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‘Er zwemmen slakken voor me’ 

Zwemvierdaagse van start
IJmuiden - Maandag ging on-
der ideale weersomstandig-
heden voor de 29ste keer de 
zwemvierdaagse van start in 
zwembad de Heerenduinen.

 Deelnemers konden kiezen of ze 
in het binnen- of buitenbad wil-
den zwemmen, de meeste kozen 
voor buiten. Daar was het erg 
druk en hierdoor ontstond wat 
oponthoud. Dit deed een man 
uitroepen: ,,Er zwemmen slakken 
voor me!’’ Vorig jaar was dat wel 
anders, herinnert medewerk-
ster Winnifred zich: ,,Ik heb toen 
binnen popcorn en pannenkoe-
ken staan bakken, omdat ze bui-
ten vanwege de harde wind zo-
wat mijn pan uitwaaiden.’’ Om 
19.30 uur zijn er ruim 600 deel-

nemers gestart. Dat mag tot 
20.00 uur, er zijn ook deelne-
mers die de maandag overslaan 
en op dinsdag starten, dus het 
aantal deelnemers kan nog op-
lopen. Zwemmers tot 10 jaar ma-
ken tien baantjes per dag, deel-
nemers daarboven zwemmen 
20 baantjes. De broers Jona-
than (13), Stefan (11) en Jesse 
(8) doen voor het eerst mee en 
ze hebben het erg naar hun zin. 
Hoewel ze zeer sportief zijn, vie-
len die 20 banen voor Jonathan 
en Stefan niet mee: het duurde 
langer dan ze gedacht hadden. 
,,Maar het is hier erg gezellig’’, 
aldus Jonathan. ,,Het is leuk zo 
met die muziek erbij, je komt veel 
vrienden tegen en er zijn allerlei 
leuke dingen te doen.’’ Maandag 

stond er een groot luchtkussen 
in de vorm van een stormbaan 
en naamgenoot tennisvereniging 
De Heerenduinen organiseer-
de allerlei activiteiten. Dinsdag 
was er een demonstratie van een 
zweefvliegtuigvereniging een 
ook de brandweer kwam langs. 
,,Zij doen dat allemaal belange-
loos en dat is nu extra leuk, van-
wege het mooie weer blijven de 
mensen na het zwemmen lan-
ger’’, vertelt coördinator Ton We-
ber. ,,De zwemvierdaagse kan 
niet zonder de IJRB, Watervrien-
den en VZV. Zij leveren vrijwilli-
gers, zowel voor in het binnen- 
en buitenbad. Ook de mensen 
van de EHBO verlenen vrijwillig 
hun medewerking, wij zijn daar 
erg blij mee.’’ (Carla Zwart)

Fosforbom onschadelijk gemaakt
IJmuiden - Vrijdagmiddag rond 
12.00 uur is een fosforgranaat 
gevonden op de Halkade in 
IJmuiden. De ruime omgeving 
werd bij wijze van voorzorg door 
de politie afgezet.
Het explosief lag tussen de vis-
netten aan de wal en werd vrij-
dagmorgen opgevist door een 
boot. Het was niet direct duide-
lijk of er sprake was van explo-
siegevaar. De hulpdiensten heb-
ben gewacht op de komst van de 
Explosieven Opruimingsdienst 
(EOD). Het fosfor werd opge-
merkt tijdens het lossen van de 
lading, waarbij volgens oogge-
tuigen een vreemde lucht vrij 
kwam. Daarop begon het ex-
plosief te roken. Een persoon is 
hierbij onwel geworden en over-
gebracht naar het ziekenhuis.

Het EOC is later in de middag ter 
plaatse gekomen en de bom is 
op het strand tot ontploffing ge-
bracht. Daarbij waren ook vrij-

willigers van IJRB betrokken. 
Het strand werd voor alle veilig-
heid  ruim afgezet. (foto: Michel 
van Bergen)
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Strandfeest!
Za 4 juli 14.00 - 00.00

Tickets online
www.muziekenmeer.nu

 Het is tijd voor u.

Rabobank Velsen 
en Omstreken 
wenst u een fijne 
zomervakantie. 

www.rabobank.nl/velsen
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Hoofdstraat 188
Santpoort-Noord

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

Keuken open vanaf 16.00 uur
Rookkamer aanwezig

Alle gerechten kunt u ook meenemen.

Let op!
Nog 4 wekeN

voor het
250ste

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

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

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

BladManager:
Veroni Pereboom 
06-30695175

chef redactie:
Friso Huizinga 
06-53911726

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Pers BV

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

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

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

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

Kijkje in keuken van 
forensische opsporing
IJmuiden - Politieseries als 
Crime Scene Investigation, 
Baantjer en Flikken geven de 
kijker een blik in de keuken 
van de forensische opspo-
ring. Mede door deze series 
staat het forensische opspo-
ringswerk de laatste tijd sterk 
in de belangstelling. Alleen is 
een misdrijf in het echt niet zo 
snel opgelost als op televisie, 
het is een stuk minder spec-
taculair dan het lijkt.

Afgelopen week gingen diver-
se partners van de politie Ken-
nemerland op bezoek bij de fo-
rensische opsporing in het ka-
der van het project De Busver-
binding. Sinds januari 2009 wor-
den burgers en partners uitge-
nodigd in een speciale bus te 
stappen en nader kennis te ma-
ken met het korps. De afdeling 
forensische opsporing van de 
politie Kennemerland is gehuis-
vest in de politiebureau van Vel-
sen. Het speciale politieteam be-
staat uit ongeveer veertig mede-
werkers. Zij werken in de hele 
politie regio Kennemerland van 
de IJmond tot de Haarlemmer-
meer. De forensische opsporing 
verricht sporenonderzoek op ba-
sis van wetenschappelijk bewijs, 
ook wel waarheidsvinding ge-

noemd. 
De Forensische opsporing wordt 
ingezet bij moord, verkrach-
ting of een aangestoken brand, 
maar ook na een overval of een 
inbraak. Overal waar sporen of 
onderzoek van belang kan zijn 
wordt de technische recherche 
ingezet. De partners van het pro-
ject De Busverbinding kregen tij-
dens een rondleiding uitleg over 
de werkzaamheden. Gebieds-
agenten kunnen hun partners en 
de burgers in de wijken uitnodi-
gen voor dergelijke uitjes. De po-
litie Kennemerland laat zich op 
deze manier zien en creëert zo 
ook meer begrip voor het werk. 
Een ander instrument vanuit het 
project De Busverbinding is het 
organiseren van een politiecur-
sus voor burgers. Op vier avon-
den komen speciaal hiervoor uit-
genodigde burgers op het poli-
tiebureau bijeen om samen met 
gebiedsagenten te praten over 
veiligheid in de wijk. Wederzijd-
se verwachtingen worden uitge-
sproken om de samenwerking 
tussen politie en burgers te ver-
beteren. Verder krijgen de bur-
gers veel te horen over het po-
litiewerk maar andersom ook de 
ruimte om te praten over wat er 
bij hen in de buurt speelt. (Rode-
rick de Veen)

Vervuilde grond
Velserbroek - In verband met 
de verlenging van de Dam-
mersboog op de Dammers-
weg is door de gemeente Vel-
sen op deze locatie grond ver-
wijderd om de aanleg van de-
ze weg mogelijk te maken.

Daaraan voorafgaand is in 2009 
onderzocht of te verwijderen 
grond geschikt was voor herge-
bruik. In de rapportage is deze 
grond tot een diepte van 1 me-
ter beoordeeld als schoon ge-
noeg voor hergebruik en dus ge-
reed om te worden verwijderd 
en overgebracht naar een af-
geschermd deel van het terrein 
Bleeker (grondgebied Recreatie-
schap Spaarnwoude). Hier zou 
de afgegraven grond op een la-
ter moment hergebruikt worden. 
Vorige week vrijdag is de ge-

meente Velsen echter geïnfor-
meerd over de aanwezigheid van 
hechtgebonden asbesthoudend 
materiaal in diezelfde grond die 
naar het terrein Bleeker is afge-
voerd. Na deze melding is direct 
nader onderzoek gestart. 
Omdat de vervuilde grond nu op 
het gebied ligt van het Recrea-
tieschap Spaarnwoude, is de-
ze nu als eerste verantwoorde-
lijk voor de afhandeling van deze 
zaak. De gemeente Velsen zal, in 
overleg met het recreatieschap 
en de Provincie Noord-Holland, 
meedenken bij vinden van een 
zo goed mogelijke oplossing in 
korte tijd. Ondertussen zal uit 
voorzorg aan beide kanten van 
de recent aangelegde weg ex-
tra controle op de aanwezigheid 
van hechtgebonden asbest wor-
den uitgevoerd. 

00 maand 2008 pagina 0

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

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

Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284



pagina 4 2 juli 2009

Forteiland bezet 
door schoolkinderen
IJmuiden - Door PBN Sport & 
Adventure was woensdagmid-
dag een bezoek georganiseerd 
aan het Forteiland voor docen-
ten en leerlingen van een negen-
tal scholen uit de regio. PBN wil 
graag proberen meer bezoekers 
naar het eiland te trekken en één 
van de plannen was middels de-
ze ‘try-out’, om na te gaan of het 
voor deze, grote doelgroep inte-
ressant zou kunnen zijn om het 
Forteiland te ontdekken. Marie-
ke Houtsma van PBN vertelde 
dat de focus ligt op groepen 7 
en 8 van het basis onderwijs en 
de eerste en tweede klas van het 
voortgezet onderwijs.
Na een korte inleiding over de 
geschiedenis van het fort was 
het dan eindelijk zo ver. Met 
een plattegrond in de hand en 
een zaklamp, want alle verlich-
ting ging uit, kon begonnen wor-
den aan een speurtocht door de 
donkere gangen en kamers on-
der in het fort waarbij een tien-
tal opdrachten moesten wor-
den opgezocht en uitgevoerd. Al 
met al best een spannende aan-

gelegenheid om in het donker 
door het enorme fort te dwalen, 
maar ook best lastig, zelfs voor 
een groep met enkel docenten. 
Na afloop werden er dan ook, 
zoals gevraagd, een flink aan-
tal evaluatie formulieren inge-
vuld met daarin diverse vragen 
en aanbevelingen. De meningen 
van de leraren waren nogal ver-
deeld van positief tot ‘voor mijn 
groep zou dit niks zijn’. Allereerst 
vormen de kosten, vijftien eu-
ro per deelnemer, een probleem 
want subsidie voor dit soort ui-
tjes wordt niet verstrekt. Ook de 
moeilijkheidsgraad van de huidi-
ge opzet zou, voor kinderen van 
basisscholen, nog wel eens te 
hoog gegrepen kunnen zijn. 
Het ligt in de bedoeling dat er 
nog een aantal van deze be-
zoeken worden georganiseerd, 
waarna de uiteindelijke evalua-
tie van alle suggesties zal moe-
ten leiden tot een definitieve be-
slissing over het wel of niet door-
gaan van dit experiment. (Joop 
Waijenberg)

Derde boek Forteiland
IJmuiden - Onlangs overhan-
digden de auteurs Henk Tol en 
Henk Haver het boek ‘Van Bol-
werk tot Boegbeeld’ aan Rick 
Slabbers, directeur van de stich-
ting Exploitatie Forteiland. ,,Deze 
mannen houden samen met de 
andere vrijwilligers van de Ver-
eniging Forteiland de geschiede-
nis levend en zijn daarmee van 
onschatbare waarde’’, aldus Ha-
ver. De tevens aanwezige wet-
houder Karel Ockeloen vertel-
de, dat de gemeente wil dat de 
historie van het Fort toegankelijk 
blijft voor het publiek en de au-
teurs daarom zeer dankbaar is.
Het boek is het derde in een 
reeks. Het eerste boek, ‘Wachter 
tussen de pieren’, gaat over de 
bouw, de techniek en de bewa-
pening van het Fort. Het twee-
de, ‘Luister, het Fort vertelt’, be-
vat geromantiseerde verhalen op 
basis van gesprekken met be-
trokkenen. Er was nog materiaal 
over en daaruit ontstond dit der-
de boek. Het gaat onder andere 

over de bezetting door de Duit-
sers en de recente restauratie.
IJmuidenaar Piet Vingerhoed 
(84) had in 1941 een baantje op 
de waterboot die het Fort be-
voorraadde. Bram Schonenberg 
(91) uit Driehuis werd in 1938 
als sergeant overgeplaatst van 
Den Helder naar IJmuiden. Beide 
mannen waren tijdens de pre-
sentatie aanwezig, hun verhalen 
komen ook voor in het boek.
Haver en Tol zijn al jarenlang 
gids op het eiland en verdiepten 
zich in de geschiedenis. Daar-
naast konden zij putten uit hun 
eigen kennis. Na de verschijning 
was boekhandel Erasmus al snel 
bijna door de voorraad heen, het 
boek is zeer gewild. Het is nu ook 
verkrijgbaar bij boekhandel Bre-
derode in Santpoort. Daarnaast 
is het te koop tijdens de rond-
leiding, elke eerste zondag van 
de maand, tot en met november. 
Vanaf de Kop van de Haven wor-
den de bezoekers per boot over-
gezet.

Tokkelbaan in gebruik
IJmuiden aan Zee – Mensen 
konden bij de klimtoren van PBN 
Sport & Adventure aan het bin-
nenmeer al klimmen en absei-
len, sinds zondag kunnen zij er 
ook tokkelen. Die dag werd de 
tokkelbaan in gebruik genomen. 
Medewerkster Daphne, die de-
ze dag even Miss PBN heette, 
maakte als eerste de afdaling, 
terwijl de vlag van PBN fier ach-
ter haar aan wapperde.
Tokkelen lijkt op abseilen, maar 
is toch anders. Abseilen gebeurt 
vanaf de top van de toren, tok-
kelen gaat vanaf een lager gele-
gen platform. Het abseilen doet 
de deelnemer op eigen kracht, 
tokkelen gaat haast vanzelf. Een 
medewerker helpt de deelne-
mer boven op het platform in 
een speciale gordel, ook wel tok-
kelkar genoemd. Via de geren-
de tokkelbaan gaat het dan naar 
beneden. Een andere medewer-
kers remt beneden de deelne-
mers af en helpt ze uit de tokkel-
kar. Zondag kon het gratis uitge-
probeerd worden en hier werd 
gretig gebruik van gemaakt. 
Wie niet zo hoog durfde, kon 
gaan handboogschieten of in 
een kano het meer op. Iedereen 
was het er over eens: tokkelen is 
kicken.
PBN Sport & Adventure organi-
seert activiteiten die het karak-
ter van een survival hebben, ge-
richt op teambuilding. Dit doen 

zij voornamelijk voor bedrijven 
en grote groepen particulieren, 
op vier verschillende plaatsen: er 
zijn twee lokaties in de Belgische 
Ardennen en twee in IJmuiden. 
Naast het binnenmeer worden er 
ook activiteiten op het Forteiland 
georganiseerd, waarvan PBN 
sinds twee jaar het beheer heeft. 
Onlangs ging daar een nieu-
we activiteit van start, gericht op 
scholieren: ‘Do it yourself Fort 
discovery’. Op een educatieve 
en interactieve manier maken de 
deelnemers kennis met de ge-
schiedenis van het Forteiland. 
De klimtoren, die als officië-
le naam TeamTower heeft, is 22 
meter hoog, speciaal voor PBN 
ontworpen en de enige in heel 
Europa.
Rogier (11) uit IJmuiden wil wel 
graag tokkelen, maar hij ziet een 
beetje tegen het klimmen op. 
Medewerker Marnix weet hier 
wel een oplossing voor: ,,Ik ze-
ker je vast aan een lifeline. Als 
je dan onderweg denkt: ik  durf 
niet verder, dan kunnen we je zo 
weer naar beneden halen.’’ Die 
wetenschap geeft Rogier zelf-
vertrouwen, als een aapje klimt 
hij de toren in. Even later komt hij 
met rode wangen en glinsteren-
de ogen naar beneden. Als zijn 
voeten de begane grond weer 
raken, vraagt hij: ,,Wanneer mag 
ik weer?’’ (Carla Zwart, foto: Ni-
colette Gerritse)

SP uit werkgroep RKZ
Velsen - Nadat het Rode Kruis-
ziekenhuis (RKZ) in januari mee-
deelde haar toekomst aan de 
noordelijke rand van Heemskerk 
te zien, kwamen de fractievoor-
zitters van Velsen met burge-
meester en wethouders overeen 
in een werkgroep aan de slag te 
gaan om te onderzoeken wel-
ke mogelijkheden er zijn om het 
ziekenhuis op een locatie dich-
ter bij Velsen te behouden. Er 
werd afgesproken dat de werk-
groep in het belang van de bur-
gers van Velsen boven politieke 
belangen van individuele partij-
en zou werken. Ook de SP stem-
de daarmee in.  
Dat gelijktijdig burgers een 
handtekeningenactie inzetten, 
werd door de werkgroep toe-

gejuicht. Want de onheilsbood-
schap van het RKZ kan het bes-
te vanuit verschillende richtin-
gen worden bestreden. De le-
den van de werkgroep behoor-
den dan ook tot de eersten die 
hun handtekeningen zetten.
Het was uitermate jammer dat 
de SP zich geheel niet hield aan 
de gemaakte afspraak dat de 
partijen de in de kwestie RKZ 
het partijbelang terzijde zou-
den schuiven. Dat gedrag heeft 
bij GroenLinks het vertrouwen in 
samenwerking met de SP helaas 
tot een minimum doen slinken. 
Daarom vindt GroenLinks het 
verstandig dat de fractievoor-
zitter van de SP de werkgroep 
heeft laten weten dat de SP uit 
de werkgroep stapt. 

Velsen - Op donderdag 2 ju-
li, vanavond, organiseert de ge-
meente Velsen een informatie/
inspraakavond over de aanslui-
ting van de bedrijventerreinen 
Broekerdreef en Broekerwerf op 
de op- en afritten van de A208 
en het aanleggen van een nieuw 
kruispunt. Deze avond wordt ge-
houden in het kerkcentrum Het 
Kruispunt, Zon Bastion 3 in Vel-
serbroek. De bijeenkomst begint 
om 19.30 uur met een informeel 
gedeelte waarin een toelichting 
wordt gegeven op de voorgeno-
men plannen. Er is dan ook gele-
genheid tot het stellen van vra-
gen. Na de pauze volgt het for-
mele gedeelte, waarin gelegen-
heid is formeel te reageren. Ook 
bestaat de mogelijkheid schrif-
telijk te reageren. De gemeen-
te wil het nieuwe kruispunt ge-
lijktijdig met de herinrichting van 
de A208 naar de N208 aanleg-
gen. Dit gebeurt in het najaar 
van 2009. Hierdoor kan de over-
last voor bedrijven en omwonen-
den zoveel mogelijk worden be-
perkt. Informatie over het voor-
stel staat in het inspraakdocu-
ment en de ontwerptekening, 
die tijdens de inspraakperiode 
van 25 juni tot en met 6 augustus 
2009 te vinden zijn op www.vel-
sen.nl onder nieuws > werk aan 
de weg. Deze documenten lig-
gen ook ter inzage bij de recep-
tie van het stadhuis en de ves-
tiging van de openbare biblio-
theek in Velserbroek. Schriftelij-
ke reacties kunnen worden inge-
diend bij het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden. Monde-
linge reacties kunnen worden 
gegeven tijdens de informatie-
/inspraakavond op 2 juli. Zowel 
van de mondelinge als van de 
schriftelijke reacties wordt ver-
slag gedaan. Daarna vindt nade-
re besluitvorming plaats.

Inspraakavond 
over A208

Velsen 
Centraal op 
Seaport TV
IJmuiden - Het dagelijkse tv-
programma Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 17.00 
en 21.00 uur te zien. Op vrij-
dag 3 juli starten afwisselend 
twee programma’s, die de ge-
hele week iedere dag uitgezon-
den worden. In deze beide pro-
gramma’s staat de ontwikkeling 
van het nieuwe winkelcentrum in 
IJmuiden centraal. 
Komende week zijn de fractie-
voorzitters van de PvdA en Vel-
sen Lokaal en een raadslid van 
de LGV van de gemeenteraad 
van Velsen de studiogasten. In 
het andere programma inter-
viewt eindredacteur Jac. Zuur-
bier drie bestuurleden van het 
MKB. Het is op veler verzoek 
een herhaling van het program-
ma dat zij een maand eerder uit-
zonden.
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Velserbroek - Study Consultan-
cy heeft wederom een succes-
vol schooljaar achter de rug. Vrij-
wel alle leerlingen en studenten 
die van het Velserboekse insti-
tuut examentraining, huiswerk-
begeleiding of bijles kregen, zijn 
over of geslaagd. Daarnaast is 
het project School’s Cool voor-
spoedig van start gegaan. Stu-
dy Consultancy verzorgt huis-
werkbegeleiding, bijles en ove-
rige individuele begeleiding aan 
leerlingen en studenten van al-
le opleidingen en alle leeftijden. 
Van het VMBO tot en met het 
VWO en van de basisschool tot 
en met het volwassenenonder-
wijs. Het team van ervaren be-
geleiders, waaronder meerde-
re eerstegraads bevoegde do-
centen, geeft op alle niveaus in-
houdelijke ondersteuning. Daar-
naast bieden zij structuur bij het 
leer- en maakwerk. Een orthope-
dagoge begeleidt leerlingen die 
bijvoorbeeld concentratie-, lees- 
of rekenproblemen hebben van-
wege ADHD, dyslexie of dyscal-
culie. Daarnaast is de ondersteu-
ning aan kinderen met psychia-
trische en lichamelijke problema-
tiek toegenomen. Ouders, scho-
len en andere instituten weten 
Study Consultancy steeds meer 
te vinden voor deze vormen van 
specifieke begeleiding. In het af-
gelopen schooljaar heeft Study 

Consultancy zijn vloeroppervlak-
te in het pand aan de Wagenma-
kerstraat 31 in Velserbroek uit-
gebreid. De met computers uit-
geruste werkruimtes bieden nu 
per keer plaats aan maximaal 
twintig leerlingen. De begelei-
ding vindt niet alleen plaats op 
doordeweekse middagen maar 
desgewenst ook ‘s  morgens, ‘s 
avonds of in het weekend. Daar-
naast is Study Consultancy door 
de gemeente Velsen aange-
steld als projectcoördinator van 
School’s Cool. Dit preventiepro-

ject biedt mentorbegeleiding aan 
kinderen die door persoonlijke 
omstandigheden extra risico lo-
pen op schooluitval in het mid-
delbaar onderwijs. Inmiddels zijn 
er veertien leerlingen, die ko-
mend schooljaar naar de brug-
klas gaan, gekoppeld aan een 
mentor. Een aantal van deze vrij-
willigers wordt door hun werk-
gever in tijd gecompenseerd.
Zie ook www.studyconsultancy.
nl en www.schoolscoolvelsen.nl.  
Of coördinator Doutsen Brunner, 
telefoon 023-5392664.

