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Verrassende kortebaan
IJmuiden aan Zee - Vorige week donderdag vond de
Kortebaandraverij plaats op
de Kennemerboulevard. Tijdens de feestweek in IJmuiden aan Zee verschenen 18
paarden aan de start, terwijl
er plaats was voor 26. Sommige paarden hadden verplichtingen elders.
Hoewel het minder druk was
dan vorig jaar, was het toch heel
gezellig. De terrassen zaten vol
en langs de kant van de boulevard volgden veel toeschouwers vol spanning de verrichtingen van de paarden. Zoals Co,
Simone en Frits. Zij maken deel
uit van een groep Velsenaren die
de kortebaandraverij op de voet
volgt. Na IJmuiden volgen zij de
paarden naar Santpoort, Beverwijk en Heemskerk. ,,Ik doe dit
al 30 jaar. Het is spannend om
een gokje te wagen en de koers
te volgen’’, vertelt Co. ,,Bovendien is het heel gezellig, zo met
vrienden onder elkaar. Een bier-

tje en het zonnetje erbij, het kan
niet beter.’’ Hij vervolgt: ,,De draverij van Santpoort is altijd heel
gezellig, dan kom je veel oude
bekenden tegen.’’ Simone onderbreekt hem: ,,De IJmuidenaren gaan wel naar Santpoort,
maar de Santpoorters komen
niet naar IJmuiden.’’ Co besluit:
,,Maar in Santpoort hebben ze
ook een jarenlange traditie opgebouwd, wat dat betreft komt
IJmuiden net kijken.’’ Hij kijkt om
zich heen: ,,De boulevard is wel
een schitterende locatie, lekker
ruim en met uitzicht op de jachthaven.’’
De winnaar van vorig jaar en favoriet van velen, Neeroson, lag
er na de eerste omloop al uit. Pikeur Ruud Pools had tegen zichzelf geloot en moest daarom het
paard aan een ander overlaten,
terwijl hij verder ging met Willie Luciano. Veel mensen vroegen zich af of het anders was
verlopen als Ruud Pools zelf
was gestart met Neeroson, maar
dat blijft natuurlijk gissen. Goe-

de kortebaners kwamen altijd
uit de stallen van Aad Pools en
Cees Hetteling. Dit jaar werd er
ook veel verwacht van trainer
Caroline Aalbers en pikeur John
Dekker, die eerder dit jaar een
doorbraak maakten. Maar hun
paard Yke Sandesman maakte die verwachtingen in IJmuiden niet waar. Er waren duidelijk twee favorieten, waar veel op
ingezet werd: Willie Luciano met
Ruud Pools en Donna Napoli
met de jarige Aad Pools. Zij zouden uiteindelijk derde en tweede worden.
De kortebaandraverij van IJmuiden aan Zee had een verrassende winnaar waar niemand op
had gegokt: Yke Starlake met pikeur Lindsey Pegram. Dit paard
liep in de finale tegen Donna
Napoli. Die maakte een ongelukkige start: het dier gleed even
uit en ging in draf verder. Daardoor werd Yke Starlake uiteindelijk de winnaar. Zie ook www.
kortebaanjaarboek.nl.
(Carla
Zwart, foto: Hans de Klerk)

Beachvolleyball
Velsen-Noord - De Noordpier was het afgelopen weekeinde het decor voor het Palm
Beach Life Beach Volleyball Circuit. Ruim 700 bezoekers kwamen naar het spetterende evenement met 350 enthousiaste
deelnemers. Het evenement is
terug van weggeweest, in 2003
werd het voor het laatst gehouden. Het brede strand heeft
plaats voor 100 velden, er werden 40 opgezet. Ondanks de wat
kleinere opzet was het een gezellig en sportief toernooi (foto:
Ronald Mooiman)
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met:
0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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 vrijdag 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 Dekkers, 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.

Zwembad introduceert
tijdregistratiesysteem
IJmuiden - Vorige week is het
grote bad van De Heerenduinen leeggepompt - 1 miljoen
liter water - zodat onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden kunnen plaatsvinden, maar ook de aanleg
van het nieuwe tijdregistratiesysteem. Hiervoor moeten aan de kopse kant van
het zwembad, bij de douches,
een tweetal registratiedraden
in de betegeling worden gelegd waarvoor een tweetal
sleuven moesten worden gefreesd.
Cor Speelman, manager van het
zwembad, legt desgevraagd uit
dat de zomerperiode hét moment is om het wedstrijdbad onder handen te nemen omdat nu
zowel het recreatiebad als ook
het buitenbad voor zwemmers
ter beschikking staan. Het registratiesysteem biedt zwemmers
de mogelijkheid om hun prestaties te volgen en te vergelijken.
Na aanschaf van een bandje met
daarin een chip (per jaar cira 25
euro) worden de zwemtijden geregistreerd en vastgelegd. Ook
kan de zwemmer op een grote monitor, die recht boven het
zwembad is gemonteerd, zijn tijd
aflezen. Je tikt aan en kijkt naar

