar is het de 2e versie van Dutch
Valley, een groot muziekfestival met
het beste van Nederlandse bodem.
De artiesten die optreden zijn o.a.:
Nick en Simon, Rowwen Hèze, DJ
Daroon, Krystl, Direct, De Jeugd Van
Tegenwoordig, Gerard Joling en vele anderen. Het muziekfestival vindt
plaats op het ‘Dance Valleyterrein’.
Voor meer informatie kijk op: www.
dutchvalleyfestival.nl
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Evenementen in Velsen
4 augustus
4 augustus
5 augustus

Rommelmarkt
Toeristenmarkt
Bunker Museum

Kennemerplein, IJmuiden
Plein 1945, IJmuiden
Badweg 38, IJmuiden

Meer informatie op www.velsen.nl> sport, toerisme en vrije tijd

Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij op
04 juli 2012 de leden van de stembureaus hebben benoemd voor
de verkiezing van de Tweede Kamer op woensdag 12 september
2012 en de bevoegdheid tot het
benoemen van leden van stembureaus te mandateren aan het af-

delingshoofd Publiekszaken en de
teamleider Burgerzaken.

Dit besluit treedt in werking de achtste dag na publicatie. Tegen dit besluit kan een bezwaarschrift worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:
Huygensstraat 30, te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,

1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien
bij de receptie Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden

Aanvragen
Voor informatie kunt u contact
opnemen met afdeling Publiekszaken (0255-567200)
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –
uitgebreide voorbereidingsprocedure Ontwerpbesluit dranken horecavergunning – openbare
voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat
zij in de periode van 21 juli 2012 tot
en met 27 juli 2012 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 voorgelegd aan de
commissie Stedelijk Schoon Velsen.
Voor meer informatie over welstand:
0255-567424.
w12.000344 Wenckebachstraat ong
Velsen-Noord, Parkweg ong. VelsenZuid, Santpoortse Dreef ong. Santpoort-Noord
het plaatsen van drie mottoborden
(23/07/2012)
w12.000345 Rijksweg 490 Santpoort-Noord, plaatsen dakkapel
(23/07/2012)
w12.000346 Hagelingerweg 173
Santpoort-Noord, plaatsen geluidschermen om airco-unit op plat dak
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Aanvragen (vervolg)
(23/07/2012)
w12.000347 Kieftendellaan 37 Santpoort-Noord, vergroten van de eerste verdieping (23/07/2012)
w12.000348 Zeilmakerstraat 15 Velserbroek, vervangen van gevelreclames (23/07/2012)
w12.000349
Driehuizerkerkweg 39 Driehuis, kappen boom
(23/07/2012)
w12.000350 Corverslaan 2 VelsenNoord, uitbreiden papierloods en
bouwen laadkuil (24/07/2012)
w12.000352
Pegasusstraat
60
IJmuiden, gedeeltelijk herbouwen
bedrijfspand tbv tandartsenpraktijk
(25/07/2012)
w12.000353 Olieweg 6 VelsenNoord, plaatsen CO2 tank + buffervat met tappunt tbv koelinstallaties

vrachtwagens
(25/07/2012)
w12.000354 Bloemendaalsestraatweg 149 te Santpoort-Zuid, het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)(26/07/2012)
w12.000355 Lange Nieuwstraat 493
IJmuiden, wijzigen begane grond en
verdiepingen (26/07/2012)
w12.000356 Leeghwaterweg 7 Velsen-Noord, plaatsen losse, verplaatsbare afsluitbare container tbv
dieselopslag
(26/07/2012)
w12.000358 Piet Heinstraat 70
IJmuiden, aanbrengen kapconstructie op een bestaande schuur
(27/07/2012)
Ontwerpbesluit

omgevingsver-

Ontwerpbesluiten
gunning – uitgebreide voorbereidingsprocedure Verlenging beslistermijn