Santpoort-Noord - met een 
vlinderstruik krijg je vlinders in 
je tuin. Wat een weelde: je krijgt 
niet alleen prachtige bloemen, 
maar zo’n struik werkt ook als 
een magneet op alle vlinders uit 
de wijde omgeving. Ze snoepen 
van de overvloedige nectar, flad-
deren er omheen – het is een fas-
cinerend komen en gaan. Plant 
de struik dan wel op een tamelijk 
windstille plek, zodat de vlinders 
niet worden weggeblazen.
Er zijn vlinderstruiken (Buddle-
ja davidii) voor kleine stadstui-
nen tot groot uitgroeiende, forse 
struiken. Door de struiken ieder 
jaar kort te snoeien blijven de 
bloemen ook bij de grote vormen 
op ooghoogte en dan vormen ze 
zelfs meer bloeitakken – dus nog 
meer bloemen en vlinders.
Vlinders die je op een vlinder-
struik mag verwachten zijn bij-
voorbeeld de citroenvlinder en 
het koolwitje, de kleine en de 
grote vos, gehakkelde aurelia, de 
atalanta, het oranjetipje en nog 
veel meer. 
De aangeboden kweekvormen 
van de soort Buddleja davi-
dii vormen in de tuin een fraaie 
achtergrond voor andere bloei-
ende heesters en vaste plan-
ten. Ze vragen bijzonder weinig 
zorg en zaaien zich soms spon-

taan uit. Die zaailingen kunnen 
er heel anders uitzien dan de ou-
derplant. Haal ze daarom weg. 
Water geven tijdens langdurig 
droge periodes en in het voor-
jaar een goede organische ba-
sisbemesting is (op de snoei na) 
het enige dat de planten vragen. 
Het is aan te raden elk jaar in 
maart of uiterlijk april alle takken 
tot op 10 cm van hun aanhech-
ting in te korten.  
GroenRijk biedt een aantal 
prachtige vlinderstruiken aan 
met verschillende bloemkleuren 
en in grote containerpotten ge-
kweekt. Ze bloeien allemaal van-
af begin augustus tot half sep-
tember. Ze zijn volkomen win-
terhard, groeien snel in iedere 
normale tuingrond en houden 
van een plek in de zon. Zonder 
zon bloeien ze niet goed. Culti-
vars met het woord ‘Nanho’ in de 
naam blijven van nature wat klei-
ner dan de andere, maar snoeien 
moet je ze evengoed.

Vlinderstruiken zijn prachtig te 
combineren met andere planten 
die paars blad hebben, zoals de 
vlier Sambucus nigra ‘Quincho 
Purple’, paarse pruikenboom Co-
tinus coggygria ‘Royal Purple’ of 
met lila/paars/blauw/roze bloei-
ende planten zoals lavendel.

Informatie van de

GroenRijk adviseur
Biezenweg 70 Santpoort 023-5376190

Geslaagd jaar voor Study Consultancy

Rabobank Velsen en Omstreken
Ledenraad in interactie  
Regio - Dinsdag 23 juni organi-
seerde Rabobank Velsen en Om-
streken haar tweede ledenraads-
vergadering van dit jaar. Harry 
Scheeper, voorzitter van de Raad 
van Commissarissen, leidde de 
ledenraad door haar agenda in 
het pittoreske kerkje Stompe To-
ren in Spaarnwoude. Deze keer 
kwamen de aanwezigen in ac-
tie door in groepjes uit elkaar te 
gaan en van gedachten te wisse-
len over de binnengekomen sig-
nalen van klante. Wat gaat goed 
en wat kan beter? Op deze ma-
nier houdt de bank feeling met 
haar werkgebied om de klant zo 
optimaal mogelijk te bedienen. 
Het eerste deel van de vergade-
ring betrof het officiële gedeelte, 

waarin onder andere de notulen 
van de vorige ledenraadsverga-
dering werden doorgenomen en 
goedgekeurd. Hierbij werd me-
degedeeld dat de Rabobank we-
derom haar Triple-A-status heeft 
behouden. Triple-A is een onaf-
hankelijke rating die wordt vast-
gesteld door kredietbureaus, zo-
als Standard & Poor’s en Moody’s. 
Deze bureaus beoordelen het ri-
sicoprofiel en de winst- en ver-
liesrekening van bedrijven. Hoe 
lager het risicoprofiel en hoe 
stabieler de winstgroei, hoe ho-
ger de rating. Ook het hebben 
van een kapitaalbuffer, de be-
drijfsstrategie, de verkoopkracht 
en de kwaliteit van het manage-
ment spelen mee in de beoor-

deling. De Triple-A-status is dus 
een belangrijk gegeven. Vervol-
gens werd stil gestaan bij de 
Energie Prestatie Actie, een sa-
menwerking tussen de gemeen-
te Velsen, Milieudienst IJmond 
en Rabobank Velsen en Omstre-
ken. Dit initiatief stimuleert het 
nemen van energiebesparen-
de maatregelen door particulie-
re woningbezitters. Er is geko-
zen voor een pilotwijk, de Bo-
men- en Vogelbuurt in IJmuiden. 
De actie is in volle gang. Inmid-
dels hebben ruim 40 huiseigena-
ren zich ingeschreven voor een 
gratis EPA. Op deze manier leve-
ren de drie partijen een bijdrage 
aan een energiezuinige gemeen-
te. En Rabobank Velsen en Om-
streken brengt met deze actie 
MVO daadwerkelijk in praktijk. 
Als de actie een succes is, dan 
wordt bekeken of ook in andere 
delen van Velsen een dergelijke 
actie wordt gehouden. 
De bijeenkomst werd afgerond 
met een interactief gedeelte, 
waar de ledenraadsleden zich 
opsplitsten in een aantal groep-
jes om met elkaar in gesprek  te 
gaan over ‘Beleid in de praktijk’. 
Vragen als ‘Wat ervaart u?’, ‘Wat 
vindt u daarvan?, ‘Wat hoort u 
van klanten?’ en ‘Wat hoort u in 
het bedrijfsleven?’ passeerden 
de revue. 
De bank neemt de uitkomsten 
mee bij de evaluatie van haar be-
leid en zal de ledenraad terug-
rapporteren over de resultaten. 
Voor al uw bankvragen kunt u 
contact opnemen met Rabobank 
Velsen en Omstreken via (023) 
5133715 of www.rabobank.nl/
velsen bezoeken.

Serieuze oefening voor 
Dorpsfeest Santpoort
Velserbroek - Zondag 5 juli or-
ganiseren de Hofgeestruiters 
een springwedstrijd aan ‘t Speijk 
in Velserbroek. Met deze wed-
strijd kun je nog een keer seri-
eus oefenen voor het Concours 
Hippique voor Dorpsfeest Sant-
poort.
Speciaal daarom mag je twee-
maal in de rubriek 40 tot 60 cen-
timeter starten! Ruiters en ama-
zones kunnen zich inschrijven 
voor de volgende rubrieken: 20 
tot 40 centimeter (alleen voor 
kleine pony’s), 40 tot 60 centime-
ter, 60 tot 80 centimeter en, voor 
de echt goede springers, 80 tot 

100 centimeter. In elke rubriek 
zijn prijzen te winnen! Deelname 
kost voor leden 5 euro per par-
cours en voor niet-leden 6 ei per 
parcours. Je mag in twee rubrie-
ken starten.
Cap, rijbroek en laarzen of goe-
de rijschoenen met chaps zijn 
verplicht. Heb je zelf een idee of 
wens voor een paardenactiviteit? 
Laat het weten aan de Hofgeest-
ruiters. Meer informatie en in-
schrijven kan via www.hofgeest-
ruiters.nl. 
Natuurlijk is iedereen welkom 
om zondag 5 juli te komen kijken 
en aan te moedigen.
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Expositie ‘Kustwaarts’
Regio -  Met de tentoonstelling 
en bijbehorende gebiedskaart 
kustwaarts besteedt Arcam deze 
zomer aandacht aan de driehoek 
IJmuiden, Zandvoort en Amster-
dam. Dit gebied intrigeert van-
wege de spannende contrasten 
tussen stoere havens en prachti-
ge natuur- en recreatiegebieden 
en de grote variatie in de reeks 
opeenvolgende ‘velden’ tus-
sen Amsterdam en de zee. Kust-
waarts neemt de bezoeker mee 
langs deze gebieden, onthult 
verborgen identiteiten, wijst op 
sporen uit het verleden én werpt 
een blik in de toekomst.
Het taartpuntvormige gebied 
kent een fascinerende ont-
staansgeschiedenis, biedt een 
grote rijkdom aan flora, fauna 
en cultuurhistorisch erfgoed, én 
heeft toekomst. Ook is het wat 
betreft de aanwezige industrie, 
de rijkgeschakeerde landschap-
pen en de aantrekkelijke woon-
milieus van groot belang voor 
de Metropoolregio Amsterdam, 
maar staat vanwege de voort-
schrijdende verstedelijking en 

de economische ambities on-
der druk. Hierbij speelt vooral de 
ontwikkeling van haven en indu-
strie, inclusief de bouw van een 
nieuwe zeesluis, een rol en ligt 
het accent ook op de verbete-
ring van verbindingen over land 
en water (vooral de bereikbaar-
heid van de kust) en de beleef-
baarheid van het landschap, de 
revitalisering van badplaatsen en 
oude havengebieden. 
In Kustwaarts wordt het gebrui-
kelijke perspectief verlegd en 
worden vanaf de kust, van west 
naar oost, de volgende gebieden 
onderscheiden: De zee, de kust, 
de binnenduinrand, het stede-
lijk lint, de groene buffer, de ha-
ven en Amsterdam. De gebieds-
kaart waarmee de bezoeker zelf 
op onderzoek uit kan gaan is bij 
Arcam verkrijgbaar voor 2,50 eu-
ro. Naar aanleiding van de ten-
toonstelling wordt ook een aan-
tal openbare debatten georgani-
seerd over de ruimtelijke ontwik-
kelingen in het gebied. 
Zie voor actuele informatie: 
www.arcam.nl. 

Sonrise in 
IJmuiden
IJmuiden - Deze zomer zal van 5 
tot en met 12 juli voor de achtste 
keer het sportevenement Sonri-
se de regio Haarlem aandoen. In 
twaalf wijken zullen sportclinics 
worden geven in onder andere 
voetbal, volleybal, basketbal en 
streetdance. In IJmuiden vindt 
het evenement plaats bij het Jo-
han Cruyff Court aan het Pleia-
denplantsoen. Aan het Pleiaden-
plantsoen zijn er zijn clinics van 
maandag tot en met donderdag. 
Tijdens deze dagen wordt elke 
middag en avond getraind en 
natuurlijk worden er veel wed-
strijden gespeeld. Rondom de 
sport worden allerlei andere 
activiteiten georganiseerd. Op 
donderdagavond wordt voor al-
le bewoners rondom het Pleia-
denplantsoen een buurtbarbe-
cue georganiseerd. De Sonri-
se actieweek wordt op vrijdag-
middag afgesloten met een Ci-
ty Championship, een toernooi 
waar alle wijken bij elkaar ko-
men. Dat vindt plaats op sport-
park Eindenhout aan de Wagen-
weg in Haarlem. Zie ook www.
sonrisehaarlem.nl.

Pleiadenschool 
sponsort
Duinhuis
IJmuiden - De sponsoractie van 
O.B.S. De Pleiaden heeft dit jaar 
1213,05 euro opgebracht. Het 
geld werd donderdag om 13.00 
uur tijdens de traditionele play-
backshow overhandigd aan ver-
tegenwoordigers van Het Duin-
huis. Het Duinhuis (een regionaal 
kinderdienstencentrum voor kin-
deren met een verstandelijke of 
meervoudige beperking) wordt 
gebouwd in Haarlem–Noord. De 
opbrengst van deze actie is spe-
cifiek bestemd voor een bubbel-
unit voor de kinderen. Het geld 
is bijeengebracht door  alle leer-
lingen van de school. Dinsdag 
12 mei werkten de leerlingen 
op sportpark Groeneveen van 
Suomi vijf atletiekonderdelen af, 
waarmee 1,25 euro per sponsor 
te verdienen was. Onder gunsti-
ge weersomstandigheden werd 
het op 12 mei een zeer geslaagd 
sportief evenement.

Wijkschouw
Zee- en Duinwijk
IJmuiden - Dinsdagavond 23 ju-
ni werd weer een wijkschouw in 
Zee- en Duinwijk gehouden.
Een enthousiaste groep van on-
geveer 15 personen, waaronder 
wethouder Korf, heeft ruim twee 
uur door de wijk gefietst en een 
aantal stops gemaakt waar dat 
nodig was.
De eerste stop was het Cano-
pusplein; lang aandachtspunt 
geweest vanwege overlast van 
jongeren met als dramatisch 
hoogtepunt brandstichting op 
de trappen naar de woningen 
boven de winkels. Het viel met-
een op dat het er zo opgeruimd 
was. Door goede contacten tus-
sen gemeente en bedrijfsleider 
van de LIDL is de situatie aan-
zienlijk verbeterd. Nog steeds 
een doorn in het oog blijft het 
parkeergedrag van veel klanten. 
Hoewel aan de achterzijde een 
prachtige parkeerplaats is, wil-
len veel mensen zo dicht moge-
lijk parkeren. Ondanks het her-
haaldelijk aandringen zijn de 
gehandicaptenparkeerplaatsen 
nog steeds aan de Steenboks-
traat. Ook de praktijk voor fysio-
therapie aan de Betelgeuzestraat 
kampt met veel parkeeroverlast; 
mensen die slecht ter been zijn 
kunnen soms niet eens de prak-
tijk bereiken. Het voorstel is om 
de invalidenparkeerplaatsen van 
de Steenbokstraat te verplaatsen 
naar de Betelgeuzestraat en een 
parkeerverbod in te stellen voor 
de rest van dit stuk aan het Ca-
nopusplein. 
Daarna ging het naar het Duin-
park om lopend het speeltoe-
stel te bereiken waar al langere 
tijd overlast is. Sommige kinde-

ren vinden het leuk om met ste-
nen te gooien op de stalen glij-
baan waardoor enorme geluids-
overlast ontstaat. 
Eén van de omwonenden heeft 
uitleg gegeven wat de impact is 
hiervan en vraagt om een oplos-
sing. Er heeft overleg plaatsge-
vonden met een aantal bewo-
ners en de gemeentelijk wijk-
beheerder maar de uitslag van 
dit gesprek is nog niet bekend. 
Ook wordt in het Duinpark nog 
steeds veel gefietst en op brom-
mers gereden, terwijl het een 
wandelpark is. Een aantal fiet-
sers is ter plekke aangesproken 
door de politie.
Via de Keetberglaan een stop 
gehouden op het Rokerspad 
naar de Ampèrestraat. Dit is een 
fietspad, maar regelmatig rijden 
hier ook auto’s overheen. Zeker 
nu de Orionweg opengebroken 
is wordt het pad steeds gevaarlij-
ker. Wijkbeheerder heeft aange-
geven hier op korte termijn actie 
op te ondernemen. 
Sinds de herinrichting van de 
Kruisberglaan/Zeewijkplein zijn 
er nogal wat problemen: wegde-
len te smal, bussen die de boch-
ten niet goed kunnen nemen en 
trottoirs en openbaar groen ka-
pot rijden, inritconstructies wel-
ke veel te smal zijn aangelegd. 
De werkgroep verkeer heeft al 
diverse malen contact gehad 
met de gemeente en na het laat-
ste overleg hopen zij dat er toch 
snel iets aan gaat gebeuren.
Dit is slechts een bloemlezing: 
het volledige verslag is te lezen 
op www.zee-duinwijk.ijmuiden.
net De volgende wijkschouw is 
op 16 september.

Respons enquête 
Gildenspoor
Velsen-Noord - Al drie jaar 
wordt er binnen de gemeente 
Velsen gesproken over het ver-
plaatsen van het Gildenspoor. 
Aan het verplaatsen van het 
spoor zijn voor- en nadelen ver-
bonden. In beide gevallen, ver-
plaatsen of laten liggen, heeft 
de uiteindelijke keuze grote en 
langdurige gevolgen voor de 
ruimtelijke inrichting van Velsen-
Noord. Reden genoeg om een 
enquête te houden en de me-
ning van de bewoners te peilen.
De vereniging Wijkbelangen Vel-
sen-Noord heeft de inwoners van 
Velsen-Noord gevraagd hoe zij 
denken over het verplaatsen van 
het Gildenspoor. In de huis-aan-
huis verspreidde enquête werd 
eerst informatie over de aspec-
ten van het laten liggen en het 
verplaatsen van het spoor gege-
ven. Vervolgens kon de enquê-
te worden ingevuld en eventueel 
commentaar worden gegeven. 
Met een response van 13,0 pro-
cent is de deelname van de be-
woners van Velsen-Noord aan de 
enquête groot te noemen. Zeker 
gezien het feit dat het onderzoek 

naar het Gildenspoor een onbe-
kend onderwerp is. Een duidelij-
ke meerderheid van 81,4 procent 
van de respondenten heeft zich 
uitgesproken voor het laten lig-
gen van het Gildenspoor. 
De resultaten van de enquete 
zijn uitgebreid in een rapport ge-
zet. Dit rapport zal aan het col-
lege van burgemeester en wet-
houders en aan de fracties van 
de gemeenteraad van de ge-
meente Velsen worden aange-
boden. Daarbij zal Wijkbelan-
gen Velsen-Noord de vraag stel-
len het onderzoek naar het ver-
leggen van het Gildenspoor te 
stoppen. Daarmee wordt de on-
duidelijkheid voor de locaties De 
Schouw en de Gilden flats weg-
genomen.
Daarom zal Wijkbelangen Vel-
sen-Noord er bij de gemeente 
Velsen, St. Woningbedrijf Velsen 
en de eigenaar van De Schouw 
op aandringen de woningbouw-
plannen uit het Wijkontwikke-
lingsplan op te pakken. Wijkbe-
langen Velsen-Noord bedankt 
de deelnemers aan deze enquê-
te voor hun medewerking.

Vechtpartij 
IJmuiden - Op de Lange Nieuw-
straat heeft de politie afgelopen 
zaterdag om 02.45 uur twee in-
zittenden van een taxi aange-
houden op verdenking van mis-
handeling. De twee mannen, 25 
en 27 jaar oud en afkomstig uit 
Monnickendam en Zandvoort, 
waren betrokken bij een vecht-
partij in een horecagelegenheid. 
Zij zouden de portier, een 27-ja-
rige man uit Zaandam, hebben 
geschopt en geslagen, ook toen 
hij al op de grond lag. Onduide-
lijk is wat de aanleiding van de 
mishandeling was. De politie on-
derzoekt de zaak.