boven om te zien welke tijd je
noteert, aldus Speelman.
ChampionChip Timepoint (zo
heet het systeem) is in Nederland in 2007 geïntroduceerd en
is op dit moment in de regio alleen in zwembaden in NieuwVennep en Hoofddorp te vinden.
De gezwommen tijden worden
ook doorgestuurd naar een internetpagina zodat de zwemmer
zijn behaalde resultaten thuis
op een rustig moment kan bekijken.
Ook nieuw is de recent geïnstalleerde, automatische, deurbediening. Voor zwemmers met
een handicap is het vaak lastig
om de zware deuren die naar de
doucheruimtes en het zwembad voeren te openen. Net als
in het ziekenhuis is het nu mogelijk middels een druk op knop
de deuren open te laten zwaaien. Voor zwemmers die bijvoorbeeld rolstoel gebonden zijn een
hele verbetering. In de speciale omkleedruimte staat ook een,
elektrisch in hoogte verstelbare
tafel die het omkleden, voor de
begeleiders van zwemmers met
een handicap, veel makkelijker
maakt. Meer informatie over het
tijdregistratiesysteem is te vinden op www.mychampionchip.
com. (Joop Waijenberg)

Samenwerking
buurtbemiddeling
Velsen - Eind juni is het convenant Buurtbemiddeling Velsen
ondertekend door Woningcorporaties Kennemerhave, AWV
Eigen Haard, Woningbedrijf Velsen, Woningbedrijf Brederode,
Stichting Welzijn Velsen, Politie
Kennemerland en de gemeente Velsen. Zij hebben afspraken
gemaakt over de kwaliteit van de
organisatie en de uitvoering van
buurtbemiddeling. In februari
2009 is het meld- en coördinatiepunt buurtbemiddeling Velsen
geopend voor buren die bij ‘gewone’ burenruzies en het voorkomen daarvan advies en of bemiddeling wensen. Er zijn nu 50
meldingen.

Onder leiding van coördinator
Suleika van Holland en het team
buurtbemiddelaars worden buren gratis en belangeloos geholpen bij het vinden van oplossingen. De buurtbemiddelaars zijn
professioneel opgeleide mensen
die belangeloos hun vrije tijd ter
beschikking stellen om buren te
begeleiden; zij volgen daarvoor
trainingen. Wenst u bemiddeling, neem dan contact op met
het meldpunt. Buurtbemiddeling
is bereikbaar via 0255-548520
en info@buurtbemiddelingvelsen.nl. Zie ook www.buurtbemiddelingvelsen.nl. Buurtbemiddeling is tot en met maandag 10
augustus.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en SantpoortNoord: 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 Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
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-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie 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 raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, 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 Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice 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 wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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SVIJ doet gooi
naar derde klasse

Wat is
er te
doen

89N9K99?
Vrijdag 31 juli
Strandbibliotheek: Yoga voor
volwassenen van 11.00 tot 12.00
uur
Openluchttheater Caprera:
Racoon, 20.30 uur, kaarten via
023 5250050 of www.openluchttheaterbloemendal.nl

Zaterdag 1 augustus
Kunstmarktconcert Spaarndam in de Oude kerk, om 15.00
uur. Liederen van o.a. Robert
Stolz, Verdi, Puccini en Simon &
Garfunkel. Toegan vijf euro. kinderen tot 12 jaar gratis.
Dorpsfeest Santpoort: zie programma elders in deze krant
Strandbibliotheek:
Piratenfeest, start om 14.00 en 15.00
uur

Zondag 2 augustus

Dorpsfeest Santpoort: zie programma elders in deze krant
Vereniging Corus Stoom
IJmuiden: rondrit met de stoomtrein over het staalbedrijfsterrein. Kaarten via 06 12105962,
excursietrein@corusgroup.com
of aan het loket j