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:
W12.000133 Eenhoornstraat 2B te
IJmuiden, het plaatsen van tijdelijke
kantoorunits.
Dit ontwerpbesluit ligt met ingang van 3 augustus 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de werkeenheid Vergunningen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzagelegging een ieder
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of kenbaar maken
bij de werkeenheid Vergunningen,
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Ontwerpbesluit drank- en horecavergunning – openbare voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in het
kader van artikel 3 van de Dranken Horecawet voornemens zijn voor
ondergenoemd adres een drank- en
horecavergunning te verlenen:
U12.006951 Zuiderkruisstraat 72 te
IJmuiden.
Dit ontwerpbesluit ligt met ingang
van 23 juli 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de
werkeenheid Vergunningen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzagelegging een ieder
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of kenbaar maken
bij de werkeenheid Vergunningen,
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
Verlenging beslistermijn

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:

w12.000263 Zadelmakerstraat 150
Velserbroek, het plaatsen van 7 reclame-elementen (01/06/2012)
w12.000271 Sportlaan 7-0085 Santpoort-Zuid, het plaatsen van een
dagverblijf (07/06/2012)
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Besluiten omgevingsvergunning
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het(de)onderstaande
besluit(en) gedurende zes weken
na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan
een voorlopige voorziening wor-

den gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

w12.000165 De Ruyterstraat 107-a

en 107-b IJmuiden, opnieuw oprichten van twee woningen (26/07/2012)
w12.000182 Bleyenhoevelaan 1 Velsen-Noord, vergroten garage/schuur
(30/07/2012)
w12.000266 Doelmanstraat 12 Velsen-Noord, starten was- en strijkservice (25/07/2012)
w12.000268 Eemstraat 25 IJjmuiden,
plaatsen
erfafscheiding
(26/07/2012)
w12.000269 Duin- en Kruidbergerweg 89 Santpoort-Noord, gebruik
weiland boer Rutte t.b.v. parkeren op
16 september
2012(26/07/2012)
w12.000273 Anna van Burenlaan

4 augustus wel 150 dj’s

7 Santpoort-Zuid, vervangen aanbouw voorzijde en plaatsen serre
achterzijde
(24/07/2012)
w12.000307 Minister van Houtenlaan 123 Velsen-Zuid, uitbreiden
kantine (24/07/2012)
w12.000320 Schoener 4 Velserbroek, kappen boom (30/07/2012)
w12.000328 De Savornin Lohmanlaan 18 Velsen-Zuid, kappen boom
(30/07/2012)
w12.000329 Bloemendaalsestraatweg 4A Santpoort-Zuid, kappen acht
bomen (30/07/2012)
w12.000332 Lepelaar 19 Velserbroek, kappen boom (30/07/2012)

Rommelmarkt
Kennemerplein

Winnaars mogen gratis
naar Dance Valley
Velsen - Uit ruim 150 mails
heeft de redactie van de Jutter en de Hofgeest woensdagochtend de winnaars getrokken van de twee keer twee vrijkaarten actie voor Dance Valley dat op zaterdag 4 augustus
plaatsvindt.
Ilona Sanders uit IJmuiden en
Tom Otten (woonplaats onbekend) zijn de gelukkigen. Zij
krijgen allebei twee e-tickets
toegestuurd.

IJmuiden - Op zaterdag 4 augustus wordt van 9.00 tot 17.00 uur
weer een gezellige rommelmarkt
gehouden, de derde van dit jaar.
Met veel kramen, die vol liggen
met van alles en nog wat. Wie ook
zijn overtollige spullen wil verkopen kan een kraam huren. Voor
meer informatie of reserveringen
voor een kraam kan men contact
opnemen met telefoonnummer
0255-533233 of 06-10475023. De
volgende markten zijn op: 18 augustus en 1 september.