Aanhouding na 
veroorzaken bermbrand
Velsen-Noord - Politiemensen 
stelden afgelopen maandag om-
streeks 16.00 uur, na een mel-
ding dat er een bermbrand was 
geweest aan de Duinvlietstraat, 
een onderzoek in. Het vuur was 
inmiddels geblust, maar er bleek 
15 meter berm in brand te heb-
ben gestaan. Oplettende getui-

gen hadden twee jongetjes ge-
zien ten tijde van het ontstaan 
van de brand. Het tweetal, inwo-
nertjes van Velsen-Noord van 8 
en 12 jaar oud, zijn aangehou-
den voor de brandstichting. Zij 
hebben respectievelijk een STOP 
en een HALT-procesverbaal uit-
geschreven gekregen.
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Eerste lustrum
Doorborduurproject in Galerie Gang

IJmuiden – Galerie Gang be-
staat vijf jaar. Dit eerste lustrum 
werd gevierd met het doorbor-
duurproject ‘Neerlands Nijver’. 
Normaal gesproken hangt de 
kunst altijd in de gang van de 
woning van kunstenaar Alexan-
dra Drenth. Afgelopen weekein-
de was haar hele huis van boven 
tot onder gevuld met borduur-
werk.
In 2007 organiseerde Alexandra 
een tentoonstelling vol met bor-

duurwerken. Ze wilde iets met 
borduren doen en deed diverse 
oproepen, om hiervoor kant en 
klare borduurwerken af te staan. 
Ook vroeg ze om lakens, waarop 
ze collages van de borduurwer-
ken kon bevestigen en om sier-
band en lint. Het resultaat ver-
baasde Alexandra enorm. Heel 
veel mensen hadden nog iets in 
de kast liggen en vonden dit een 
goede bestemming. Ze stonden 
met tassen vol voor de deur. Ta-

felkleden, schellenkoorden, kus-
sens, schilderijen en wat al niet 
meer. Nadat de tentoonstelling 
geweest was, bleef het maar 
binnenstromen. ,,Ik kom er nooit 
meer van af”, lacht Alexandra. 
Vanwege het lustrum besloot ze 
tot een vervolg, dit keer maakte 
ze dertien kleden. Ze probeerde 
op thema te werken: een verza-
meling borduurwerken van vlin-
ders, bloemen en vogels kreeg 
de naam ‘Buitenleven’ mee. Ook 
zijn er collages die de naam 
‘Nostalgie’ en ‘Paulus in wonder-
land’ meekregen. Er werd ook 
veel borduurgaren en gaas inge-
leverd, een mevrouw is hier spe-
ciaal voor Alexandra mee aan 
het borduren gegaan. Er is zelfs 
een groot ganzenbordspel, dat 
met hele fijne steekjes gebor-
duurd is. ,,Er is zo veel te zien, 
je ontdekt steeds iets nieuws’’, 
verzucht een bezoeker. De bor-
duurwerken zijn nog te zien op 
het Havenfestival, daarna wor-
den ze geveild. De opbrengst 
gaat naar Mama Cash, dat in-
vesteert in kleinschalige projec-
ten voor en door vrouwen. Kijk 
ook op www.neerlandswelvaren.
nl (Carla Zwart)

Opruimactie zwerfafval 
op Kennemerstrand
IJmuiden aan Zee - Zater-
dagochtend startte het project 
Zwervend langs Zee op het Ken-
nemerstrand van IJmuiden. Het 
officiële starschot werd gege-
ven door wethouder Karel Oc-
keloen, tevens voorzitter van Ki-
mo Nederland en wethouder Ar-
jan Verkaik. In het genoemde 
project werken negen kustge-
meenten, waaronder Ameland, 
Den Helder, Bergen, Zijpe, Zand-
voort, Noordwijk, Katwijk en Den 
Haag samen met als doel scho-
ne stranden te krijgen.
Zwerfafval is een groeiend pro-
bleem dat varieert van sigaret-
tenpeuken, aanstekers, speel-
goed, plastic drinkflessen tot jer-
rycans en visnetten.
Hoewel het strand in de zomer-
periode met enige regelmaat 
ook mechanisch wordt schoon-
gemaakt, blijft het kleinere af-
val liggen. Met het project Zwer-
vend langs Zee willen de initi-
atiefnemers in twee jaar min-
der afval op het strand en in de 
zee. Gedurende deze periode 

wordt door de Hogeschool Den 
Haag aan gedragsbeïnvloeding 
gedaan door strandbezoekers 
aan te spreken. Ook heeft Kimo 
de Universiteit van Amsterdam 
betrokken bij dit project. Daar 
wordt een studie gedaan naar 
de invloed van zwerfvuil op het 
strandmilieu. Zaterdagochtend 
lag er reeds een hele lading afval 
op het strand dat die ochtend al 
was verzameld, echter geen si-
garettenpeuken en plastic dop-
pen. Volgens Frans Koks van pa-
viljoen Noordzee vallen die, bij 
het mechanisch opruimen, door 
de mazen van het net. Hij vertelt 
dat hij ’s nachts, met regelmaat, 
met een paar man het strand op-
gaat om peuken te rapen en an-
der afval in te zamelen. Om te 
kijken of, gedurende de komen-
de twee jaar dat dit project loopt, 
de aanpak succesvol is zal het 
achterblijvende zwerfvuil op de 
deelnemende stranden regel-
matig gemonitord worden. Meer 
informatie is te vinden op www.
zwervendlangszee.nl.  

Uitverkoop bij Jacky Hart
IJmuiden – Na een succesvolle 
voorjaarsverkoop, die begon met 
twee druk bezochte modeshows, 
is nu bij Jacky Hart aan de Ken-
nemerlaan 96 de tijd aangebro-
ken voor een zomerse uitver-
koop. Deze is in volle gang met 
heel veel koopjes. En nu maar 
hopen op een mooie zomer, want 
Jacky Hart heeft daar alles voor 
in huis en nu met extra voordeel. 
Heel veel tops, linnen broeken en 
mooie zomerjurken die heerlijk 
draagbaar zijn. Ze zijn ook mak-
kelijk, ze kreuken niet in de kof-
fer en ze zijn uitstekend te dra-
gen op de camping, bij het va-
kantiehuis of op een buitenlands 
strand. Maar natuurlijk zijn de 
leuke jurkjes ook prima geschikt 
voor een hoogzomerse dag aan 
het strand van IJmuiden of in het 
mooie Spaarnwoude.
Wie haar vakantiegarderobe 
aan wil vullen doet er slim aan 
om Jacky Hart te bezoeken. Ook 
zeer gewild en succesvol: de col-
lectie van Helena Hart. Dit mooie 
merk heeft verschillende nieuwe 

items zoals tops, vesten en tu-
nieken in sprekende kleuren en 
mooie prints.
Er zijn volop zomerse aanbiedin-
gen bij Jacky Hart in de uitver-
koop, ga er gewoon even langs 
en doe uw voordeel! De mode 
zaak is telefonisch te bereiken 
via 0255-517494.

Wokrestaurant Vuurtoren
Lekker wokken op de mooiste locatie
IJmuiden aan Zee – Gelijk met 
het mooie weer is bij veel mensen 
het zomergevoel al begonnen. En 
al of niet vrij van werk, studie of 
school, is het leven meteen veel 
meer ontspannen. Lekker in het 
zonnetje in de achtertuin of op 
het strand, wat wil je nog meer? 
Het fijne van de zomer is het 
niets meer hoeven. Daar speelt 
het nieuwe Wokrestaurant Vuur-
toren aan Kennemerboulevard 
354 heerlijk op in. Want hier kun 
je al voor 14,95 euro per persoon 
onbeperkt wokken. Of kies voor 
een van de snackmaaltijden voor 
slechts 8,50 euro, inclusief een 
drankje.
Wie rozig is van een heerlijk dag-
je zon, heeft geen zin om met-
een de warme keuken in te gaan 
voor een voedzame maaltijd. 
Strandgangers of tuinliefhebbers 
kunnen dan ook veel beter kie-
zen voor Wokrestaurant Vuurto-
ren. Het enige wat je wel moet 
doen is kiezen wat je wilt. En dat 
kan nog wel eens lastig zijn met 
de grote keuze in dit prachtige 
restaurant. Maar een troost, wie 
niet kan kiezen neemt gewoon 
van alles wat. Eerst een soepje. 
Er zijn dagelijks wisselende soe-
pen, dus altijd verrassend. Daar-
na komt het echte ‘werk’, met 
bijvoorbeeld een stukje kipfilet, 
zalm of toch liever varkensvlees? 
Kies voor een wokbereiding of 
de teppanyakiplaat. Welke saus? 
Er zijn er vijf! Maar dan ben je er 
nog niet, want er is volop keuze 
in bijgerechten die je mee kunt 

laten bakken of wokken. Als je 
het lekkers direct uit de wok of 
de plaat op je bord krijgt, kun je 
verder kiezen: rijst, bami, aard-
appeltjes. 
Mmm, allemaal lekker. En dan 
nog vruchten of groenten er-
bij.  Dat kiezen wordt extra ge-
zellig met een paar fijne vrien-
den of familieleden. Je brengt el-
kaar op goede ideeën en wisselt 
nog eens wat uit. En na de eer-
ste ronde ga je kijken wat je hebt 
gemist, of die heerlijke zalm mag 
nog een keer op de plaat, nu met 
een ander sausje. Grote en klei-
ne eters komen aan hun trek-
ken, want wokken is ideaal voor 
klein tot groot. Wie is uitgewokt 
en nog plek heeft voor opvulling, 
stapt naar het ijsbuffet. Ook hier 
is het zelf opscheppen, maar wat 
een verwennerij.

Een avondje wokken is genieten 
op maat. Wokrestaurant Vuurto-
ren heeft echter meer. Er is ook 
een snackbar met afhaalmaaltij-
den. Dus meenemen naar huis 
kan ook nog. En wat hebben ze 
een lekkere menu’s: frietjes met 
shoarma, saté, kibbeling en nog 
veel meer heerlijks. Deze maal-
tijden zijn voor dezelfde prijs ook 
in het restaurant te bestellen.
En of het allemaal niet op kan, 
heeft Wokrestaurant Vuurto-
ren een prachtig uitzicht op de 
jachthaven, boulevard en bin-
nenmeer. 
Deze zomer wordt heel mooi, 
mede dankzij Wokrestaurant 
Vuurtoren. Reserveren is ge-
wenst, dat kan via 06-53394676. 
Wokrestaurant Vuurtoren is ge-
opend van dinsdag tot en met 
zondag, van 16.00 tot 22.00 uur.
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Rabobank Velsen en Omstreken
Ook in woelige tijden 
steun voor verenigingen
Velsen - Het Coöperatiefonds 
stimuleert maatschappelijke ac-
tiviteiten in het werkgebied van 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken. De Commissie van Aanbe-
veling, bestaande uit een afvaar-
diging van de ledenraad en ver-
tegenwoordigers van de klank-
bordgroepen, heeft onlangs de 
binnengekomen verzoeken van 
het tweede kwartaal 2009 be-
oordeeld. 
De volgende organisaties kun-
nen een financiële bijdrage van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
tegemoet zien. Bridgevereniging 
Velsen voor de aanschaf van 
bridgetafelkleedjes ter gelegen-
heid van hun 25-jarig jubileum. 
Postzegel Vereniging IJmuiden 
(PVIJ) voor het voorwerk om een 
uitgave te maken voor postze-
gelverzamelaars. Op deze ma-
nier wordt kennis doorgegeven 
aan de leden ter gelegenheid 
van hun 75-jarig jubileum. Er is 
onderzoek gedaan in het archief 
voor de plaatselijke omgeving 
naar de postgeschiedenis in de 
gemeente Velsen. 
Stichting ’t Mosterdzaadje voor 
de aanschaf van geluidsopna-
me apparatuur. Hiermee kunnen 
kwalitatieve geluidsopnames 
worden gemaakt van de concer-
ten die hier worden gehouden 

en kunnen de muzikanten hun 
presentatie en muzikale ontwik-
keling verder ontwikkelen. 
Stadsschouwburg Velsen voor 
de realisering van een Kidsgids 
2009/2010. Dit is een speciale 
theatergids voor alle leerlingen 
van het basisonderwijs in Velsen 
met daarin het volledige jeugd-
theateraanbod en aantrekkelijke 
omringende kinderactiviteiten.
Havenfestival IJmuiden voor de 
compositie van de Haven Sym-
fonie dat op 29 augustus haar 
wereldpremière beleeft. De Ha-
ven Symfonie is een lichtklassiek 
tot modern stuk van een klein 
uur dat wordt uitgevoerd door 
86 amateurmuzikanten, 48 con-
servatoriumstudenten en 2 pro-
fessionele muzikanten. De Ha-
ven Symfonie gaat over de plaats 
IJmuiden en alle thema’s die ra-
ken aan het leven en werken in 
een haven(stad).
Kijk voor een aanvraagformu-
lier op www.rabobank.nl/velsen 
of stuur een mail naar commu-
nicatie@velsen.rabobank.nl. Bel-
len kan natuurlijk ook: (023) 513 
3715. De eerstvolgende vergade-
ring van de Commissie van Aan-
beveling is 1 oktober. De aanvra-
gen moeten uiterlijk 14 dagen 
voor de vergadering binnen zijn 
bij de bank.

Manifest Metropoolregio Amsterdam
IJmuiden - Onder de noemer 
Metropoolregio Amsterdam wer-
ken twee provincies en 36 ge-
meenten samen op het gebied 
van woningbouw, werkgelegen-
heid, infrastructuur, landschap 
en toerisme. Door op deze terrei-
nen afspraken te maken worden 
de krachten gebundeld, om zo 
de Metropoolregio Amsterdam 
op de wereldkaart te houden.
De gemeenteraad van Velsen 
wilde tijdig betrokken zijn zo-
dat zij niet achteraf met plannen 
geconfronteerd worden die niet 
stroken met hun opvattingen en 
dat ze achter de feiten aan lopen. 
In vijf besloten sessies gingen de 
raadsleden brainstormen over 
de plannen op het gebied van de 
havens en de sluizen, hoogwaar-
dig openbaar vervoer, wonen en 
werken en toerisme en recreatie. 
De plannen hiervoor, die tot 2040 
zijn vastgelegd, zijn goed voor de 
Metropool en voor de gemeen-
te Velsen. Ook de bijdrage van 
jongeren vanuit het scholenpro-
ject van het John van Dijkfonds 
zijn er in meegenomen. Dit alles 
heeft geresulteerd in een ma-
nifest. Dit is bedoeld om de in-
breng van de raad overdraag-
baar te maken aan de dagelijk-

se bestuurders, maar ook aan 
de samenleving en andere part-
ners in de Metropool. Afgelopen 
dinsdag werd het manifest offici-
eel namens de raad overhandigd 
door Rob Meerhof aan de wet-
houders AnneMieke Korf en Arj-
en Verkaik.
In het manifest staat onder meer 
te lezen dat de draagvleugelboot 
geen extra aanlegplaatsen moet 
krijgen zoals Beverwijk en Zaan-
stad, omdat dit leidt tot een la-
gere frequentie of een langere 
reistijd. 

De kernvoorraad betaalba-
re huurwoningen moet in stand 
blijven en er moet rond de ter-
minal een beter aanbod komen, 
zodat buitenlandse toeristen in 
IJmuiden blijven en niet direct 
op de bus naar Amsterdam stap-
pen.
Het manifest is vanaf 1 juli op te 
halen bij het gemeentehuis, bi-
bliotheek, buurtcentra en wijk-
steunpunten. Het definitieve do-
cument is te downloaden van-
af de website van de gemeente 
Velsen.

Tweede wedstrijd gereden
Dressuurcompetitie 
om de Kruidbergcup
Santpoort-Noord - Zondag 
werd op Hofstede de Kruid-
berg  de tweede wedstrijd 
om de felbegeerde Kruid-
bergcup gereden. Het was 
weer een hele gezellige dag 
op stal.

In de buitenbaan werden proe-
ven in diverse rubrieken gere-
den en alle combinaties kregen 
na afloop van de vele toeschou-
wers een welverdiend applaus.
In de rubriek B5 en F ging 
de eerste prijs naar Renske 
Draeck op Magic met 201 pun-
ten, tweede werd Kiki Loosveld 
op Cappuccino met 199 pun-
ten en derde Iris van Wester-
op met haar 4-jarige ruin Dante 
met 198 punten. Een hele pres-
tatie, aangezien Dante pas drie 
maanden onder het zadel is en 

pas drie weken geleden bij Iris 
op de Hofstede is gekomen. 
De rubriek B6 werd gewonnen 
door Marianne op Sven met 
maar liefst 207 punten, tweede 
werd Caroline Edwards op Aqil 
met 203 punten en derde werd 
Sandra Tellier op Luna met 200 
punten. 
In de rubriek L1-9 en 10 ging de 
eerste prijs naar Kiki Koene op 
Tornado met 202 en 200 pun-
ten en in de rubriek L2-13 en 14 
ging de eerste prijs ook naar Ki-
ki op het paard Macho met 199 
en 194 punten.
Binnenkort wordt de derde 
wedstrijd om de Cup gereden, 
dan worden alle punten bij el-
kaar opgeteld en de combina-
tie met het hoogste puntenaan-
tal wint de Kruidbergcup én ui-
teraard mooie prijzen.

Soli op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Zondag 5 juli tre-
den het klein orkest, de slag-
werkgroep en de majorettes 
van muziekvereniging Soli op 
bij Informatieboerderij Zorgvrij 
in Spaarnwoude. Het klein or-
kest bestaat uit dertig enthou-
siaste muzikanten onder leiding 
van Jos Heutmekers. Ze spelen 
lichte muziek zoals ‘Walking on 
sunshine’, ‘Sgt peppers lonely 
hearts club band’ en ‘Let me en-
tertain you’.
De Slagwerkgroep, onder lei-
ding van Jille Visser, bestaat uit 
een kleine groep stoere slagwer-
kers. Regelmatig gaan zij de uit-
daging aan om de bezoekers te 
laten zien en horen dat er in al-
lerhande ‘vreemde’ voorwerpen 
veel muziek te ontdekken is.

Soli heeft een majorettegroep 
van bijna twintig leden varierend 
van 8 tot 15 jaar. De majorettes 
treden een aantal keer per jaar 
op bij de marsoptredens maar 
ook regelmatig ter visuele on-
dersteuning bij het klein orkest 
en de slagwerkgroep.
Samen staan zij garant voor een 
spetterend en swingend optre-
den voor zowel jong als oud. Het 
gratis concert is van 13.00 uur tot 
15.00 uur. Bij goed weer wordt er 
buiten op het erf gespeeld en 
anders in de boerderij.
Boerderij Zorgvrij ligt in het re-
creatieschap Spaarnwoude, Ge-
nieweg 50 in Velsen-Zuid, te-
lefoon 023–5202828. Kijk voor 
meer informatie op www.spaarn-
woude.nl.

Geweldplegers 
aangehouden
Haarlem - Politiemensen heb-
ben vorige week dinsdagavond 
twee 17-jarige Haarlemmers 
aangehouden voor mishande-
ling van een 46-jarige Haarlem-
mer. De jongens stonden rond 
21.30 uur met een derde jongen 
schreeuwend en tierend voor de 
deur van het slachtoffer. Toen die 
er wat van zei zijn de heren weg-
gelopen maar kwamen later te-
rug met een hockeystick. Hier-
mee is het slachtoffer keihard in 
zijn zij geslagen. Hierdoor was 
een grote felgekleurde bloeduit-
storting ontstaan in de vorm van 
de hockeystick. De verdachten 
zijn weggevlucht maar konden 
na een zoekactie worden aange-
houden. Ze zijn ingesloten en er 
wordt proces-verbaal tegen hen 
opgemaakt.

Amokmaker 
aangehouden
Haarlem - Vorige week dins-
dag rond 18.30 uur werd ge-
meld dat een man op het Ver-
wulft een restauranthouder be-
dreigde en liep te schreeuwen 
op straat. Toen agenten op het 
Verwulft kwamen was de man 
al weg maar hij kwam even la-
ter terug. Hij  begon direct weer 
te schreeuwen en dreigen en 
spuugde naar de restauranthou-
der. Toen hij hem probeerde te 
schoppen is de man aangehou-
den en in de boeien gewerkt. Hij 
bleek een 44-jarige Haarlemmer, 
een bekende van de politie. De 
man is meegenomen naar het 
bureau en daar ingesloten. 
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Huttenbouw in tropen
IJmuiden – Zaterdag 4 juli om 
10.00 uur zal aan het Rokers-
pad, achter de Keetbergflat, voor 
de 31e keer het huttenbouwdorp 
verrijzen. Tante Suus, beheerder 
van de speeltuin De Speelhoek, 
zal de officiële opening verrich-
ten. Kinderen van vijf tot en met 
twaalf jaar kunnen weer naar 
hartelust timmeren en zagen en 
bouwen aan hun eigen hut. Tus-
sendoor worden er allerlei leuke 
activiteiten georganiseerd door 
de vrijwilligers, met als thema 
‘In de tropen’. Zo zal er een jun-
glespeurtocht zijn, er zijn gro-
te houten puzzels over Afrika en 
kinderen kunnen leren tromme-
len op de djembé. Vrijdag zal de 
week afgesloten worden met een 
leuke speeltuindag in de Speel-
hoek, zodat de vrijwilligers alvast 
kunnen gaan opruimen. Maar zo 
ver is het nog lang niet.
Robert van Megen groeide op 
in het huttenbouwdorp: als baby 
werd hij er al mee naar toe ge-
nomen door zijn ouders Michel 
en Mirjam. Nu is hij vijftien jaar 
oud en zelf vrijwilliger, de tweede 
generatie. ,,Het is elk jaar weer 
leuk om in een gave sfeer lekker 
samen bezig te zijn’’, aldus Ro-

bert. Vader Michel is alweer 27 
jaar vrijwilliger. ,,In het dagelijk-
se leven zit ik op kantoor, dan is 
het heerlijk om buiten in de na-
tuur met heel andere dingen be-
zig te zijn’’, vertelt Michel. ,,Wer-
ken met kinderen is heel dank-
baar, we hebben altijd veel lol.’’
Vaak zijn er drie generaties aan 
het werk in het huttenbouwdorp: 
de kinderen zelf, maar ook va-
ders, moeders en grootouders 
helpen mee en staan net zo fa-
natiek te timmeren. Als de wa-
gen nieuw hout komt brengen, 
dan loopt het storm: de kinde-
ren  zijn er dan als de kippen bij, 
om de mooiste stukken hout te 
bemachtigen. Vooral pallets zijn 
zeer gewild.
,,We zijn erg blij met de sponsors, 
want zonder hen redden we het 
niet’’, zegt Michel. ,,Dit jaar is er 
een nieuwe sponsor: Piet Vis-
ser sponsort de spijkers.’’ Hutten 
bouwen, lekker buiten ravotten, 
allerlei leuke activiteiten in tro-
pische sferen: het huttenbouw-
dorp wordt ook dit jaar een plek 
waar het goed toeven is voor kin-
deren. Vanaf zaterdag 4 juli dus, 
de hele week van 10.00 tot 16.30 
uur. (Carla Zwart)