Week lang feestkorting
bij Dingespoort
Santpoort-Noord - Heerlijk
zo’n Dorpsfeest Santpoort, maar
af en toe wel vermoeiend. Gelukkig is er ook Dingespoort waar je
de hele week elke dag welkom
bent, heerlijk kunt zitten en ook
nog genieten van de heerlijkste
gerechten en hapjes. Bovendien
is het tijdens het Dorpsfeest extra korting bij Dingespoort: Jos
en Annelies nemen over de hele
nota de BTW voor hun rekening.
En wat kun je lekker eten bij Dingespoort. Alle gerechten zijn vers
en natuurlijk vers bereid. De hele dag wordt de grote kaart gevoerd, dat betekent een ontzettend grote keus uit vlees-, vis-,
kip- en vegetarische gerechten.
‘s Avonds wordt voor de lekkere trek de kleine kaart gevoerd
met de befaamde saté en overheerlijke broodjes shoarma, kebab, kroket en pitakaas. Alle ge-

rechten kunnen desgewenst ook
meegenomen worden. Favoriet
bij Dingespoort zijn het familiepakket, het partypakket en de
spareribs, alledrie echt smullen.
Dingespoort biedt iedereen een
warm welkom, of je nu komt met
zijn tweetjes of met een groep.
Reserveren is gewenst. En voor
de rokers is een rookkamer aanwezig.
Natuurlijk is Dingespoort ook
sponsor van Harddraverij Santpoort en omgeving. Jos en Annelies en hun team van Dingespoort kijken nu al uit naar het
Dorpsfeest Santpoort. ,,We wensen iedereen een fantastische
week toe,’’ zeggen Jos en Annelies.
Voor reserveringen kan worden
gebeld met 023-5377224. Kijk
ook eens op de website www.
dingespoort.nl.

Maandag 3 augustus
Dinsdag 4 augustus
Dorpsfeest Santpoort: zie programma elders in deze krant

had?

Dorpsfeest Santpoort: zie programma elders in deze krant
Strandbibliotheek: Voorlezen
om 13.30 en 15.30 uur

Dae rs- Monstertocht
De l- Elmakes
Dwgger Bru
li
boei
Donderdag 6 augustus

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Spoortunnel op de schop
Velsen - Door werkzaamheden
aan de Velser spoortunnel rijden er momenteel geen treinen
tussen Driehuis en Beverwijk.
Er worden bussen ingezet. De
werkzaamheden duren nog tot
en met 9 augustus. In het weekeinde worden de werkzaamheden uitgebreid tussen Haarlem
en Uitgeest. Daarom rijden op

Ouderennieuws

en De Spil De Mel
Woensdag 5 augustus

Geen krant gehad?

Op zondag 2 augustus aanstaande zullen de eerste balomwentelingen plaatsvinden gedurende
een oefenpotje tegen TABA. Deze wedstrijd wordt gespeeld op
kunstgras en zal om 14:00 uur
aanvangen. In het oefen/bekerschema zitten verder wedstrijden verwerkt tegen IJmuiden,
Stormvogels, Alliance, Velsen
Noord, Spaarnwoude, Vogelenzang en Sizo.
Op zaterdag 15 augustus 2009,
zal er in het kader van het 80-jarig bestaan een heuse topamateurwedstrijd worden gespeeld.
Te gast op het complex zijn
ADO’20 uit Heemskerk en het
bevriende Harkemase Boys uit
het gelijknamige Harkema. Beide ploegen zijn gebaat om bij de
eerste vier van hun poule dit jaar
te eindigen vanwege de topklasse indeling. Harkema houdt al
sinds jaar en dag een trainingskamp in IJmuiden en is het afgelopen seizoen kampioen geworden van de zaterdag hoofdklasse C. Door deze prestatie mogen
zij uitkomen in de officiële Amstel Cup met als mogelijke tegenstander het Feijenoord van
Mario Been.
Zo heeft u de eerste perikelen
van VV SVIJ onder ogen gehad.
De komende weken hopen wij
u een aantal uitslagen, bijzonderheden en wedstrijdverslagen
te vermelden, evenals de voortgang van het eerste A-juniorenteam van SVIJ sinds 12 jaar.

zondag 9 augustus ook op dat
traject geen treinen. De reisduur
per bus tussen Uitgeest, Beverwijk en Haarlem kan 15 tot 40
minuten langer zijn dan per trein.
Op www.ns.nl kan de Reisplanner worden geraadpleegd. Of
men kan bellen met 0900-1475
of 0900-9292 voor nadere reisinformatie.