Dance Valley vindt zaterdag
voor de achttiende keer plaats
in Spaarnwoude. De bezoekers
hebben de ruime keuze uit 150
dj’s, waaronder Afrojack, Axwell, Ferry Corsten, Roger Sanchez, Tom Harding en Housequake (Roog/Erick E).
Het festival duurt van 12.00 tot
23.00 uur. E-tickets zijn tot zaterdag 10.00 uur te koop. Aan
de kassa kost een kaartje 60
euro. Zie ook www.dancevalley.nl.

Jonge rovers
41 oude Citroëns het schip in

Nog even een harinkje
happen bij Waasdorp

750 euro voor KiKa
IJmuiden - De aktie KiKa in het
Visserhuis heeft maar liefst 350
euro opgebracht. Het IJmuider
zangduo Jan en Jacqueline Zwanenburg zong dit bedrag zondag
bijeen in het W.F. Visserhuis.
Het werd een fantastische middag met een zaal vol gezellige
mensen en een uitstekende ver-

zorging van hapjes en drankjes
door de medewerkers en vrijwilligers van het Visserhuis.
De 350 euro werd gevoegd bij de
al ontvangen giften van 400 euro. Totaal is dat 750 euro voor KiKa, Kinderen Kankervrij. Op de
foto Jacqueline en Jan met Sjaan
bewoner van het Visserhuis.

Velsen - Donderdag 2 augustus
gaan 41 historische Citroëns van
vereniging Patan een buitenlandse rit rijden in Schotland. De auto’s
met bouwjaren van 1919 tot 1934
verzamelen donderdag bij de familie Nijssen op de Biezenweg in
Santpoort-Noord en zullen daarvandaan door Driehuis en over de
Herenduinweg richting DFDS rijden.
Om een uurtje of drie zullen zij
een kleine pauze houden bij Nico
Waasdorp om daar een Hollandse
harinkje te eten voor zij met zijn allen het schip in gaan, richting Newcastle.
De rondrit is georganiseerd door
Oscar en Ellie Hoenderdos uit Velsen en Frans en Thea Tomp uit
Spanbroek, bestuursleden van
vereniging P.A.T.A.N. In de jaren

1919 tot 1934 zijn veel bijzondere automobielen door Ci-troën gebouwd. Er werd in 1919 begonnen
met type A, deze werden gevolgd
door de B2, C2, C3, B10, B12, C4,
AC4, C6, Rosalie, 7UA.
De historische automobielen gaan
een rit maken, genaamd De Schotse Ruit, met een totale afstand
van 1000 kilometer. De gemiddelde snelheid van deze auto’s is
30 tot 35 km per uur en in Schotland zal dit gemiddelde wel minder worden vanwege de heuvels
met nogal wat klimmetjes en afdalingen. Op 16 augustus komen
de auto’s weer terug naar Nederland. De auto’s kunnen onderweg
naar de haven en bij Nico Waasdorp, aan Halkade 27 in IJmuiden,
tussen drie en vier uur worden bewonderd. Zie ook www.patan.nl.

Santpoort-Noord - Zondagmiddag even na 15.00 uur kwam
er een melding binnen dat er
twee spelende kinderen bij de
skatebaan aan de Santpoortse Dreef waren beroofd van een
klein geldbedrag door drie jongens. De twee kinderen bleven
ongedeerd. De politie is direct
een onderzoek gestart en korte
tijd later konden er drie verdachten worden aangehouden. Het
gaat om drie jongens uit Santpoort-Noord van 14 en 15 jaar
oud. Het drietal is overgebracht
naar een politiebureau voor verhoor. Gezien de leeftijd van de
verdachten zijn de ouders in
kennis gesteld van de aanhouding van hun kind.

Rode Dorp
IJmuiden - De riolering van de
Eikenstraat, Popelstraat en Tuinderstraat wordt vervangen. Daarnaast is er nieuwbouw gekomen
aan de Zanderstraat. Gelijktijdig
worden de straten heringericht
volgens de richtlijnen Duurzaam
Veilig.