Halve eeuw 
kamperen op 
De Duindoorn
IJmuiden aan Zee – Camping 
De Duindoorn heeft veel trouwe 
gasten. Mevrouw Inge Lork (80) 
uit het Duitse Bochum kampeert 
er al vijftig jaar. Terwijl camping-
beheerder Yvonne Lubbers een 
klein feestje aan het organiseren 
was, werd haar verteld dat er ie-
mand is, die er nog langer komt. 
Mevrouw Leen van Schaik (80) 
uit Almere Haven komt al 51 jaar 
op de camping. Beide dames za-
ten zondag aan de koffie met ge-
bak in het Praathuis, de ontmoe-
tingsruimte van de camping. 
Barbara, de dochter van Inge, 
had vaak last van kinkhoest. De 
dokter adviseerde om de gezon-
de lucht op te zoeken. Die von-
den ze in IJmuiden, zo vlak bij 
zee. Leen woonde destijds met 
haar gezin in een Amsterdamse 
bovenwoning, zij zocht rust en 
ruimte en vond die op De Duin-
doorn. Beide dames kwamen elk 
weekeinde en in de schoolva-
kanties. Ze verbleven in de be-
ginjaren in een tent, die elke 
keer weer opgezet en afgebro-
ken moest worden. Ook ging de 
tent steeds weer mee terug naar 
huis. Later mochten de tenten 
in een kist op de camping blij-
ven. Nu verblijven ze al weer heel 

wat jaren in een stacaravan. Ze 
hebben in al die jaren heel wat 
zien veranderen op de camping. 
,,In het begin waren er nog geen 
douches, alleen toiletten. Je was-
te je bij de koude kraan’’, herin-
nert Inge zich. Er kwamen steeds 
meer voorzieningen en ze zijn 
erg te spreken over Yvonne: ,,Ze 
staat altijd voor je klaar.’’ Als het 
oude en het nieuwe strand ter 
sprake komt, zijn de dames niet 
te stuiten. ,,Met het winkelstraat-
je verdween er ook een hoop ge-
zelligheid’’, meent Leen. ,,Je had 
daar alles vers: er was een bak-
ker, een groenteboer en ga zo 
maar door’’, aldus Inge. ,,Het klei-
ne strand was, als je kleine kin-
deren had, veel veiliger en gezel-
liger.’’ Leen vult aan: ,,Het strand 
is nu veel verder weg. Je mag 
wel een pakkie brood voor on-
derweg meenemen.’’ Toch komen 
ze graag op de camping. Er zijn 
geen kliekjes, iedereen gaat zijn 
eigen gang en voor wie daar be-
hoefte aan heeft is er aanspraak 
en een hoop gezelligheid. Inge 
overwoog, na de dood van haar 
man, het kamperen op te geven. 
Nu is ze blij dat ze het niet ge-
daan heeft: ,,Het is hier heerlijk, 
ik heb mijn rust maar ook leuke 
mensen om me heen.’’ Leen be-
sluit: ,,Ik zou er gewoon niet bui-
ten kunnen.’’ (Carla Zwart, foto: 
Rick Folkerts))

Auto te water
Regio - Maandag omstreeks 22.45 uur raakte op de Spaarndamse-
weg, ter hoogte van De mooie Nel, een auto te water. De beide inzit-
tenden, de 38-jarige bestuurder uit IJmuiden en zijn 23-jarige Haar-
lemse bijrijder, wisten op eigen gelegenheid de auto en het water te 
verlaten. Zij zijn met rug- en nekklachten ter controle naar een zie-
kenhuis vervoerd. De aanleiding voor het te water raken van de au-
to lag in een aanrijding direct daarvoor. Een 45-jarige Haarlemmer 
reed met een kleine vrachtwagen achter de bestuurder uit IJmuiden 
en kon niet meer remmen toen de IJmuidenaar remde voor mogelijk 
verkeer van een zijstraat. Hierdoor botste de Haarlemmer op de au-
to, die rechtdoor schoot het water in. De auto is uit het water geta-
keld. (foto: Michel van Bergen)

In de tijd van de Heren van Bre-
derode gold, zeker in Velsen en 
omstreken, dat hun wil wet was. 
Dat was in de middeleeuwen 
overzichtelijk en duidelijk voor 
alle betrokkenen. Wanneer je 
je in deze omgeving wilde ves-
tigen, dan kon dat alleen maar 
met hun toestemming. Ook het 
je verplaatsen over hun grond-
gebied was geen vrijblijvende 
zaak. De heren lieten zich graag 
voor deze dienst betalen en lie-
ten zich ook graag informe-
ren over de bedoeling van reis. 
De tol was natuurlijk welkom, 
maar onruststokers hield men 
ook toen al liever buiten de deur 
en het leunen van mensen op 
meerdere kassen voor de bede-
ling lag toen al uit de gratie. 
Iedereen die zich op hun grond-
gebied wilde vestigen, was 
de heren belasting verschul-
digd  –  meestal in de vorm van 
een tiende of een ander deel 
op de nering die men dacht te 
gaan realiseren, van landbouw, 
de jacht of een of andere vorm 
van nijverheid. En bij het opleg-
gen van de belastingen waren 
de heren geen lieverdje. Maar 
zelfs aan die gestrengheid gol-
den grenzen. Wanneer het dui-
delijk was dat er weinig of niets 
overschoot, dan kon men ook 
wel eens een jaartje overslaan. 
Want van een kale kip valt niet 
te plukken en een geslachte kip 
legt al helemaal geen eieren. 
En zo zijn in de donkere dagen 
van onze lage landen verschil-
lende uitzonderingen ontstaan 
op de algemeen geldende re-
gels, waarin mensen een zeke-
re rechtvaardigheid in zijn gaan 
zien. Een aantal van die ou-
de regels vinden we nog terug 
in de moderne belastingwet-
ten. Denk maar aan de belas-
tingvrije voet op de inkomsten-
belasting en de vrijlating van het 
vermogen onder een bepaal-
de drempel. Of neem de belas-

ting op erfenissen, bij voor en 
tegenspoed, die tot in de 3e ge-
neratie werd opgelegd (je va-
der zal maar Madoff heten). In 
de tijd van Brederode en zelfs 
lang daarna werd een voordeur 
meestal door drie generaties 
gedeeld. 
Een ander recht tenslotte, dat 
de heren van Brederode zich 
graag aanmaten was het recht 
om naar willekeur te kunnen 
bepalen wat en waar op hun 
grondgebied kon of mocht wor-
den gebouwd. Toestemming 
werd alleen verleend waneer 
een bouwwerk de heren in hun 
kraam te pas kwam, en ook dan 
kwamen zij nog een keer met de 
pet langs om bouwleges te in-
nen – naar rato van de geschat-
te of werkelijke bouwkosten. 
In de het huis van Thorbecke 
zijn die rechten toegevallen aan 
het democratische orgaan van 
de gemeenteraad. Die hebben 
op hun beurt die bevoegdheid 
soms weer gedelegeerd aan de 
leden van het dagelijks bestuur 
van die gemeenten – de burge-
meester en wethouders. Althans 
het voorbereidende werk ervan. 
Echter de manier waarop som-
mige wethouders in de moderne 
tijd invulling geven aan hun be-
voegdheden tot het ontwerpen 
en vastleggen van een ruimtelijk 
functioneel kader van een ge-
bied als dat van de Lakenvelden 
ofwel het tegenwoordige NOVA-
terrein in Santpoort, doet terug-
denken aan de tijd van de he-
ren van Brederode. Alsof de de-
mocratie nog helemaal niet is 
uitgevonden en alsof de omwo-
nenden er helemaal niet meer 
toe doen. Dat is opmerkelijk en 
in de ogen van de SP in Velsen 
ook een zorgelijke ontwikkeling, 
waar zo snel als mogelijk een 
einde gemaakt moet worden. 

Jan Müter, SP Velsen

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Santpoort-Noord - Bridgeclub 
De Kennemers aan de Valcken-
hoeflaan 1B organiseert elke 
donderdagavond haar open zo-
merdrives en nodigt iedereen uit 
in een gezellige en ontspannen 
sfeer een avondje te komen brid-
gen. Het bridgen start om 18.30 

uur. Een kwartier voor aanvang 
kan men zich inschrijven tegen 
een bridgevriendenprijsje van 2 
euro per paar (leden spelen gra-
tis).
Zie ook www.nbbportal.nl/6006/.
voor meer informatie over bridge-
club De Kennemers.

Zomerbridge

Boog- en katapultschieten 
in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Op maandag 6 
juli organiseert Buurtsport Vel-
sen zijn jaarlijkse schietevene-
ment in het kader van de vakan-
tieactiviteiten.
In Spaarnwoude, bij Villa West 
End (bij het surfmeer) kan de 
jeugd vanaf 10 jaar van 11.00 tot 
13.00 uur naar hartenlust boog- 
en katapultschieten op een spe-

ciaal daartoe afgezet terrein.
Er zijn een aantal prijsjes te win-
nen voor de goede schutters.  
Voor de veiligheid van de deel-
nemers wordt zorggedragen. 
De toegang is gratis en men 
hoeft zich niet van te voren op te 
geven. Voor meer informatie kan 
contact worden opgenomen met  
Ad Otten, telefoon 06-11883720.
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Dames straten zaalvolleybaltoernooi

Linke Soep verzorgt 
feestavond in Polderhuis
Velserbroek - Na het succes 
van het vijfde Velserbroekse da-
mes stratenzaal volleybaltoer-
nooi is de organisatie alweer be-
zig met de voorbereidingen van 
de zesde editie van dit toernooi. 
Het 123 Makelaardij  dames stra-
ten zaalvolleybaltoernooi  Velser-
broek wordt gehouden op zater-
dag 10 oktober tussen 15.00 uur 
en 21.00 uur in de sporthal het 
Polderhuis in Velserbroek.
De organisatie is er bijzonder 
trots op dat het eind juni we-
derom Linke Soep heeft kun-

nen contracteren voor de feest-
avond in het Polderhuis na het 
zesde toernooi. Vanaf 21.00 uur 
zal de band er voor zorgen dat 
de Velserbroek een fantastische 
feestavond zal gaan krijgen. Lin-
ke Soep speelt veel verschillende 
muziekstijlen, variërend van rus-
tige achtergrondmuziek tot hef-
tige rock.
Zij spelen veel bekende maar 
soms ook verrassende hits uit 
de afgelopen decennia, wat een 
avondje Linke Soep tot een waar 
feest maakt.

Schaakclub Santpoort 
bekerwinnaar
Velserbroek - Voor het eerst in 
de geschiedenis, wist SC Sant-
poort de beker te winnen!
Hier is een heel groot compli-
ment op zijn plaats en een enor-
me stimulans om op de ingesla-
gen weg door te gaan. Nadat we 
in de halve finale het Spaarne op 
een 3-1 nederlaag hadden ge-
trakteerd, was het nu de beurt 
aan de Eenhoorn uit Hoorn.
Ilas van der Lende kwam in mijn 
ogen niet helemaal lekker uit de 
opening, wat zijn tegenstander 
de tekst ontlokte `dat als hij de-
ze partij nog zou verliezen hij zijn 
slipper op zou eten`. Ilias vlocht 
met een mooi kwaliteits offer een 
niet te dekken mat in de stelling 
1-0. Klasse Ilias weer pieken op 

het juiste moment! De tweede 
die won was Martijn de Roode, 
zijn tegenstander had zich voor-
bereid op Xander Schouwerwou 
en zelfs na de wedstrijd was hij 
er nog altijd heilig van overtuigd 
dat hij tegen Xander had ge-
speeld. Martijn moest goed re-
kenen en deed dat ook en haal-
de overtuigend het tweede punt 
binnen voor Santpoort. Het wa-
ren de borden twee en vier die 
hadden gewonnen dus moest er 
nog een halfje gehaald worden 
voor de overwinning, Piet Pee-
len zijn stelling was lastig te be-
oordelen en Peter de Roode had 
een stuk geofferd tegen drie pi-
onnen. Peter schoof als een ech-
te grootmeester gedecideerd zijn 

pionnen naar voren, zijn tegen-
stander offerde nog zijn paard 
maar er was geen houden meer 
aan 3-0. Piet had in het eind-
spel niet echt voordeel en leek 
op remise af te stevenen, totdat 
zijn tegenstander in het eindspel 
een klein foutje maakte met fa-
tale gevolgen 4-0! Wedstrijdlei-
der Aart Strik deelde de bekers 
uit, teamleider Gerard Swier nam 
dankbaar de beker in ontvangst, 
feliciteerde de overige deelne-
mers met hun behaalde plaat-
sen, het Spaarne voor het be-
schikbaar stellen van de locatie 
en memoreerde nog maar even 
naar de eerste speel ronde tegen 
Excelsior. We hebben in totaal 
acht spelers nodig gehad om de 
beker te bemachtigen, naast bo-
vengenoemde spelers Xander 
Schouwerwou, Steven Fokkink, 
Wim Gravemaker en Henk Swier. 
Toch nog een mooie prijs op het 
einde van het seizoen! Volgend 
jaar mogen we met twee teams 
mee doen, één in de KNSB en 
één in de Noord-Hollandse, een 
mooie uitdaging. Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl

Actie tegen onveilige 
situatie Zadelmakerstraat
Velserbroek - De komst van de 
sportschool van Ben Rietdijk in 
september 2008 heeft geleid tot 
een zorgwekkende parkeersi-
tuatie op Zadelmakerstraat/be-
drijventerrein Velserbroek. De 
sportschool zelf heeft twintig ei-
gen parkeerplaatsen wat onvol-
doende blijkt.
De gebrekkige parkeermogelijk-
heden komen bovenop het te-
kort aan parkeerplaatsen in de 
nabijgelegen woonwijk. De stra-
ten staan vol in de avonden en in 
het weekend. Veel huizen langs 
de Lange Sloot hebben geen 
parkeerplaats voor de deur, daar 
is een fietspad en trottoir gesitu-
eerd. Deze bewoners zijn afhan-
kelijk van de parkeergelegen-
heid aan de Zadelmakerstraat. 
Met name op bepaalde piekmo-
menten op dag is er sprake van 
een verkeersonveilige situatie in 
de wijk.
Op initiatief van buurtbewoon-
ster mevrouw Ardy Blok-Kerkho-
ven is er voor het gehele bedrij-
venterrein Velserbroek een plan 
van aanpak voor het verbeteren 

van de verkeersdoorstroming en 
parkeren via zgn. dwars parkeer-
plaatsen opgesteld. Mw. Blok 
heeft alle fracties in de Raad ge-
informeerd over haar plannen.
Door de fractie van GroenLinks 
Velsen is het plan opgepakt door 
op 24 maart vragen te stellen 
aan het college van B&W. 
Vervolgens is het door het col-
lege van B&W een inventarisa-
tie van de verkeerssituatie in de 
wijk gemaakt met daarop voort-
bordurend een aantal maatrege-
len.
GroenLinks en de omwonenden 
vinden de voorgestelde maatre-
gelen onvoldoende, mede omdat 
die niet bijdragen tot een oplos-
sing op de langere termijn. Ze-
ker nu er sprake is van de aan-
leg van een aansluiting vanuit 
de N208, waardoor de verkeers-
druk in de wijk alleen nog gro-
ter wordt. De genoemde partijen 
vragen aan B&W op de korte ter-
mijn alsnog met een volledig to-
taal plan te komen voor het ge-
hele gebied/bedrijventerrein Vel-
serbroek.

Vervuiling in en rond 
Waterloovijver
Driehuis - In en rond de Water-
loovijver in Driehuis is het door 
vandalisme regelmatig een rom-
meltje. Fietsen, plastic zakken en 
afval maken van het mooie wa-
tertje geen rustpunt maar een 
grote ergernis.
Een van onze lezers vestigde 
door middel van foto’s de aan-
dacht op deze ergernis. ,,Het is 
te erg hoe er met mooie plekjes 
wordt omgegaan,’’ schrijft deze 
lezer. ,,Er zouden prullenbakken 

moeten komen. En ik vind dat er 
vaker moet worden gesurveil-
leerd en beboet op het moment 
dat sprake is van vervuiling.’’
De gemeente is al op de hoog-
te van de situatie, laat de ge-
meente Velsen weten. De poli-
tie heeft de gemeente hiervan op 
de hoogte gesteld. De medewer-
kers van wijkpost Santpoort heb-
ben inmiddels alles opgeruimd 
en blijven deze locatie in de ga-
ten houden.

Expositie in de Hofstede
Velserbroek - In de maand juli 
exposeert Cristel Determan haar 
bijzondere schilderijen in wijk-
steunpunt de Hofstede, Aletta 
Jacobsstraat 227 te Velserbroek. 
Mevrouw Determan schildert in 
een speciale techniek waarbij zij 
gebruik maakt van met zand ge-
prepareerde doeken die zij met 
acrylverf overschildert. Zij maakt 

hierbij gebruik van stevige kleur- 
en lichtcontrasten. Haar werk 
ademt een mystieke sfeer uit en 
door de gebruikte techniek lijken 
de schilderijen op muurschilde-
ringen. Het werk van Cristel De-
terman is op werkdagen van 
9.00 tot 16.30 uur, zondag tussen 
11.30 en 14.00 uur te bewonde-
ren in De Hofstede..

Atleten zoeken 
het hoger op
Santpoort-Noord - Afgelopen 
donderdag reisde er een groep 
van acht atleten af naar de Mont 
Blanc in Frankrijk. Eén atleet kon 
helaas niet mee in verband met 
een acute hernia. Samen met 
nog 1300 atleten gaan ze deelne-
men aan een 23 kilometer lange 
wedstrijd de Mont Blanc Cross. 
Tijdens deze wedstrijd zullen zij 
een hoogte moeten overbrug-
gen van meer dan 1100 meter. 
De start van deze wedstrijd is in 
de plaats Chamonix die zich be-
vindt op 1000 meter. Buiten de-
ze zeer zware omstandigheden 
zullen de atleten ook te maken 
krijgen met de warmte en de ijle 
lucht. De groep wordt met spe-
ciale kleding gesponsord door 
Run2Day uit Haarlem. En zijn in 
de oranje outfits dan ook duide-
lijk herkenbaar, dat men uit Ne-
derland komt.

Santpoort-Noord - Het muziek-
evenement Santpoort-Live wat 
op 7 augustus tijdens de feest-
week gepland stond, gaat helaas 
niet door. De organisatie kan het 
evenement financieel niet rond 
krijgen. Waarschijnlijk ten gevol-
ge van de kredietcrisis.

Santpoort Live 
gaat niet door

Inbraak in 
juwelierszaak
IJmuiden - Onbekenden heb-
ben in de nacht van afgelopen 
zondag op maandag ingebro-
ken in een juwelierszaak aan de 
Lange Nieuwstraat. Er is een on-
bekende hoeveelheid goederen 
weggenomen. De politie heeft 
de zaak in onderzoek.
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Nederlandse 
Koopvaardij in beeld
Regio - Van Willem H. Moojen, 
de Beverwijkse maritiem foto-
graaf en publicist zijn weer drie 
nieuwe boeken verschenen. In 
de serie ‘Nederlandse Koopvaar-
dij in beeld’ is het vierde deel 
verschenen en dit boek behan-
delt de periode 1920-1929. Per 
decennium zullen er meerdere 
delen verschijnen. Hij gaat met 
de boeken terug naar het begin 
van de twintigste eeuw en volgt 
schepen en rederijen tot in de 
eenentwintigste eeuw. Het is uit-
eindelijk de bedoeling dat de se-
rie uit ongeveer 30 delen zal be-
staan. 
De periode van de stoomvaart, 
de opkomst van de motorsche-
pen, de opbloei en neergang van 
de passagiersvaart, en de veran-
deringen in de koopvaardij staan 

in een ander boek beschreven.
De jaren twintig van de vorige 
eeuw, ook wel de Roaring Twen-
ties genoemd, waren de jaren 
dat alles kon, mede door de eco-
nomische groei na de Eerste We-
reldoorlog. Ook in delen van Eu-
ropa profiteerde men van de op-
leving. De zeepbel barstte op 
24 oktober 1929 toen de beurs 
van Wall Street in elkaar stort-
te, met een wereldwijde recessie 
tot gevolg. Samen met zijn uitge-
ver heeft Moojen ook een nieuw 
boek op de markt gebracht in 
de serie Koninklijke Marine in 
beeld. Dit deel gaat over de ja-
ren 1950-1959, de jaren dat de 
marine druk doende was met de 
bouw van een nieuwe zeemacht. 
De boeken zijn verschenen bij 
Lanasta in Emmen.

Zwerfkatten 
zoeken 
leefruimte
IJmuiden - Een grote groep 
zwerfkatten zoekt met spoed 
veilige leefruimte in de haven 
van IJmuiden. De dieren weten 
al jaren in dit gebied te overle-
ven, met behulp van de stichting 
Zwerfkatten havengebied IJmui-
den. Vrijwilligers van deze orga-
nisatie zorgen dat de beestjes 
gecastreerd en gezond zijn en 
voeren ze dagelijks bij omdat er 
te weinig natuurlijke prooien zijn. 
Daarnaast zijn de meeste van 
de katten ooit gedumpt, en dus 
huiskat geweest. Vooral deze 
groep heeft het ‘op straat’ moei-
lijk. Toch verwilderen de kat-
ten snel en zijn ze meestal, he-
laas, niet meer plaatsbaar. Anne-
marie Effern, vrijwilligster, vertelt 
over het huidige probleem dat de 
stichting tegenkomt: ,,Er wordt 
momenteel veel gesloopt en ver-
bouwt in het havengebied. Daar-
door verliezen veel zwerfkatten 
hun vertrouwde leefomgeving. 
De plek waar ze al jaren veilig 
woonden gaat nu op de schop.” 
De organisatie is dus met spoed 
op zoek naar nieuwe leefruim-
te voor hun zwervertjes. ,,Een 
bedrijventerrein, braakliggend 
land, alles met enige rust, ruim-
te en groen voldoet.” De stichting 
zorgt voor voer, een klein hok als 
schuilplaats en verder heeft nie-
mand er omkijken naar. ,,De die-
ren zijn verwilderd en laten zich 
nauwelijks zien, laat staan aaien. 
Op een enkeling na.”legt Anne-
marie uit.”Het gaat om ongeveer 
20 gezonde en gecastreerde die-
ren die verder nergens heen 
kunnen.” En natuurlijk hoeft de 
groep niet bij elkaar te blijven, al 
zou dat wel het meest ideaal zijn. 
De stichting blijft verantwoorde-
lijk voor de beestjes en blijft on-
dersteuning bieden. Ook is ze in 
overleg met de Dierenbescher-
ming IJmond om de mogelijk-
heden te bespreken voor meer 
permanente opvangplekken. Een 
klein pand met erf is hard nodig 
voor de ouder wordende groep 
zwerfkatten die steeds meer be-
scherming en zorg nodig heeft. 
Maar zo ver is het nog niet en 
voor de verjaagde zwerfkatten is 
nú met spoed een oplossing no-
dig. Wie heeft er een (braaklig-
gend) plekje over in of rondom 
het havengebied? Bel voor in-
fo of aanmelding met stichting 
Zwerfkatten havengebied IJmui-
den, telefoon 06-20504875 of 
mail kattenbabbels@yahoo.com.

Miep van ’t Hof neemt 
afscheid van De Klipper
IJmuiden – Je kent ze onge-
twijfeld: van die juffen die één 
en al lievigheid uitstralen. Miep 
van ’t Hof is zo’n echte ‘knuffel-
juf’. Als ze door de gangen van 
basisschool De Klipper loopt, is 
er altijd wel een leerling die een 
praatje wil maken of de armen 
om haar heenslaat voor een ste-
vige knuffel. En dat al veertig jaar 
lang.
Op 1 augustus 1969 startte de-
ze energieke juf op de Comité-
school in oud-IJmuiden en pre-
cies vier decennia later neemt 
zij afscheid van De Klipper, lo-
catie Sluiswijk. Uit ‘gemakzucht’ 
solliciteerde zij nooit ergens an-
ders. ,,Het is mij al die jaren heel 
goed bevallen, dus waarom zou 
ik van baan veranderen?”, zegt 
ze nuchter.
Ze is gesteld op de wijk waar de 
mensen ‘recht voor zijn raap’ zijn. 
,,En ik heb al die jaren deel uitge-
maakt van een hecht team. We 
hadden aandacht voor elkaar en 
er was sprake van grote betrok-
kenheid en er waren weinig wis-
selingen. Ouders hebben zoveel 
vertrouwen in deze school dat 
inmiddels hun kinderen, klein-
kinderen en zelfs achterkleinkin-

deren de school bezoeken.”
Woensdagochtend stond de ver-
trekkende leerkracht achter een 
ijscokraam op het Koningsplein. 
Ze bood alle leerlingen een ijs-
je aan en in en rond de school 
spelen alle groepen – op speci-
aal verzoek van de juf - spelle-
tjes. Ook brachten de kinderen 
een schitterend lied ten gehore.
Vrijdag 3 juli is echt de laat-
ste schooldag voor juf Miep en 
neemt ze afscheid van ‘haar’ 
groep. Oud-collega’s, collega’s 
en ouders vierden zaterdag 27 
juni feest met de juf in het Thalia 
Theater waar de muzikale omlijs-
ting werd verzorgd door het Lo-
dewijk Schommel Dansorkest.
Miep van ’t Hof is de laatste oud-
gediende van de school die gaat 
genieten van haar pensioen. 
Haar man werkt nog één jaar, 
daarna kiezen ze vaker het ruime 
sop in hun zeilboot en ook lon-
ken vrijwilligerswerk, cursussen 
en vakanties. Ze geeft toe dat 
ze niet helemaal zonder de kin-
deren kan en is volgend school-
jaar nog wekelijks op de school 
te vinden. ,,Dan lees ik voor aan 
de kleuters, hartstikke leuk om 
te doen.”

Open dag Volkstuin 
Vereniging Wijkeroog
Velsen-Noord - Zondag 12 ju-
li is vanaf 11.00 uur de jaarlijk-
se open dag bij Volks Tuin Ver-
eniging Wijkeroog, in het Wij-
keroogpark. Diverse tuinen zijn 
open gesteld en bij aanwezige 
leden kan men terecht met vra-
gen over de volkstuinen.
Op het Praathuisplein is een 
plattegrond van het complex 
verkrijgbaar, waarvandaan men 
de wandeling op het complex 
kanstarten. Op het plein zijn di-
verste kramenmet activiteiten, 
zoals de dierenambulance, een 
paragnoste, creamarkt, glas in 
lood, zelfgemaakte schilderijen 
en meer.

De hele dag wordt er vis gebak-
ken voor de lekkere trek. Ook 
is er livemuziek, waaronder een 
optreden van The IJmond Players 
en de eigen tuinaccordeonist.
Er is een loterij, met de trekking 
om 17.00 uur, met vele prijzen en 
als hoofdprijs een terrasverwar-
ming. De opbrengst van de lo-
terij wordt bestemd voor kinder-
activiteiten en sociale actititeiten 
bij VTV Wijkeroog, zoals het aan-
bieden van een barbecue aan 
gasten van de Zonnebloem, een 
koffieochtend voor mensen van 
de telefooncirkel enzovoorts. Lo-
ten zijn nu al verkrijgbaar in het 
praathuis.

Bunker Museum
IJmuiden zondag open
IJmuiden - Zondag 5 juli is het 
Bunker Museum IJmuiden weer 
te bezoeken. Inmiddels is het 
museum flink uitgebreid. De wel 
bekende bunker aan de Badweg 
is aan het museum toegevoegd. 
In deze bunker zijn een drie-
tal exposities ingericht en is een 
ontvangstruimte gecreëerd. De 
ontvangstruimte wordt geduren-
de de zomer uitgebreid tot een 
heus educatorium waar lezingen 
en workshops kunnen worden 
gegeven.  
Uiteraard is er ook weer een ver-
rassende wisselexpositie, dit-
maal over de luchtoorlog. Behal-
ve handgeschilderde schilderij-
en is de opzienbarende vondst 
van afgelopen winter te zien. De 
kranten stonden er vol van, de 
ontdekking van de in de tuin ver-
stopte radiozenders van de ver-
zetsgroep in IJmuiden. Alle in-
formatie en de teruggevonden 

zenders zijn te zien in het Bun-
ker Museum IJmuiden. De ope-
ningstijden zijn van 11.00 tot 
16.00 uur. Het Bunker Muse-
um staat aan Badweg nr. 38 in 
IJmuiden, tegenover Camping de 
Duindoorn. De toegangsprijs be-
draagt euro 2.00 en voor kinde-
ren tot en met 14 jaar euro 0,50.
Het is ook weer mogelijk om een 
bunkerwandeling te boeken. 
Eén van de gidsen van WN2000 
neemt het publiek mee op een 
spannende ontdekkingstocht 
langs en door de bunkers in de 
zeereep. Uiteraard worden tij-
dens de tocht alle wetenswaar-
digheden verteld.
Meer informatie op www.
WN2000.nl of via info@WN2000.
nl. Zie ook www.BunkerMuse-
um.nl, voor informatie over het 
Bunker Museum IJmuiden of 
voor het boeken van een rond-
leiding.

IJmuiden - Op het Noordzee-
kanaal heeft de politie afgelo-
pen zondag om 02.30 uur, met 
assistentie van de KLPD te wa-
ter, de opvarenden van een sloep 
ter hoogte van Zijkanaal-C aan-
gehouden. Zij waren agressief 
en voeren in dichte mist aan de 
verkeerde kant van het vaarwa-
ter richting IJmuiden. Aanvan-

kelijk gaven zij geen gehoor aan 
het verzoek de sloep af te meren. 
De kapitein van de sloep, een 37-
jarige man uit Haarlem, verzette 
zich hevig tegen tijdens zijn aan-
houding. Hij is overgebracht naar 
het bureau en ingesloten, even-
als de overige zes opvarenden. 
De politie stelt een nader onder-
zoek in.

Opvarenden aangehouden
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m 12 juli.

Woensdag 8 juli

Vierde Haarlem Night Skate 
start 20.00 uur bij ijsbaan Ken-
nemerland. Info: www.haarlem-
nightskate.nl.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Neurosis exclusieve show 
in Nederland. 20.30 uur. Toegang 
20,-.

Donderdag 9 juli

Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
65 Days of Static. 20.30 uur. Toe-
gang 11,-. 

Donderdag 2 juli

Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Mogwai. 20.30 uur. 
Toegang 20,-. Kleine zaal: LOS! 
met DJ Paullie & Co. 24.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Gratis voor studenten.

Vrijdag 3 juli

Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Café:  
TIPI800 en Alles of Beats. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 4 julii

Lunchconcert in de Grote of 
St. Bavokerk Haarlem. Senioren 
55+ ‘Hoe gaat het ermee?’ o.l.v. 
Leny v. Schaik. 13.15-13.45 uur.
Muziek & Meer bij Villa Wes-
tend, Westbroekplas in Verlser-
broek. Van 14.00 tot 24.00 uur.
Swingsteesjun strandfeest bij 
Club Maritime (strandpaviljoen 
9), Boulevard Favauge, Zand-
voort, 19.00-24.00 uur.
Optreden Verhage & Co. bij 
Beach Inn aan het IJmuider-
strand. Aanvang 21.00 uur. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: 90’s Now. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Klei-
ne zaal: C-Jay’s Wedding Sessi-
ons. 23.00-04.00 uur. Toegang 
10,- vanaf 18 jaar.

Zondag 5 juli
Uitzwaaidienst World Servants 
Velsen in de Nieuwe Kerk, Ka-
naalstraat 250 in IJmuiden. Aan-
vang 10.00 uur.
Muziekoptreden Soli bij Infor-
matieboerderij Zorgvrij, Genie-
weg in Velsen-Zuid. Van 13.00 
tot 15.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 6 juli

Sonrise: sportclinics op diverse 
locaties in Haarlem. Program-
ma: www.sonrisehaarlem.nl. T/
m 12 juli.
Sonrise aan het Zwane-
bloemplantsoen in Velser-
broek tot en met 10 juli.

Dinsdag 7 juli
 

Sonrise: sportclinics op diverse 
locaties in Haarlem. Program-
ma: www.sonrisehaarlem.nl. T/

Wat is
er te 
doen

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Stamppot Preipol met spekjes. 
Donderdag 9 juli. 12.30 uur. 
Spelmiddag woensdag 15 juli. 
14.30 uur. 
Gyrosreepjes met aardappel-
schijfjes en rauwkost. Donder-
dag 16 juli. 12.30 uur. 
Bruinen bonenen met spekjes. 
Woensdag 22 juli. 12.30 uur. Om 
15.00 uur optreden Michel Coe-
nen. 
Snackdag donderdag 30 juli. 
12.30 uur.

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

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
In de maanden juli en augustus 
is er geen open tafel. De eerst-
volgende open tafel is op 7 au-
gustus.
Expositie schilderijen van me-
vrouw Cristel Determan. Elke 
werkdag van 09.00 tot 16.00 uur 
en op zondag van 11.30 tot 14.00 
uur. Toegang gratis. 
Zomerkien vrijdag 17 juli van 
13.30 tot 16.30 uur. Kaarten à 
3,50 zijn vanaf heden aan het 
buffet verkrijgbaar.
Koersbal op maandag zijn nog 
leden welkom.
Restaurant is van 1 juni t/m 31 
juli gesloten. Vanaf 3 augustus 
kan met weer terrecht.
Vrijwilligers voor de felicitatie-
dienst, verzorgen en onderhou-
den van de volière en voor de 
keuken gezocht

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Nieuwbouw 
PVM op losse 
schroeven
IJmuiden – Vorige week don-
derdag werd door de gemeen-
teraad een debat gehouden over 
de Voorjaarsnota. Dit ging voor-
namelijk over de verdeling van 
de opbrengst van de verkoop 
van de ReinUnie aan HVC Alk-
maar. Dit bracht 7,5 miljoen eu-
ro op. Een deel van dit geld gaat 
in de gemeentelijke reserve-
pot, omdat er na 2010 moeilij-
ke tijden aanbreken. De provin-
cie gaat dan minder bijdragen, 
er worden nu al tekorten voor-
zien. Een ander deel van het geld 
gaat naar de verbetering van 
de leefomgeving. De route naar 
het strand wordt opgeknapt en 
er wordt een parkeergarage in 
oud-IJmuiden gebouwd. Ook is 
er sprake van een tijdelijke ver-
laging van de afvalstoffenhef-
fi ng. Verder passeerden diverse 
mogelijke doelen, zoals het on-
derwijs, zwembad de Heerendui-
nen, het Solidariteitsgebouw, de 
werkeloosheid onder jongeren 
en een goede doorstart van bur-
gerparticipatie. Er was een mil-
joen euro gereserveerd voor de 
nieuwbouw van het Pieter Ver-
meulen Museum. Het museum 
moest plaatsmaken voor nieuw-
bouw en vertrok van het IJmui-
dense Moerbergplantsoen naar 
de voormalige Jan Campert-
school in Driehuis. Dit is een tij-
delijke plek, er zou een nieuw 
museum bij het Binnenmeer ko-
men. Daar zouden onder ande-
re appartementen en vakan-
tiewoningen gebouwd worden 
en het Pieter Vermeulen Muse-
um zou hier ook een onderko-
men krijgen. Vorige week werd 
echter bekend, dat twee pro-
jectontwikkelaars zich terugge-
trokken hebben. Het gaat nu wel 
heel lang duren voor het muse-
um. De Partij van de Arbeid op-
perde, dat er misschien wel ge-
keken moet worden naar een al-
ternatieve plek, in samenwer-
king met Natuurmonumenten. 
Velsen Lokaal wees er op, dat in 
de Cultuurnota ruimte was voor 
de ontwikkeling van een muse-
um (zeeaquarium), misschien 
kan het Pieter Vermeulen Muse-
um die plaats innemen. Demo-
craten66 Velsen wil niets over-
haasten en het geld achter de 
hand houden, terwijl de Christe-
nUnie juist geld wil uitgeven aan 
de ontwikkeling. VVD wil vooral 
dat de kosten in de hand gehou-
den worden en ook de Lijst Ge-
rard Vosse stelt zich terughou-
dend op. Groen Links tenslotte 
wil graag nog een aparte sessie, 
waarin de raadsleden rustig van 
gedachten kunnen wisselen. Op 
donderdag 2 juli, tijdens de laat-
ste raadsvergadering voor de zo-
mervakantie, zal de Voorjaarsno-
ta defi nitief vastgesteld worden. 
(Carla Zwart)

Drukbezochte jaarmarkt
‘Ik wil die Assepoesterjurk’
IJmuiden – Zaterdag vond de 
jaarlijkse jaarmarkt op de Ken-
nemerlaan plaats, die zeer goed 
bezocht werd. Heel veel men-
sen slenterden langs de talrij-
ke kraampjes. De kraam voor 
de deur van The Collectors Clo-
set, met originele Disneyfi guren, 
trekt veel bekijks. ,,Ik wil die As-
sepoesterjurk en die wil ik mor-
gen aan’’, zegt een klein meis-
je tegen haar moeder. Die laat 
zien wat ze zojuist gekocht heeft: 
een spaarpot in de vorm van 
Sneeuwwitje. ,,Om centjes in te 
doen’’, stelt het meisje vast. ,,Mag 
ik die Assepoesterjurk dan later 
als ik groot ben?’’ Dat mag. Voor 
de deur van Abelia testen men-
sen de Fatboy uit, een comfor-
tabele hangmat voor in de tuin. 
Bij Jacky Hart struinen twee da-
mes in de rekken vol met koop-
jes, hun mannen staan gelaten 
te wachten. Streetband de Wind-
molens speelt ‘Ik ben blij dat ik je 
niet vergeten ben’, een klein joch 
staat fanatiek mee te trommelen 
op zijn net gekregen trommel. 
De terrassen zitten aardig vol, de 
Hollandse aardbeien vinden gre-
tig aftrek en op een vrachtwagen 
worden mooie planten bij opbod 
verkocht.
Yvonne staat in de kraam van 

Lingerie Boutique Dreams. Nor-
maal gesproken doet zij de ad-
ministratie voor deze zaak, maar 
er waren mensen te kort, dus 
springt ze bij. ,,Het is heel leuk, je 
ziet zoveel verschillende mensen 
voorbij komen’’, vertelt Yvonne. 
,,Ik had net nog een dame hier, 
met een moeilijke maat. En juist 
in die maat waren er bh’s in de 
aanbieding, ze nam er zes mee 
naar huis en was helemaal blij.’’
Voor de kinderen was er ook veel 
te doen, zoals onder andere een 
draaimolen, springkussen en in 
een soort bungyjump haalden 
zij allerlei capriolen uit. Het was 
de organisatie gelukt om diverse 
koopmannen naar de jaarmarkt 
te krijgen, die hun artikelen on-
der veel belangstelling luidkeels 
stonden aan te prijzen. Wat te 
denken van een magnetische 
raamwasser, een bijzondere bril-
lenpoetser, vacuüm deksels en 
een power snoeischaar. Een da-
me verkoopt een soort sponsje, 
dat zou scrubben en ontharen 
tegelijk. Zij demonstreert het en 
het meisje dat bij haar in de stoel 
plaats neemt zegt na een poosje 
verbaasd: ,,Het werkt echt.’’ En zo 
was er voor iedereen wel iets ze 
zien en te beleven op deze leuke 
jaarmarkt. (Carla Zwart)

Toegang tot 
veelplegerswebsite
IJmuiden – Ondernemers van 
Velsen kunnen zich sinds kort 
aanmelden voor een gratis ac-
count die toegang geeft tot de 
veelplegerswebsite. Op deze si-
te zijn veelplegers via een poli-
tiefoto te zien. Zo kunnen win-
keliers veelplegers herkennen 
en zo mogelijk preventief hande-
len om inbraken, winkeldiefstal-
len en overvallen te voorkomen. 
Een veelpleger is een crimineel 
die voor minstens tien delicten 
is veroordeeld, waarvan vijf in de 
afgelopen twee jaar. Deze site 
wordt aangeboden in het kader 
van het programma Veilig On-
dernemen Velsen. Dit is een sa-
menwerkingsverband tussen de 
gemeente, de politie en het Re-
gionaal Platform Criminaliteits-
beheersing Kennemerland.

Daarnaast kunnen ondernemers 
en hun medewerkers deze zo-
mer deelnemen aan gratis over-
valtrainingen. ,,Een heel goed 
initiatief, ik heb me direct aange-
meld’’, zegt Piet Schouten, voor-
zitter van winkeliersvereniging 
Stadscentrum. ,,Tijdens de trai-
ning leren ze je waar je op moet 
letten en hoe je zorgt voor je ei-
gen veiligheid. Ook de toegang 
tot de veelplegerswebsite is pri-
ma. In het verleden is er gepro-
beerd iets dergelijks op te zetten, 
maar er was toen te weinig animo 
voor. Laatst is er een greep uit de 
kassa gedaan bij een schoenen-
zaak en nu weer die kraak bij de 
juwelier. Mensen gaan toch na-
denken. Ik hoop dat zoveel mo-
gelijk ondernemers zich aanmel-
den.’’ 

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl
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Bel 0255-533900
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Grace Darling krijgt 
gift uit Schipholfonds
IJmuiden - Het Vrouwenshanty-
koor Grace Darling uit IJmuiden 
is een succesvol shantykoor met 
veel optredens door heel Neder-
land. Om deze optredens zo pro-
fessioneel mogelijk over te la-
ten komen heeft het koor appa-
ratuur zoals een muziekinstalla-
tie en vele attributen. Dit moet 
natuurlijk met elk optreden mee 
en daarvoor had het koor de be-
schikking over een klein baga-
gewagentje. Door een royale do-
natie 1323 euro van het Schip-
holfonds was het mogelijk een 
nieuwe, grotere bagagewagen 
aan te schaffen. Het ‘Schiphol-
fonds’ kent donaties toe aan di-

verse verenigingen op het ge-
bied van welzijn, cultuur of sport. 
De dames zijn erg blij met deze 
gulle gift van het Schipholfonds. 
Afgelopen week kon de baga-
gewagen opgehaald worden en 
eerdaags maakt hij zijn eerste 
ritje naar Zaandam waar op 4 ju-
li een groot korenfestival plaats-
vindt. 
De oude bagagewagen schenkt 
Grace Darling aan scoutinggroep 
Michiel Adraenszn de Ruyter te 
Velsen-Zuid die hem weer kan 
gebruiken voor kampen en an-
dere uitstapjes. 
En zo helpt de ene vereniging de 
ander.

Vakantie activiteiten
Boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de zomerva-
kantie zijn er diverse kinderac-
tiviteiten op Informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude. Iedere 
vrijdagmiddag kunnen kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar een die-
renvlieger maken. Als ze deze af 
hebben gaan ze in een groepje 
het weiland in om de vliegers op 
te laten. Het maken van de vlie-
gers begint om 13.00 uur en ein-
digt om 16.00 uur en kost 5 eu-
ro per kind. 
Iedere woensdagmiddag wordt 
voor kinderen tussen de 8 en 12 
jaar een avontuurlijke skeeler-
speurtocht in de omgeving van 
de boerderij gehouden. Tijdens 
de tocht (onder begeleiding) zijn 
er diverse opdrachten en spel-
letjes. De tocht begint om 14.00 
uur en duurt tot ongeveer 16.00 
uur. Kinderen dienen zelf skee-
lers mee te nemen. Het dragen 
van pols- en kniebescherming 
is verplicht. De kosten bedragen 
3,50 euro per kind (inclusief ijsje 
in de pauze). Aanmelden kan tot 
een dag van te voren bij de infor-
matiebalie van Zorgvrij.
De hele zomer is er een teken-
wedstrijd. Wie tekent de mooi-
ste egel en wint een leuke knuf-
felegel.
Van 6 juli tot 24 juli kan er van 
maandag tot en met vrijdag een 

handige memoknijper van rub-
ber in de vorm van een egeltje 
worden geknutseld. Dit kan tus-
sen 13.00 uur en 16.00 uur en 
kost 1,50 euro.
Iedere middag rond 16.30 uur 
halen de boeren de koeien uit 
de wei voor het melken. Ieder-
een is van harte welkom om te 
komen kijken en de boeren zijn 
graag bereid om vragen te be-
antwoorden.
Voor kleuters is er een speur-
tocht door het nieuwe egelbos. 
Deze tocht kan, met begeleiding 
van een ouder, iedere dag tus-
sen 13.00 uur en 16.00 uur wor-
den gedaan. Een opdrachten-
boekje kost 2,50 euro (10 euro 
borg). Voor grotere kinderen zijn 
er diverse andere interessante 
speurtochten rond de boerderij 
uitgezet. Deze kunnen alle da-
gen zelfstandig worden gedaan 
mits begeleid door een ouder.
In de boerderij zijn de tentoon-
stelling ‘De egel het hele jaar 
rond’ en een kleurrijke expositie 
van Hanna Ellenberger-Ladage 
te bewonderen. 
Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
in recreatieschap Spaarnwou-
de, Genieweg 50 (gemeente Vel-
sen-Zuid), 023–5202828. Zie 
voor meer informatie over Zorg-
vrij www.spaarnwoude.nl

Pieter Vermeulen zoekt 
baliemedewerker
Driehuis - Het Pieter Vermeulen 
Museum is in verband met de 
komende zomervakantie op zoek 
naar baliemedewerkers. Het mu-
seum is in de vakanties behal-
ve op woensdag, vrijdag en zon-
dag ook op de dinsdag en don-
derdag geopend. Voor de don-
derdagmiddag is men druk op 
zoek naar een enthousiaste vrij-
williger.
De taken van een baliemedewer-
ker omvatten de volgende werk-
zaamheden; ontvangen van be-
zoekers, bedienen van de kassa 
/ kaartverkoop, verkoop van ar-
tikelen, verstrekken van informa-
tie aan bezoekers, bediening te-
lefooncentrale.
Een belangrijk onderdeel van een 
bezoek aan het Pieter Vermeu-
len Museum, momenteel geves-
tigd in Driehuis, is de persoonlij-
ke ontvangst van de bezoekers. 
Daar besteden we, in vergelij-

king met andere, vaak grotere 
musea, veel aandacht aan. 
Zij zoeken daarom een vrijwilli-
ger die de bezoekers op een za-
kelijke, maar vooral ook pretti-
ge manier zou kunnen ontvan-
gen en begeleiden. Wie op zoek 
is naar een leuke vrijetijdsbeste-
ding en een praktische, commu-
nicatieve instelling en interes-
se in mensen (kinderen) heeft, 
wordt verzocht te reageren. 
Uiteraard ontvangen vrijwilligers 
van te voren een gedegen in-
structie, waarin een aantal tech-
nische en organisatorische za-
ken aan de orde komen en waar-
in wordt geleerd hoe men het 
bezoek aan dit museum voor be-
zoekers zo plezierig mogelijk kan 
laten verlopen. 
Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met het museum, 
via 0255-536726. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.

Dudok-
wandeling
IJmuiden - Stichting Dudok 
heeft de Dudokwandeling door 
IJmuiden met behulp van het 
Schipholfonds geprofessionali-
seerd. Voor 2 euro kan men op 
diverse plaatsen de plattegrond 
met veel informatie van de Du-
dokwandeling kopen. Architect 
Dudok was na de tweede we-
reldoorlog verantwoordelijk voor 
een groot deel van de wederop-
bouw van IJmuiden. Hij ontwierp 
niet alleen het stadhuis en de be-
bouwing van Plein 1945 (1965), 
maar ook de oost west as, die 
van het viaduct over de Stations-
weg naar de Vissershaven loopt. 
Die as bestaat uit de De Noo-
straat, Lange Nieuwstraat, Pla-
netenweg en de Linnaeausstraat 
en vormde de verbinding tussen 
het nieuwe en vooroorlogse oud-
IJmuiden. Dudok was supervisor 
bij de wederopbouw, die werd 
uitgevoerd door verschillende ar-
chitecten. De architectuur langs 
de genoemde as hoort bij de stijl 
van de Delftse School. Tijdens 
de wandeling loopt men volle-
dig langs de as. De wandeling 
is heen 4 kilometer, inclusief de 
plantsoenen, en terug nog eens 
2 kilometer, zonder plantsoenen. 
Op de achterkant van de platte-
grond vindt men veel informatie 
over de architectuur en de archi-
tecten die verantwoordelijk wa-
ren voor de projecten.

Klavierschippers sluiten 
seizoen fietsend af
Driehuis - Accorderonvereni-
ging Klavierschippers heeft on-
der ideale weersomstandighe-
den het seizoen fietsend afge-
sloten. 
Voor de Activiteiten Commissie 
alsmede voor de deelnemers is 
het een geslaagde ochtend en 
middag geweest. Na koffie en 
cake in de Driehoek, zochten 
ruim drieentwintig schippers hun 
fietsen op om een tocht door on-
der andere Bloemendaal, Sant-
poort-Zuid en de Kennemerdui-
nen te maken. Er kon gekozen 
worden tussen een ‘berg etap-
pe’ en een vlakke etappe. Beide 

etappes kwamen elkaar weer te-
gen bij hoeve Duin en Kruid, al-
waar de belevenissen werden 
uitgewisseld. Na een verfrissen-
de consumptie werd de fiets-
tocht voortgezet door de Kenne-
merduinen richting IJmuiden en 
de Driehoek.
Bij aankomst in de Driehoek, 
stond een heerlijke lunch klaar. 
De zomervakantie staat voor de 
deur en kan de batterij weer 
worden opgeladen voor weer 
een mooi seizoen met schitte-
rende optredens.
Zie voor meer informatie www.
klavierschippers.nl.

Uitzwaaidienst
World Servants 
Velsen
Velsen - Zondag 5 juli zal er 
om 10.00 uur een uitzwaai-
dienst worden georganiseerd in 
de Nieuwe Kerk aan de Kanaal-
straat 250 in IJmuiden. In deze 
dienst zal afscheid worden ge-
nomen van Johan Hennipman, 
Ton de Vries en Vincent Dolfing. 
Zij zullen komende zomer naar 
Jamaica, Malawi en Zambia ver-
trekken om daar een school af te 
bouwen, klaslokalen neer te zet-
ten en een kliniek te bouwen. 
Samen met twee andere jonge-
ren vormden zij dit jaar de plaat-
selijke groep World Servants Vel-
sen van de stichting World Ser-
vants. Met deze groep hebben 
zij het afgelopen jaar verschil-
lende acties gehouden om geld 
in te zamelen voor hun ontwik-
kelingsprojecten. ,,Zondag is de 
uitzwaaidienst, waarin onze pro-
jecten centraal staan, en dinsdag 
7 juli gaat de eerste al op project. 
Het gaat nu echt snel! Voor je het 
weet is het september en houden 
we alweer een informatieavond 
om onze groep verder uit te brei-
den”, zegt Vincent. Meer weten 
over World Servants? kijk dan 
op www.worldservantsvelsen.
nl of mail naar info@worldser-
vantsvelsen.nl Een gift overma-
ken kan op giro 537180 t.n.v. di-
aconie SOW Santpoort/Velser-
broek in Santpoort o.v.v. World 
Servants Velsen.
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Jeugdschakers Kijk Uit 
herstellen zich
IJmuiden - Na de desastreu-
ze ronde van vorige week heb-
ben de meeste jeugdschakers 
die nog voor de prijzen gaan 
een goede ronde gedraaid. Barry 
Broek had dikke pech, hij moest 
tegen de lijstaanvoerder Ingmar 
Visser. Barry hield het lang vol 
maar moest in het eindspel zijn 
meerdere in Ingmar erkennen.
Mark Scholten speelde het spel-
letje nauwkeurig tegen Menno 
Jaspers. Daar hield hij een vol 
stuk aan over en na op het oog 
wat onduidelijk gemanoeuvreer, 
toverde hij een fraai mat met 
twee torens op het bord. Door 
deze overwinning staat Mark 
weer in de prijzen. Koen van de 
Velde stelde zijn eerste plaats in 
groep twee veilig. Hij won van 
Marco Wellinga nadat Koen, net 
als Mark, ook al een stuk voor-
kwam. Maar hier mistte Mar-
co een geweldige kans om een 
paard te winnen, daarna sloeg 
de aanval van Koen door.
Erin Lucassen begon gewel-
dig aan zijn partij, sloeg de he-
le koningsvleugel van Armando 
Noordzij van het bord. Maar Ar-
mando de laatste weken in ab-

solute topvorm, bleef loeren op 
een kansje. En die kwam ook, 
met loper en toren en werd Er-
in mat gezet. Ben Eppink is bezig 
aan een vrije val. Weken geleden 
verzekerde hij zich al van de eer-
ste plaats in groep drie, daarna 
heeft Ben waarschijnlijk besloten 
om het wat rustiger aan te doen. 
Ditmaal was het Lars Boesmans 
die de complete verdediging van 
Ben oprolde en de partij besloot 
met een fraaie matzet.
Thomas Lichtendaal had het de-
ze warme zomeravond ook niet. 
Al snel in zijn partij tegen Co-
ry van Bellen blunderde hij zijn 
dame weg, bleef met een on-
mogelijke stelling zitten en gaf 
wijselijk op. Job Elsendoorn be-
haalde met zijn overwinning op 
Kim van Loon minimaal de der-
de plaats in groep drie. Job zocht 
vanaf het begin het initiatief en 
vond uiteindelijk ook het gat in 
de defensie van Kim. De aanval-
len van Levi Denneboom sloegen 
deze avond wel door, Lyanne Lu-
cassen werd na een half uurtje 
schaken mat gezet. Meer infor-
matie op www.schaakclubkijk-
uit.nl.

Record aantal 
deelnemers WaDo-open
Santpoort-Noord - Het jaarlijk-
se van Waalwijk van Doorn open 
toernooi, georganiseerd door de 
tennis-vereniging LTC Brederode 
kent ook dit jaar een enorme be-
langstelling.
Er is een record aan inschrijvin-
gen van ruim 700 mensen. In 
sommige categorieën zelfs over-
tekend. Dit betekent dat soms 
mensen in de single of dubbel-
partij teleur moesten worden ge-
steld. Hier is door de wedstrijd-
leiding wel met verstand mee 
omgegaan, in die zin dat er ge-
tracht is de enthousiaste tennis-
sers in minimaal een categorie 
uit te laten komen. Met andere 
woorden: iedereen wordt wel in 
de gelegenheid gesteld om zijn 
wedstrijd in dit toernooi te spe-
len. Deze week worden  600 
wedstrijden gespeeld op tennis-
park Groeneveen. Hiermee is het 
WADO open het grootste toer-

nooi van het district en één van 
de grotere toernooien in de re-
gio.
Overdag wordt het veteranen-
toernooi gehouden. Op elk mo-
ment van dag en de week kan 
men dus genieten van het ten-
nisspel. Naar mate de week vor-
dert zullen de wedstrijden steeds 
competitiever worden, waarbij 
de finalepartijen gepland zijn in 
het weekeinde van 4 en 5 juli.
Naast de kantine met al haar fa-
ciliteiten staat deze week op het 
terras een tent, waar een drank-
je, een snack of een complete 
maaltijd kan worden besteld.
Het park ziet er weer ‘toppie’ uit, 
met dank aan de vele sponsors 
die tevens gezorgd hebben voor 
de bomen, bloemen, en planten. 
Ook toeschouwers zijn van har-
te welkom. WaDo-open is van 27 
juni tot en met 5 juli op Sport-
park Groeneveen.

Voorplein Tata Steel 
Stadion ook opgeknapt
Velsen-Zuid - Het nieuwe Tel-
star stadion, officieel het Ta-
ta Steel Stadion, wordt steeds 
mooier. Het werk aan de west-
tribune schiet aardig op. Inmid-
dels zijn ook een aantal veran-
deringen aan het voorplein bij 
de kassa’s voor de oosttribune 
zichtbaar.

Zo zijn alle klinkers er uitge-
haald, zijn twee zeer verouderde 
kassahokjes en de fietsenstal-
ling verwijderd en staan er bijna 
geen hekken meer. Op de plek 
van de oude fietsenstalling komt 
een parkeerterrein voor sponso-
ren. Er komt een nieuwe fietsen-
stalling direct naast de -aange-

paste- oostingang.  
De twee nog in gebruik zijnde 
kassa’s voor de  oosttribune blij-
ven bestaan. 
Madelon Wientjes-van Waalwijk 
van Doorn vertelt dat de verkoop 
van seizoenskaarten voor vak 
F goed loopt. Deze supporters 
kunnen straks plaats nemen op 
de gloednieuwe tribune. De rest 
van de tribune zal grotendeels in 
gebruik worden genomen door 
sponsoren.
Uiteraard worden de minstens 
zo trouwe oostsupporters niet 
vergeten; de tribune is onlangs 
grondig gereinigd en binnenkort 
zullen de toiletten en horeca-
punten worden opgeknapt.

Hippisch Centrum Velsen
Dressuurwedstrijd
voor jonge ruiters
Velsen-Zuid - Zondag werd bij 
manege Hippisch Centrum Vel-
sen een dressuurwedstrijd te 
weten a(anepaste) proeven ge-
houdenvoor de jongste ruiters. 
35 amazones en ruiters namen 
deel aan deze gezellige wed-
strijd.
In de A3 rubriek ging de eer-
ste prijs naar Lana Schouten 
met de manege pony Lucky. In 
de A2 rubriek werd eerste Clai-
re van den Berg eveneens met 

Lucky en Yara Kahn met Luc-
ky mocht de tweede prijs in ont-
vangst nemen. In de A1 rubriek 
mocht Jeanine Molenaar de eer-
ste prijs mee naar huis nemen, 
de tweede prijs ging naar Daph-
ne Oudshoorn met Panthera en 
Maaike de Vries met de manege 
pony Rodeo behaalde een fraaie 
derde plaats.
Iedereen van harte gefeliciteerd! 
De volgende A-proeven worden 
20 september verreden.

Telstar en Jupiler 
partners tot en 
met 2014
IJmuiden – Telstar en bierbrou-
wer Jupiler zijn een biercontract 
en sponsorovereenkomst aan-
gegaan voor vijf jaar, tot en met 
medio 2014. Het eerste Jupiler 
biertje zal worden getapt tijdens 
de eerste thuiswedstrijd van Tel-
star in de nieuwe competitieron-
de. Algemeen directeur Pieter de 
Waard van de club in de IJmond 
regio: ,,In de Jupiler League heb-
ben we ervaren dat Jupiler een 
zeer initiatiefrijke en enthousi-
aste sponsor is. We zijn er trots 
op dat we vanaf de start van het 
seizoen 2009/2010 Jupiler gaan 
schenken in de barruimten van 
het supporterscafé en van onze 
fraaie nieuwe hoofdtribune. On-
ze supporters gaan Jupiler drin-
ken uit speciaal ontwikkelde Tel-
star bierglazen.” Ook AB-InBev, 
de brouwerijgroep waartoe Jupi-
ler hoort, is gelukkig over de sa-
menwerking. Sponsoring Mana-
ger René Bergmans: ,,De Witte 
Leeuwen van Telstar en de zwar-
te Stier van Jupiler staan sym-
bool voor vechtlust. Samen trek-
ken we ten strijde om de suppor-
ters vijf mooie jaren in het Be-
taald Voetbal te bezorgen.”

Velsen-Zuid - In navolging van 
Marien Willemsen en Richard 
van Heulen zet Touvarno Pi-
nas zijn carrière voort in Alme-
re bij FC Omniworld. Pinas had 
een doorlopende overeenkomst 
in de IJmond. De Witte Leeuwen 
en Zwarte Schapen hebben over 
een vergoedingsom goede af-
spraken kunnen maken. Alge-
meen directeur Pieter de Waard: 
,,Pinas gaf aan graag naar Alme-
re te vertrekken, na overleg met 
de technische staf heb ik be-
sloten hem te laten gaan. Het is 
mijn diepste wens dat Touvarno 
bij de Zwarte Schapen nog meer 
tot zijn recht komt dan bij de Wit-
te Leeuwen.’’

Pinas van Witte 
Leeuwen naar 
Zwarte Schapen

Formulieren-
brigade Velsen
IJmuiden – Bewoners van Vel-
sen met een laag inkomen heb-
ben misschien wel recht op be-
paalde voorzieningen of rege-
lingen die de financiële situatie 
verbeteren. De formulierenbri-
gade Velsen helpt bij het invullen 
van de formulieren. Bel om een 
afspraak te maken met de For-
mulierenbrigade Velsen tussen 
9:00 en 17:00 uur telefoonnum-
mer 0255-533885. Of loop even 
binnen bij Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, te vinden 
in de Rijnstraat 2 in IJmuiden of 
maak een afspraak maken via de 
e-mail formulierenbrigadevel-
sen@madi-mk.nl. 
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Ierse superband The 
Commitments in Thalia
IJmuiden - Het gebeurt eigen-
lijk zelden of nooit dat er voor 
een voorstelling van het Open-
luchttheater een andere loca-
tie geschikter is dan het Open-
luchttheater zelf. Echter soms 
blijkt het zo te zijn! In verband 
met de opzet van het concert 
van The Commitments is beslo-
ten de voorstelling van vrijdag 
17 juli te verplaatsen naar het 
prachtig authentieke Thalia the-
ater aan de Breesaapstraat 52 in 
IJmuiden. 
Het Thalia Theater dat van oor-
sprong een bioscoop was is hét 
decor voor de voorstelling van 
the Commitments. Met haar de-
tails in Amsterdamse School- en 
Art Decostijl is het Thalia thea-
ter bij uitstek geschikt voor de 
avond zoals de originele Com-
mitments die voor ogen hebben: 
een ware herbeleving van die 
fantastische film. Het begon al-
lemaal met het wereldwijde suc-
ces van Alan Parker’s Oscar-
genomineerde film ‘The Com-
mitments’, begin jaren ’90. De 
film vertelt het verhaal van Jim-
my Rabitte die het geniale idee 

krijgt om in zijn kleine dorpje bo-
ven Dublin een soulband op te 
richten. The Commitments moet 
in het begin behoorlijk worstelen 
om boven te blijven, maar brengt 
uiteindelijk met veel succes de 
ware soul naar de bewoners 
van Dublin en naar de rest van 
de wereld. Nadat het filmsucces 
was uitgewoed gingen de band-
leden ieder hun eigen weg. Maar 
halverwege de jaren ’90 kwamen 
de bandleden op veler verzoek 
opnieuw bij elkaar. 
The Commitments verwierven 
nieuwe wereldfaam als de ico-
nen van de ‘Dublin Soul’. The 
Stars of The Commitments ko-
men op vrijdag 17 juli voor een 
eenmalig concert naar het Thalia 
Theater in IJmuiden. Op het bal-
kon van Thalia kan men plaats 
nemen op de terrassen, terwijl er 
beneden in de zaal gedanst kan 
worden. 
En geswingd zal er worden, want 
deze avond staat Thalia in het 
teken van een echte Ierse avond 
met wereldband The Commit-
ments! Zie ook www.openlucht-
theaterbloemendaal.nl.

Veel grote Nederlandse 
artiesten in Caprera
Regio - Toen het Openluchtthe-
ater maart haar programmering 
bekend maakte stonden er in de 
line-up al een aantal grote na-
men die deze zomer te gast wa-
ren en zullen zijn in Caprera. O.a  
Ilse de Lange, Alain Clark, Gui-
do Weijers, Rob de Nijs en Guus 
Meeuwis. Wat toen nog echter 
niet in de planning stond waren 
de extra concerten van een aan-
tal van Nederlands grootste ar-
tiesten. Naast een extra voor-
stelling van Veldhuis en Kem-
per op donderdag 10 septem-
ber, zijn nu ook Trijntje Ooster-
huis op woensdag 2 september 
en Bløf op dinsdag 8 septem-
ber een extra avond te gast. En is 
Van Dik Hout op vrijdag 7 augus-
tus eveneens als laatste toege-
voegd aan de reeds volle agenda 
van het theater. Met de Dijk die 
al jaren met meerdere voorstel-
lingen per seizoen in het Open-
luchttheater staat is wellicht een 
nieuwe traditie geboren. Met al 
dit moois in het verschiet kan het 
ook bijna niet anders dan dat er 
af en toe onverwachte verande-
ringen plaatsvinden. Zo is het 

zomerconcert van Racoon ver-
plaatst van 25 juli naar vrijdag 31 
juli. En is in verband met de op-
zet van het concert van the Com-
mitments besloten deze voor-
stelling te verplaatsen naar het 
Thalia theater aan de Breesaap-
straat 52 in IJmuiden. Dit knusse 
theater met zijn Art deco en Am-
sterdamse school details is een 
mooie plek voor het bijzondere 
concert dat het zal worden. Het 
is duidelijk dat het Openlucht-
theater in Bloemendaal aan po-
pulariteit wint. steeds meer men-
sen weten deze magische plek 
in de duinen te vinden. Om de 
bereikbaarheid te vergroten zijn 
met ingang van deze week kaar-
ten voor de voorstellingen in het 
Openluchttheater ook verkrijg-
baar via de landelijke Free Re-
cord shops.
Kaartverkoop gaat via www.
openluchttheaterbloemendaal.
nl en telefonisch 023-5250050, 
openingstijden van kassa zijn 
van woensdag tot en met zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur. En 
op dagen van voorstellingen tot 
aanvang voorstelling. 

HIJSM stilstand? 
Vergeet het maar
Regio - Het is enige tijd stil ge-
weest, maar dat geldt niet voor  
het herstel van de door vandalis-
me gesloopte treinstellen. Sinds 
in februari de Werkgroep IJmui-
den Spoorlijn zich bij de HIJSM 
gevoegd heeft om de vernielde 
treinstellen te helpen herstellen 
is dit met sprongen vooruit ge-
gaan.
Van allerlei kanten werden steun 
en materialen aangeboden en 
vooral de materialen beginnen 
nu met enige regelmaat binnen 
te komen. Zo kwam daar het 
aanbod om het ‘total-loss’ trein-
stel 419 dat naar de sloop zou 
gaan in Leidschendam van de ra-
men (‘en alles wat jullie kunnen 
gebruiken’) te ontdoen. Daar-
mee kan treinstel 113 als eerste 
voor het grootste deel weer van 
glas worden voorzien.
Nog net niet genoeg, maar men 
heeft er het volste vertrouwen 
in dat dit op redelijke termijn 
wel het geval zal zijn. De trein is 

ATB-gekeurd (trein/spoorbevei-
liging) en is in principe daardoor 
rijvaardig.
Het herstel werd door velen ge-
schat op een jaar, maar door de 
inzet van de vrijwilligers zal het 
eerste deel zoals het zich nu laat 
aanzien reeds volgende maand 
afgerond kunnen worden. Op 
dit optimistische geluid reageer-
de Roestrijden.nl meteen met de 
voorzichtige vraag of het trein-
stel op tijd klaar zou zijn om op 
27 juli ‘roest te rijden’, onderhoud 
voor sporen. Het word min of 
meer een ‘thuiswedstrijd’  want 
het gaat om het spoor Haarlem/
Driehuis. En ja, dat gaat 27 juli 
lukken. Eerst een tank/proefrit in 
een van de weken ervoor, maar 
die ziet HIJSM met vertrouwen 
tegemoet. De ‘Rode duivel’ 113 
maakt dan dus zijn eerste offici-
ele rit naar Driehuis (helaas nog 
zonder de afslag IJmuiden te ne-
men) en zal daarna verder ge-
bruiksklaar gemaakt worden.

IJRB redt kitesurfers
IJmuiden aan Zee - Woensdag-
avond 24 juni omstreeks 19.30 
uur werden de vrijwilligers van 
de IJmuider Reddingsbrigade 
door de brandweer gealarmeerd. 
Achttien vrijwilligers van de IJRB 
reageerden op deze oproep.
Op de reddingspost aangeko-
men bleek een kitesurfer achter 
zijn kiteboard aan te zwemmen 
aan de zuidzijde van de Zuid-
pier. Een pierbezoeker had dit 
gezien en 112 gebeld. De kite-
surfer zwom inmiddels al bij de 
bocht van de Zuidpier ongeveer 
750 meter uit de kust.
Op het moment dat de vrijwilli-
gers op het strand reden om een 
boot te lanceren die de kitesur-
fer uit het water zou halen belde 
een andere strandbezoeker 112 
om te melden dat er een kite-
surfer ter hoogte van de strand-
huisjes 500 meter op zee dreef 
en niet meer terug kon komen. 
Hierop werd direct een tweede 
vaartuig gelanceerd.
Beide vaartuigen waren snel bij 
de kitesurfers. De kitesurfer die 
bij de pier zwom was inmiddels 
door de beheerder van Seaport 
Marina de pier op getrokken. De 

kitesurfer verklaarde dat hij zijn 
board verloor tijdens het kiten, 
maar dat hij deze nog zag drij-
ven toen hij op de pier liep. Daar-
om sprong hij weer in het water.  
Eenmaal in het water kon hij zijn 
board niet meer vinden en door 
de stroming dreef hij verder de 
zee op tot hij werd gered.
De kitesurfer die op zee dreef 
ter hoogte van de strandhuis-
jes werd door het tweede gelan-
ceerde vaartuig van de IJRB ge-
red. De kitesurfer werd naar de 
kant gebracht waar hij verklaar-
de op het strand en vlak onder 
de kust te hebben willen oefe-
nen. Zijn vlieger werd ‘gepakt’ 
door de wind en zo werd hij de 
zee op geblazen. Door het in de 
war raken van zijn lijnen lukte het 
niet meer om terug te komen.
De vaartuigen die op het water 
waren zochten tevergeefs bij de 
zuidpier naar het kiteboard van 
de eerste geredde surfer. IJRB 
zette tijdens deze inzet twee 
voertuigen in een SBcat en een 
BRIO 450. Achttien vrijwilligers 
kwamen op deze alarmering af. 
De reddingspost werd omstreeks 
half negen afgesloten.

Nationale
IJsdag
Regio – Zaterdag is door Stich-
ting MS-Anders uitgeroepen 
tot Nationale IJsdag. Deze dag 
start een bijzondere actie, waar-
mee geld wordt ingezameld voor 
koelpakken voor mensen met 
Multiple Sclerose (MS). Snow-
Planet helpt mee en biedt de 
mogelijkheid om deze zomer ie-
mand gratis mee de piste op te 
nemen. Actiekaarten hiervoor 
zijn verkrijgbaar bij diverse ijssa-
lons, voor IJmuiden is dat Bona-
sera aan de Engelmundusstraat.
Een koelpak lijkt op een body-
warmer waar koud water door-
heen gepompt wordt, ze zijn ont-
worpen met behulp van ruimte-
vaart-technieken. Naast verkoe-
ling vermindert dit ook de klach-
ten. Voor veel mensen met MS is 
zelf een koelpak aanschaffen te 
duur. Daarom leent de Stichting 
MS-Anders gratis koelpakken 
uit. Warmte verergert de symp-
tomen van MS en daarom wil-
len in de zomer meer mensen 
een koelpak lenen. De voorraad 
is niet toereikend, er staan 200 
mensen op de wachtlijst. Daarom 
is er geld nodig, zodat er meer 
koelpakken aangeschaft kunnen 
worden. Stichting MS-Anders, 
Snowplanet en ijssalon Bonase-
ra hopen dit met deze actie voor 
elkaar te krijgen. Meer informa-
tie: www.ms-anders.nl. Hier zijn 
ook actiekaarten te downloaden.

Column
Sabine gestopt
IJmuiden - De column ‘Het roer 
om in Frankrijk’ van Sabine Dek-
ker is vanwege plaatsgebrek ge-
stopt. Wie Sabine wil blijven vol-
gen, kan dat doen via www.pau-
roux.com onder de kop ‘column’.
Wie een mail stuurt naar info@
pauroux.com komt op de maillijst 
en krijgt de column voortaan via 
de mail toegestuurd. 

IJmuiden - Zaterdag 11 ju-
li is van 9.00 tot 16.00 uur weer 
een gezellige rommelmarkt op 
het Kennemerplein, bij de Vo-
mar. Ook bij deze rommelmarkt 
zal weer van alles op de diverse 
kramen te vinden zijn. Wie ook 
zijn overtollige spullen wil verko-
pen, kan een kraam huren. Voor 
informatie of reservering van 
een kraam kan men bellen naar 
0255-533233 of 023-5328585.

Rommelmarkt 
Kennemerplein

Geslaagd 
tweede tijdvak
IJmuiden - Leerlingen van het 
Gymnasium Felisenum die na 
het tweede tijdvak alsnog ge-
slaagd zijn: Camilla Alfieri, Jor-
jan Boudesteijn, Nathalie van 
der Lende, Eline Oudolf en Ro-
my Schmidt.
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Ontwikkeling nieuw 
winkelcentrum IJmuiden
Gemeente Velsen en ontwikkelaar 
Multi Vastgoed bv. uit Gouda heb-
ben afgelopen woensdag 1 juli 2009 
de intentieovereenkomst gesloten, 
inzake de ontwikkeling van het nieu-
we winkelcentrum van IJmuiden. De 
overeenkomst werd namens de ge-
meente  ondertekend door wethouder, 
mevrouw A. M.  Korf. De heer H.A.Th. 
Vink (directeur) tekende namens  
Multi Vastgoed bv.

Met respect voor historische waarde stelt 
Multi Vastgoed een hedendaagse verdich-
ting van het winkelgebied voor. De hoofd-
winkelstraat van IJmuiden, Lange Nieuw-
straat, is zo breed dat hier op innovatieve 
wijze gebruik van kan worden gemaakt. 

Multi stelt in haar plan een verdiepte win-
kelstraat voor; een ingreep die qua con-
cept is afgeleid van de Beurstraverse in 
Rotterdam, ook een Multi-project.

Het komend half jaar wordt besteed aan 
de verdere uitwerking van het plan waar-
bij intensief overleg zal plaatsvinden met 
de diverse belanghebbenden. Ook zul-
len verschillende voorbereidende onder-
zoeken worden verricht, naar onder an-
dere bodemgesteldheid, archeologie, ka-
bels en leidingen en parkeeroplossin-
gen. Daarna zullen de gemeente Velsen 
en Multi Vastgoed bv. overgaan tot het 
sluiten van een realisatieovereenkomst. 
De start van de bouw is gepland in 2011. 
(foto: Reinder Weidijk)

Velsen klaar voor het nieuwe schooljaar
Combinatiefuncties in primair 
en voortgezet onderwijs
In het schooljaar 2009-2010 gaat Vel-
sen 5,4 formatieplaatsen realiseren 
aan combinatiefuncties in het primair 
en voorgezet onderwijs. 

Een combinatiefunctie is een functie 
waarbij een werknemer in dienst is bij één 
werkgever, maar werkzaam is voor twee 
of meer sectoren: in dit geval onderwijs, 
sport en cultuur. Met de combinatiefunc-
ties wordt de verbinding en samenwer-
king tussen sectoren versterkt.

Doelstellingen van de combinatiefuncties 
in Velsen zijn:
- meer bewegen van ‘niet actieve’ jeugd;
- deelname aan een breed aanbod van 
sport;
- werven en behouden van 13-18 jarigen 
als lid bij sportverenigingen
- actieve deelname aan kunst en cultuur 
(zelf doen)

- doorgaande lijn in het aanbod van acti-
viteiten (naschools aanbod).

Voor het realiseren van de combinatie-
functies werken scholen uit verschillen-
de partijen nauw met elkaar samen: het 
primair en voortgezet onderwijs, de sport-
verenigingen en de culturele instellingen. 
De bedoeling is dat de eerste combinatie-
functionarissen begin komend schooljaar 
zijn aangesteld. 

Het resultaat is dat deze combinatiefunc-
tionarissen ervoor zorgen dat vanuit de 
sportverenigingen en de culturele instel-
lingen een extra aanbod aan activiteiten 
worden gedaan op een aantal scholen, 
zowel tijdens als na schooltijd. 

De combinatiefuncties worden in Velsen 
voor één jaar gerealiseerd (schooljaar 
2009-2010).

Insturen foto’s nog mogelijk tot 6 juli
Fotowedstrijd Havenfestival
De sluizen, pieren, de havens, het 
strand, oude dorpskernen en prach-
tige natuurgebieden karakteriseren 
de gemeente Velsen en inspireren ve-
len tot het maken van foto’s. Daarom 
wordt er een fotowedstrijd georgani-
seerd door het Havenfestival IJmui-
den, de IJmuider Courant en de ge-
meente Velsen.

Er zijn 3 categorieën:
- historie, natuur en de rust 
- strand, wind- en watersport 
- sluizen en havens 

Voor alle drie categorieën is een 1e, 2e en 
3e prijs beschikbaar:
- 1e prijs fotocadeaubon t.w.v.  250

- 2e prijs fotocadeaubon t.w.v.  100
- 3e prijs fotocadeaubon t.w.v.  50

Een deskundige jury, bestaande uit An-
nette Baerveldt (wethouder van toerisme), 
Marcel Reimer (voorzitter fotokring Pol-
derlicht), Jan Klinge (fotograaf) en Maai-
ke Oppenkamp (chef IJmuider Courant) 
beoordeelt de inzendingen en maakt de 
winnende foto’s bekend tijdens de ope-
ning van het Havenfestival op vrijdag-
avond 28 augustus 2009.

Foto’s (maximaal 3) kunnen ingestuurd 
worden tot en met 5 juli 2009 via de 
website www.toerismevelsen.nl. Daar 
staat ook het reglement voor deelname. 
(foto: Friso Huizinga)

Internationale promotie
van Velsen/IJmuiden
De marketing en promotie van de ge-
meente Velsen richt zich op dit mo-
ment vooral op de regio Groot Am-
sterdam. Elk jaar wordt door het Am-
sterdam Toerisme & Congres Bureau 
(ATCB) een activiteitenplan opge-
steld waarin wordt aangegeven hoe 
de marketing en promotie wordt uit-
gevoerd. Voor goede internationale 
marketing en promotie is het gebied 
van de gemeente te klein en is het 
budget te beperkt.

Het project Amsterdam Bezoeken Hol-
land Zien biedt goede mogelijkheden om 
tegen een relatief laag bedrag internati-
onaal gezien via de metropoolregio op 
de kaart te komen. Op 30 juni heeft het 
College dan ook besloten deel te nemen 
aan het projectplan Amsterdam Bezoe-
ken Holland Zien en daar voor de komen-
de vier jaar 5.000,- per jaar voor te re-
serveren.

Met het projectplan wordt aangegeven 
hoe de metropoolregio Amsterdam zich 
internationaal toeristisch kan versterken. 
Door de metropoolregio als samenhan-
gend geheel te positioneren kunnen de 
toeristische mogelijkheden optimaal be-
nut worden. Voor Velsen biedt deelna-
me aan dit project de mogelijkheid om in-
ternationaal via de metropoolregio op de 
kaart te komen, als een markante kust- 
en badplaats met volop mogelijkheden 
voor wind en watersport aan weerszijden 
van een dynamische havenmond.

Het merk Amsterdam is wereldwijd be-
kend. Door nu de hele metropoolregio 
mee te nemen bij de internationale mar-
keting en promotie kan enerzijds het he-
le gebied van de naamsbekendheid ge-
bruik maken en anderzijds Amsterdam 
haar toeristische product en aanbod ver-
breden door de extra toeristische moge-
lijkheden en kenmerken van de regio.
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Kattenoverlast bestreden
In en rond een woning aan de Roos 
en Beeklaan in Santpoort-Noord zorgt 
een groep van tientallen katten en kit-
tens voor overlast in de buurt. Dit blijkt 
uit rapportages van de politie en ve-
le klachten. Vanwege deze overlast én 
uit oogpunt van dierenwelzijn heeft de 
gemeente besloten in te grijpen. Poli-
tie en dierenambulance zullen de die-
ren vangen en naar het Kerbert Die-
rentehuis brengen. Daar krijgen ze ver-

zorging en worden ze zo nodig geste-
riliseerd of gecastreerd. De bewoner 
mag voortaan niet meer dan twee kat-
ten houden.
Om deze eis te kunnen stellen en de 
overige dieren in beslag te kunnen ne-
men heeft het College van burgemees-
ter en wethouders de woning op grond 
van de APV aangewezen als locatie 
‘waar overlastgevende dieren gehou-
den worden’.

Zwervend langs Zee
Zaterdag 27 juni gaf wethouder Karel Ockeloen (voorzitter KIMO Nederland en België) 
het officiële startschot van het project ‘Zwervend langs Zee’ op het strand van IJmui-
den. Wethouder Arjen Verkaik (links) en wethouder Karel Ockeloen (rechts) bekijken 
het van het strand verwijderde afval. (foto: Reinder Weidijk)

Tussenevaluatie
Huren bij de buren
Vanaf januari 2009 kunnen de inwo-
ners van regio Zuid-Kennemerland 
voor een proefperiode van één jaar 
(pilot) in aanmerking komen voor 
een huurwoning in Velsen. Anders-
om is dit ook het geval. Na dit proef-
jaar volgt een evaluatie en besluiten 
de gemeenten of de regeling gehand-
haafd blijft.

De eerste drie maanden van de pilot zijn 
een overgangsperiode geweest waarin 
woningzoekenden de mogelijkheid heb-
ben gehad reeds opgebouwde zoekduur/
wachttijd mee te nemen naar de andere 
regio. Over deze periode heeft een tus-
senevaluatie plaatsgevonden.

Ruim 600 woningzoekenden hebben zich 
ingeschreven als deelnemer aan de pilot. 
Er is in beide gebieden voornamelijk in-
teresse in eengezinswoningen, maar ook 
in flatwoningen. Met name Velserbroek 
en Haarlem-Noord zijn in trek. Deelne-
mers aan de pilot zijn vooral kleine huis-
houdens.

De pilot woonregio Velsen en Zuid-
Kennemerland loopt door tot het eind 
van dit jaar. Woningzoekenden uit Vel-
sen die geïnteresseerd zijn in een huur-
woning in Zuid-Kennemerland kun-
nen zich inschrijven bij Woonservice op 
www.mijnwoonservice.nl.

Buurtbemiddeling
Op vrijdag 26 juni 2009 is in het Stad-
huis het convenant buurtbemiddeling 
ondertekend. Naast deze onderteke-
ning werd ook een certificaat uitge-
reikt aan die vrijwilligers die een op-
leiding tot buurtbemiddelaar hebben 
afgerond.

Uit onderzoek blijkt dat 11% van de Ne-
derlanders regelmatig kwaad of gefrus-
treerd is door buren. Dit door bijvoor-
beeld geluidsoverlast, gebrek aan onder-
houd van huis en/of tuin, desinteresse of 
juist bemoeizucht. 

Buurtbemiddelaars helpen mensen die 
een huis- tuin- en keukenconflict met 
hun buren hebben bij het oplossen hier-
van. Sinds de start in Velsen in februari 
van dit jaar, zijn er al 48 zaken aangemeld. 
Belangrijke pluspunten zijn dat het gratis, 
onafhankelijk, vrijwillig en onder geheim-
houding is.

Buurtbemiddeling is opgezet door de wo-
ningcorporaties Kennemerhave, AWV Ei-
gen Haard, Woningbedrijf Velsen, Wo-

ningbouwvereniging Brederode, Stich-
ting Welzijn Velsen, Politie Kennemerland 
en de gemeente Velsen. Zij hebben on-
derling afspraken gemaakt over de kwa-
liteit van de organisatie en de uitvoering 
van buurtbemiddeling. Bijvoorbeeld over 
de manier waarop bewoners rechtstreeks 
of via een instelling in contact kunnen 
komen met een bemiddelaar en waaraan 
een bemiddeling moet voldoen. Deze af-
spraken zijn nu vastgelegd in een conve-
nant.

Het team van buurtbemiddelaars bestaat 
nu uit 15 inwoners van Velsen. Gezien het 
succes van buurtbemiddeling is het wen-
selijk dat het team nog wordt aangevuld. 
Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u 
zich aanmelden als buurtbemiddelaar.

Buurtbemiddeling is bereikbaar van 
dinsdag t/m vrijdag via telefoonnum-
mer 0255-548520 of via een e-mail aan 
info@buurtbemiddelingvelsen.nl of het 
downloaden van een contactformu-
lier via www.buurtbemiddelingvelsen.nl. 
(foto: Reinder Weidijk)

Werkgroep onderzoekt mogelijkheden
Gemeente blijft strijden
voor goede gezondheidszorg
Een gemeentelijke werkgroep waar-
in zowel raadsfracties als het college 
vertegenwoordigd zijn, wenst zich niet 
zomaar neer te leggen bij het mogelij-
ke vertrek van het Rode Kruis Zieken-
huis (RKZ) uit Beverwijk en wil zich 
oriënteren op de mogelijkheden.

In een eerder stadium waren alle positie-
ve aspecten van de locatie Wijckerpoort 
bij de directie van het RKZ al naar voren 
gebracht. Een diepgaand onderzoek naar 
de haalbaarheid van deze locatie was 
één van de acties om alsnog de directie 
te overtuigen om voor een andere voor-
keurlocatie te kiezen dan locatie Tolhek in 
Heemskerk. De uitkomsten van dit onder-
zoek boden echter te weinig kansen en 
mogelijkheden om de directie op dit mo-
ment van standpunt te wijzigen.

Ondanks het mogelijke vertrek van zie-
kenhuis vanuit Beverwijk naar Heems-

kerk, blijven zowel raadsfracties als het 
college van burgemeester en wethouders 
zich nadrukkelijk inspannen om te onder-
zoeken welke mogelijkheden Velsen heeft 
om het RKZ nabij of in onze gemeente 
te behouden. Overigens betreurt de ge-
meente de onjuiste berichtgeving in loka-
le media waar gemeld wordt dat het on-
derzoek  30.000,- heeft gekost. Dit is het 
bedrag dat wel begroot is in de gemeen-
telijke voorjaarsnota, maar van waaruit al-
le acties over dit onderwerp gefinancierd 
worden. De kosten van het onderzoek be-
droegen ruim 17.000,- dat verdeeld is 
tussen de gemeenten Velsen en Bever-
wijk.
Ook de twee actiecomités die zich heb-
ben ingespannen voor het behoud van 
het ziekenhuis in Beverwijk zijn door de 
gemeente Velsen financieel en facilitair 
ondersteund. Dit onderstreept de waar-
dering voor het vele werk dat door deze 
actievoerders is gedaan.
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Toezichthouders en handhavers
Nieuwe uniformen
De gemeentelijke toezichthouders en handhavers surveilleren per fiets op straat en op 
het strand. Door hun nieuwe uniformen vallen ze nu beter op in het straatbeeld. Door 
het gebruik van de fiets zijn ze snel ter plekke, hoeven ze minder de auto te gebruiken 
en kunnen ze toch veel verschillende plekken controleren. (foto: Reinder Weidijk)

Dorpsvernieuwingsprijs 2009
De landelijke Vereniging van Kleine ker-
nen looft elk jaar een dorpsvernieuwings-
prijs uit. Dit jaar is het thema: ‘Nieuwe 
energie voor een sterke saamhorigheid’. 
De jury zal er vooral op letten of het dorp, 
op initiatief van de bewoners, duurzame 

vernieuwing heeft gerealiseerd die het 
dorp (weer) een goede toekomst geven. 
Inzendingen kunnen tot uiterlijk 15 au-
gustus 2009 ingediend worden. Meer in-
formatie en een inschrijfformulier kunt u 
vinden op www.vvkknk.nl.

Droombruiloft op Waterland
Op 30 juni 2009 vond de Droombruiloft op landgoed Waterland plaats van de 
IJmuidense Donny en Ginger. Zij hadden de Droombruiloft ter waarde van ruim 

 50.000,- gewonnen door mee te doen met een actie op de regionale radio Wild FM. 
Burgemeester Cammaert voltrok de huwelijksplechtigheid. (foto: AV fotoreportages 
te Amstelveen)

Laatste nieuws over herinrichting A208
Van A208 naar N208
Het drukke verkeer op het verlengde 
van de Westelijke Randweg (A208) 
in Haarlem en Velsen zorgt voor ge-
luidsoverlast. De provincie Noord-
Holland gaat dit probleem samen met 
de betrokken gemeenten aanpakken: 
de weg wordt aangepast en de snel-
heid wordt verlaagd van 100 naar 70 
km/uur. In oktober 2009 starten de 
werkzaamheden. In juli 2010 is het 
werk klaar. De Westelijke Randweg 
is dan door aanpassingen veranderd 
van een A in een N weg: de N208.

Werk start eind oktober 2009
In oktober 2009 gaat de eerste schop in 
de grond. Dit is een maand later dan de 
oorspronkelijke planning van de provin-
cie. Op deze manier sluit het werk beter 
aan op de werkzaamheden van de pro-
vincie aan de Velsertraverse in Bever-
wijk. Die werkzaamheden worden uitge-
voerd ten behoeve van de aanleg van de 
nieuwe Westelijke Randweg Beverwijk 
(N197). Het werk aan de Velsertraverse is 
eind oktober 2009 afgerond. Het werk aan 
de A208 start daarna. Om deze reden is 
er geen extra verkeershinder te verwach-
ten. De opleverdatum van de herinrich-
ting A208 is wel nog steeds dezelfde, na-
melijk begin juli 2010. 

Vanaf medio oktober: snelheid om-
laag naar 70 km/uur 
Door de maximumsnelheid meteen te ver-
lagen naar 70 km/uur, kan het verkeer tij-
dens de werkzaamheden goed doorstro-
men. Alleen in de spits is er, net als nu, 
kans op files. 

Bereikbaarheid tijdens het werk
Er is tijdens de werkzaamheden veel aan-
dacht voor de bereikbaarheid van zieken-
huizen, hulpdiensten, openbaar vervoers-
diensten, woningen, bedrijven en instel-
lingen. In het verkeersplan van de aanne-
mer blijven overdag (tussen ochtend- en 
avondspits) tijdens het werk in elke rich-
ting twee versmalde rijstroken open. Be-
halve tijdens drie geplande weekend-
werkzaamheden.

Grootste hinder in drie weekenden
In het voorjaar van 2010 worden de rij-
banen geasfalteerd. Om de hinder voor 
de omgeving en het verkeer zo beperkt 
mogelijk te houden, gebeurt dit in drie 
weekenden. Eén in maart, één in april en 
één in mei 2010. 
In die weekenden zijn maar twee rijstro-
ken open voor het verkeer. Omdat één 
rijstrook per richting weinig is, krijgt het 
verkeer in deze weekenden advies een 
andere route te rijden. Buiten het werk in 
deze weekenden zijn overdag altijd twee 
rijstroken per richting open voor het ver-
keer. 

Woningen, bedrijven en instellingen 
bereikbaar 
Omdat de hoofdweg altijd open is, blij-
ven woonwijken, bedrijven en instellin-
gen bereikbaar tijdens de herinrichting. 
De op- en afritten naar Velserbroek of 
Spaarndam worden in oktober en no-
vember 2009 na elkaar vervangen. Deze 
gebieden blijven tijdens deze werkzaam-
heden via tijdelijke omleidingen bereik-
baar. 

Gewoon tanken bij Esso en Shell 
De tankstations van Esso en Shell blij-
ven bereikbaar. Als de toe- en afritten 
zijn afgesloten (waarschijnlijk in novem-
ber 2009), kunt u er komen via de hoofd-
weg. Tijdens de weekendwerkzaamhe-
den zijn de tankstations bereikbaar via 
het onderliggende wegennet.

Begin oktober: informatieavond voor 
omwonenden
Begin oktober 2009 organiseert de pro-
vincie een informatieavond over de her-
inrichting van de A208. 

E-mailservice A208
Het is mogelijk om op de hoogte te blij-
ven van de ontwikkelingen via actue-
le berichten. Wilt u ook op de hoogte 
blijven? Dan kunt u zich abonneren op 
de e-mailservice. Stuur een e-mail naar 
A208herinrichting@noord-holland.nl 
met als onderwerp: e-mailservice A208.
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Voorbereiding Dance Valley in volle gang
Havenfestival, Pierloop, Hiswa, Sail 
zijn allemaal activiteiten die in Velsen 
plaatsvinden. Veel activiteiten komen 
jaarlijks terug. Velsen is blijkbaar po-
pulair bij de organisatoren van evene-
menten.

Veel energie wordt er in een activiteit ge-
stoken om deze succesvol te laten zijn en 
ook veilig te laten verlopen. Ook Dance 
Valley is één van die evenementen die 
elk jaar terugkeren. Omdat dit dansfesti-
val een landelijke uitstraling heeft en veel 
bezoekers trekt is een lange voorberei-
dingstijd nodig. 

De voorbereiding van Dance Valley 2009 
is in volle gang. Diverse werkgroepen zijn 
druk bezig om samen met de organisa-
tie het festival tot in de puntjes voor te 
bereiden. In deze werkgroepen zijn ver-
schillende organisaties vertegenwoor-
digd. Natuurlijk zijn ook de politie, brand-
weer en de hulpdiensten bij de voorberei-
ding betrokken. De gemeente Velsen ver-
vult de regierol.

Dit jaar vindt Dance Valley plaats op za-
terdag 11 juli. Die dag kan dansminnend 
Nederland (en buitenland) in het recrea-
tiegebied Spaarnwoude zijn hart ophalen. 
In 2008 trok het evenement vele tiendui-
zenden bezoekers. 

De gemeente Velsen is zich bewust van 
het feit dat een evenement ook een ze-
kere mate van overlast kan veroorzaken. 
Daarom wordt getracht een zo breed en 
goed mogelijke publiciteit te voeren met 
als doel vooraf zoveel als mogelijk is in 
goede banen te leiden. Daarnaast is het 
beperken van de overlast voor bewoners 
en bedrijven een belangrijk uitgangs-
punt bij de voorbereiding van het festival. 
Voor wat betreft de publiciteit trekt de ge-
meente samen op met de organisatoren 
van Dance Valley en het recreatieschap 
Spaarnwoude. Ieder zal vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid informatie verschaf-
fen over het evenement. Het eindresultaat 
moet zijn dat ieder tijdig op de hoogte is 
van het evenement en de hierbij behoren-
de regels en (verkeers-)maatregelen.

De gemeente Velsen heeft de vergunning 
verleend op grond van artikel 2.2.2. van de 
Algemene Plaatselijke Verordening van 
de gemeente. In de vergunning staat on-
der andere dat het evenement mag wor-
den georganiseerd op het terrein van de 
uitzichtheuvel en omliggende terreinen in 
deelgebied Oosterbroek van het recrea-
tiegebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid.

De voorwaarden zoals die in de vergun-
ning zijn opgenomen, moeten er toe lei-
den dat het evenement vloeiend en zon-
der problemen verloopt. Ook moet hier-
mee de overlast in de  (woon-)wijken van 
Velsen zoveel mogelijk beperkt worden. 
Zo zal er extra gecontroleerd worden op 
foutparkeren en roept de organisatie al-
le deelnemers op zoveel mogelijk met het 
openbaar vervoer te komen. En wanneer 
men met de auto komt te parkeren op de 
ruimschoots aanwezige en speciaal in-
gerichte parkeergelegenheid. Delen van 
Velserbroek worden afgesloten om par-
keeroverlast van bezoekers van Dance 
Valley te voorkomen. De verkeersmaatre-

gelen en bijbehorende kaartjes worden in 
de Jutter/de Hofgeest op donderdag 9 juli 
op de gemeentelijke infopagina gepubli-
ceerd. Tevens kunt u deze gegevens van-
af 2 juli inzien op www.velsen.nl. Net als 
voorgaande jaren wordt tijdens het festi-
val gecontroleerd dat de doorgang en be-
nodigde werkruimte voor nood- en hulp-
diensten altijd gewaarborgd is.
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Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60

E-mail info@velsen.nl

Internet www.velsen.nl

Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie 

van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donder-

dagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en 

voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

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

Vergunning en Uitvoering (Bouw- en 

Woningtoezicht)

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

do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 

van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23. 

Ondernemersloket

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

woensdag van 09.00 - 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 

terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 

beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte

Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 

bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)

E-mail meldpuntbor@velsen.nl

Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:

-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden

-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie

Telefoon (0255) 56 61 66

Voor meldingen over het schoonhouden van straat-

kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- en 

grofvuil.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur

Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 

di, do 14.00 - 15.00 uur

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 

terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 

vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1 

(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 

tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.

Neem bij uw bezoek een officieel document mee 

met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 

paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 

verblijfsvergunning.

WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur 

en van 14.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 

IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het WMO-loket is er voor:

WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)

Informatie over schuldhulpverlening

Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer, post Velsen-Zuid

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 

de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 

Brandweer Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten 
 
- aan de zuidzijde van de Watervlietstraat tussen de 

Wijkerstraatweg en de Ladderbeekstraat een parkeer-
verbod in te stellen, door middel van het plaatsen 
van twee borden E01 zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990. 

 
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische 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 gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort      
Piet Heinstraat 62 2 naaldbomen     
Watervlietstraat 40 1 kastanjeboom     

Dagtekening van deze kapvergunningen is 30 juni 2009.
 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunning kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.
 
BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-113-2009 Ampèrestraat 1A te IJmuiden; het veran-

deren van de voor- en zijgevel van een 
bedrijfsgebouw

BP-114-2009 Kerkweg 8 te Santpoort-Noord; het ver-
anderen van een bedrijfsgebouw in 
naschoolse opvang

BP-115-2009 Maxwellstraat 13 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een bedrijfs-
gebouw

BP-116-2009 Kennemerplein ong. te IJmuiden; het 
oprichten van een huisvesting voor een 
tandartspraktijk (tijdelijk)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-121-2009 Fazantenlaan 42 te IJmuiden; het legali-

seren van een erfafscheiding(groendrager)
BL-122-2009 Reyndersweg ong. te Velsen-Noord; het 

plaatsen van een reclamebord
BL-123-2009 Tussenbeeksweg 8 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-124-2009 Linnaeusstraat 12 te IJmuiden; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

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

BL-126-2009 Biallosterskilaan 15 te Santpoort-Noord; 
het veranderen van een woning (inpandig)

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

BL-128-2009 Papenburghlaan 32 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning

BL-129-2009 Thorbeckelaan 44 te Velsen-Zuid; het 
legaliseren van een erfafscheiding

BL-130-2009 W. Kentstraat 8 te Velserbroek; het ver-
anderen van de voorgevel van een 
woning

BL-131-2009 Feithlaan 8 te Driehuis NH; het verande-
ren en vergroten van een woning en een 
garage

BL-132-2009 Edisonstraat 50 te IJmuiden; het legali-
seren van een berging

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
WELSTANDSVERGADERINGEN
 
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 9 juli 2009.
BL-121-2009 Fazantenlaan 42 te IJmuiden; het legalise-

ren van een erfafscheiding (groendrager)
BL-125-2009 Frans Netscherlaan 13 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

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

BL-128-2009 Papenburghlaan 32 te Santpoort-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning

BL-129-2009 Thorbeckelaan 44 te Velsen-Zuid; het lega-
liseren van een erfafscheiding

BL-130-2009 W. Kentstraat 8 te Velserbroek; het ver-
anderen van de voorgevel van een woning

BL-131-2009 Feithlaan 8 te Driehuis NH; het verande-
ren en vergroten van een woning en een 
garage

BL-132-2009 Edisonstraat 50 te IJmuiden; het legalise-
ren van een berging

BP-109-2009 Bloemendaalsestraatweg 23 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning

BP-111-2009 Westerduinweg ong. te IJmuiden; het 
oprichten van een kantoorpand met 
opslag

BP-113-2009 Ampèrestraat 1A te IJmuiden; het veran-
deren van de voor- en zijgevel van een 
bedrijfsgebouw

BP-114-2009 Kerkweg 8 te Santpoort-Noord; het ver-
anderen van een bedrijfsgebouw in 
naschoolse opvang

BP-115-2009 Maxwellstraat 13 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een bedrijfs-
gebouw

 
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mede-
delingen op www.velsen.nl, waarop alle recente infor-
matie wordt bijgewerkt.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BELEID TERUGVORDERING EN VERHAAL 
WWB VASTGESTELD
 
Het college heeft op 30 juni 2009 de Beleidsregels 
terugvordering en verhaal Wet werk en bijstand vast-
gesteld. Hierin is geregeld hoe teveel of ten onrechte 
ontvangen bijstand van de belanghebbende wordt 
teruggevorderd en onder welke voorwaarden bijstand op 
derden (zoals de onderhoudsplichtige) wordt verhaald.
Deze beleidsregels gaan in op 1 juli 2009 en liggen ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis Dudokplein 1, 
IJmuiden van 2 tot en met 30 juli 2009.
 
BELEIDSLIJN BIBOB VOOR 
BOUWVERGUNNINGEN

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 3:42 van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 
23 juni 2009 besloten hebben de Beleidslijn BIBOB 
voor bouwvergunningen vast te stellen.
 
Inwerkingtreding
De beleidslijn treedt in werking op 1 januari 2010.
 
Ter inzage
De beleidslijn ligt gedurende vier weken ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 

en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. De beleids-
lijn wordt ook gepubliceerd op de website van de 
gemeente Velsen: www.velsen.nl. 
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fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-17-2009 Harddraverslaan 50 te Santpoort-Zuid; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BP-57-2009 J.T. Cremerlaan 67 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 3 juli t/m 13 augustus 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS
 
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 3 t/m 
16 juli 2009 ter inzage.
BL-93-2009 Elzenstraat 24 te IJmuiden; het verande-

ren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

BP-97-2009 Ahornstraat 13 te IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B1-8-2009 Breesaapstraat 2 te IJmuiden; het plaat-

sen van een dakopbouw
BL-105-2009 Olga von Gotschlaan 1 te Santpoort-

Zuid; het veranderen en vergroten van 

een woning met een uitbouw
BL-106-2009 Harddraverslaan 51 te Santpoort-Zuid; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-115-2009 Willebrordstraat 43 te IJmuiden; het 
oprichten van een berging

BL-116-2009 Biallosterskilaan 45 en 47 te Santpoort-
Noord; het verwijderen van een trap en 
aanbrengen hekwerk tussen 2 woningen

BL-117-2009 Kluut 8 te Velserbroek; het veranderen 
van de achtergevel van een woning

BP-28-2009 Broekbergenlaan 31 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning (begane grond en eerste verdie-
ping)

BP-77-2009 Lindenstraat 20 te IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

BP-85-2009 Velserkade 1 te Velsen-Noord; het veran-
deren van een bestaande opslaghal

BP-98-2009 Oude Pontweg 185 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woon-
wagen met een aanbouw

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:
BL-57-2009 Wijkerstraatweg ong. te Velsen-Noord; 

het plaatsen van een informatiebord 
(tijdelijk)(naast nr. 278)

BL-62-2009 Hyacinthenstraat 4 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BP-303-2007 Rijksweg 236 te Santpoort-Noord; het 
verplaatsen van een beheerdersruimte/
stacaravan (tijdelijk)

BP-23-2009 Rijksweg 94 te Velsen-Zuid; het verande-

ren en vergroten van een woning
BP-62-2009 Rijksweg ong. te Santpoort-Noord; het 

oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen 
een termijn van 6 weken vanaf de dag na verzending 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de recht-
bank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-54-2009 Willebrordstraat 34 te IJmuiden; het ver-

wijderen van een asbesthoudende riole-
ringsbuis

SL-55-2009 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het slopen van alle fundaties/leidingen/
kabels van de installaties van v.m. 
Hoogoven 4 en 5 met de bijbehorende 
gebouwen (2D en 2E)

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
MONUMENTENVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-4-2009 Velserhooftlaan 20 te Santpoort-Noord; 

het restaureren/onderhouden van een 
schuur/schaftlokaal

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via DigiD).

Te koop:
H. fiets, 3 versn., trom-
melremmen, Union, 70,-
, m. fiets 50,-, damesfiets 
50,-. Tel: 0255-538021
Te koop:
Fietsstoeltje v. achter 6,-, ba-
rometer, antiek 12,50, han-
dradio 10,-, nw. fietspomp 
6,-, nw. accu boormach. 
17,50. Tel: 0255-520978
Te koop:
Golfkarretje en losse tas 
met mooie grafit stok-
ken en 4 woods. Plus div. ac-
cesoires. Alles bij elkaar 
100,-. Tel: 0255-515369
Te koop:
2 Paar Nordic Walkings-
tokken, zijn inschuifbaar. 
40,-. Tel: 0255-518125
Gevraagd:
Restanten acrylverf 
voor stichting nieuw ta-
lent. Tel: 06-47773116
Te koop:
Restant vloertegel, 40 maat 
40/60, leisteen, black ber-
ry, 10 m2 300,-. antra-
ciet. Tel: 06-52270536

Te koop:
2 CD’s met historische opna-
me van de WO 2 15,-, ktv 20,-
, 4 wereldatlassen van Eu-
ropa, Afrika, Zuid Ameri-
ka 15,-. Tel: 0251-228348
Te koop:
Hometrainer, km tel-
ler, snelheid + hartslagm-
tr. 95,-. Tel: 0255-531457
Te koop:
Grastrimmer Black 
& Decker 10,-. 
Tel: 0255-512797
Te koop:
Dwergkonijntje, kl. marter 
10,-. Gevr.: miniatuur parfum-
flesjes. Ik kom ze graag op-
halen. Tel: 0255-533233
Verloren:
Wit gouden ring met dia-
mant (solitair). Omgeveing 
Betelgeuzestraat/Bellatrix-
str. op 13-6. Tel: 0255-520934
Te koop:
Jongensfiets Gazelle ± 6/10 
jr 20,-, kinderstoeltjes ach-
terop de fiets, 2 x 5,-, school-
bord, skeelers mt. 37 + 38 
7,50 p.p. Tel: 023-5387865

Gestolen:
Giant herenfiets, di. 16-6 Pla-
netenwijk, zeer gedupeerd. 
Wie heeft deze fiets ge-
zien? Tel: 023-5272076
Gevraagd:
Verzamelaar van gram-
mofoonplaten vraagt te-
gen betaling, singels, lp’s ja-
ren 50/60 t.b.v. jukebox. 
Tel: 023-5381320
Te koop:
Dames racefiets Giant 
75,-, weinig gebruikt. 
Tel: 0255-533507
Te koop:
Centrifuge z.g.a.n. 
met garantie 50,-. 
Tel; 0255-534328
Te koop:
Prachtige dekenkist met rond-
om houtsnijwerk, 88 x 52 x 
45, 1983 in Aruba gekocht, 
rek. + kwitanties aanwe-
zig 100,-. Tel: 023-5387133
Verloren:
Tijdens avondvierdaag-
se fietssleutels (3 stuks). Mo-
gelijk omg. de Heerenduin-
weg. Tel: 0255-755182

Te koop:
Overtollig huisraad, dames-
kleding, boeken, legpuzzels, 
lp’s en diverse verzamelobjec-
ten, 5,- per doos of zak, mun-
ten 5,-. Tel: 023-5390914
Te koop:
Aquarium Malibu, 60 ltr., half 
rond op statief, geheel com-
pleet 35,-. Tel: 0255-516581
Aangeboden:
Gratis 4 kaarten voor Slag-
haren. Tel: 0255-521630
Gevraagd:
Accordeon, oud of defect, 
haal ik gratis op voor on-
ze hobby. Tel: 023-5639828
Gevraagd:
Wie heeft voor ons, wegens al-
tijd kouden voeten een elektri-
sche kruik? Tel: 023-5376463
Te koop:
Ronde tuintafel groen, 25,-
, ligbed met matras, groen, 
25,-. Tel: 023-5252956
Gestolen:
Giant herenfiets, di. 16-6 Pla-
netenwijk, zeer gedupeerd. 
Wie heeft deze fiets ge-
zien? Tel: 023-5272076

Verloren:
Leesbril in zwarte ko-
ker. Tel: 023-5241843
Gevraagd:
Chinese rijstschaaltjes/kom-
metjes, eventueel met le-
pels. Tel: 023-8905098
Gevraagd:
Weggevlogen, witte parkiet 
omg. Santpoort-Noord. Tel: 
023-5372849 of 06-44994566
Te koop:
2 Pers. licht gewatteer-
de sprei, kl. lila, roze, wit en 
grijs. 10,-. Tel: 023-5377267
Te koop:
Leren 3-zitsbank, z.g.a.n. 
kleur l. beige wegens over-
compl. vr. pr. 5,-. 
Tel: 023-5274940
Gevraagd:
Verzamelaar van gram-
mofoonplaten vraagt te-
gen betaling, singels, lp’s ja-
ren 50/60 t.b.v. jukebox. 
Tel: 023-5381320
Te koop:
Dames racefiets Giant 
75,-, weinig gebruikt. 
Tel: 0255-533507

Te koop:
Stookhout, 1,50 per puin-
zak, groot. Tel: 023-5313456
Te koop:
Wielaslamp met kap, h. 95 20,-
, rondpoottafel + 4 stoelen, 
mah. 120,-. Tel: 023-5258275
Te koop:
Houten kastplanken, div. ma-
ten v.a. 1,50 p.st, 2,5 dik, z.g.a.n. 
step, 4 kleuren, 12” lb. 25,-, hut-
koffer 20,-. Tel: 023-5328585
Gevraagd:
Van wie kan ik een party-
tent met zijwanden lenen? 
Periode 26-8 t/m 31-8. Te-
gen bos bloemen of taart. 
Tel: 023-5376149
Te koop:
Nieuwe kassalade met 12 
geldvakken, 41 x 43  m, zwart 
+ 2 sleutels 50,-, Paardrij-
cap maat 56, zwart 15,-. 
Tel: 023-5365300
Te koop:
Bakelieten medicijnkast-
je, deurtje is wit, de rest 
zwart, 50-er jaren. In nw. 
staat, heel apart. 47,50. 
Tel: 023-5361717