Ouderennieuws

Dorpsfeest Santpoort: zie programma elders in deze krant

Inloopochtend voor vrouwen
en mannen met borstkanker.
Kennemer Gasthuis lokatie zuid.
Van 10.00 tot 11.30 uur.
Dorpsfeest Santpoort: zie programma elders in deze krant

IJmuiden - Na een ‘overgangsjaar’ in de vierde klasse van de
K.N.V.B. zal het dit jaar er om
gaan spannen binnen de gelederen van SVIJ. Het seizoen
2009/2010 zal in het teken komen te staan van het proberen te bereiken van de 3e Klasse. Dit zal een unieke prestatie
zijn in de SVIJ-zondaghistorie
want nog nimmer heeft men deze doelstelling voor ogen gehad,
laat staan ook bereikt. De selectie heeft ten opzichte van vorige jaar, gelukkig maar één flinke aderlating hoeven doen, middels het vertrek van topscoorder P. Maat. Zijn gemis zal opgevangen moeten worden en wellicht zal dit de deuren weer open
gaan zetten voor anderen binnen de selectie. De selectie van
SVIJ krijgt voor het komende seizoen in ieder geval de beschikking over de gebroeders Erwin
en Ronald van der Lugt, Roberto
Mando, Frank Gaarthuis, Patrick
van Doorn (Velsen) en Jamal
Aziz van DWV. Een aantal oudcoryfeeën is naar het 3de teruggestapt, maar daar leest u in de
volgende edities meer over.
Deze groep is afgelopen maandag gestart met de eerste trainingen én met een opkomst van
maarliefst 28 man, kan er nu al
vastgesteld worden dat men
daar ook op de hoogte is van het
feit dat zij iets ‘unieks’ kunnen
gaan neerzetten binnen de historie van SVIJ.

Santpoort-Noord - De Nordic
Walkers van Elmakes houden
van een uitdaging. Afgelopen
zaterdag makten 14 deelnemers
van deze Santpoortse groep een
monstertocht: zij liepen van Den
Helder tot Wijk aan Zee, een afstand van 57 kilometer. Door de
hoge waterstand konden zij niet
op het strand beginnen, zoals
de bedoeling was. Over voet- en
fietspaden ging het tot aan Callantsoog. Bij de Hondsbossche
Zeewering volgde een eindeloos

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

lijkende zeedijk van 5,5 kilometer. Bij Camperduin werd gepauzeerd en daar werden de voeten
verzorgd. Op het strand van Bergen zag de groep aan de skyline Corus liggen, een goed ijkpunt voor de resterende 26 kilometer. Bij Egmond voelden diverse wandelaars hun spieren, maar
na een peptalk van begeleider
Marco Maas gingen zij er weer
voor. Via Bakkum en Heemskerk
werd uiteindelijk Wijk aan Zee
bereikt, een hele prestatie

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel. In de maanden juli
en augustus is er geen open tafel. De eerstvolgende open tafel
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). U kunt genieten van een 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 eerstvolgende open tafel is op vrijdag
4 september.
Koersbal op maandag zijn nog
leden welkom.
Restaurant 3 augustus weer geopend op maandag en woensdag
vanaf 12.00 uur. Opgeven vooraf
niet nodig. Kosten 5 euro.
Zomerfeest Vrijdag 14 augustus
zomerfeest van 16.00 tot 20.00
uur, met buffet, rad van avontuur
en muziek. Kaarten 7,50 euro.
Vrijwilligers voor de felicitatiedienst, verzorgen en onderhouden van de volière en voor de
keuken gezocht
ANBO Santpoort/Velserbroek
Donderdag 17 september: Dagtocht Hart van Brabant met bezoek aan orgelmuseum te Hilvarenbeek. Kosten 41 euro, aanmelden voor 30 augustus via 023
5381221 of 06 21441197.
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Cursus Zumba bij RKGV

Niet blij
met politie
IJmuiden - Politiemensen zagen
vorige week vrijdag een man op
de Lange Nieuwstraat lopen die
onder invloed van alcohol was.
Hij zwalkte over straat en vormde zo een gevaar voor het verkeer. Een poging van de agenten om hem op het rechte pad
te helpen liep op niets uit omdat
de man steeds opnieuw de straat
op liep. Ze hebben de man uiteindelijk aangehouden en meegenomen naar het bureau. De
agenten hebben de echtgenote
van de man, een 57-jarige IJmuidenaar, gevraagd hem op te halen. Kort nadat de vrouw met
haar dronken man was weggereden kwam zij alleen terug. De
man was een stukje verderop uit
de auto gesprongen en weggelopen. Aan het bureau kwam ze
haar beklag doen. Ze had liever
gezien dat haar man in een cel
was gezet. Nu werd zij met het
probleem opgescheept.

Verhalen in
de bibliotheek
IJmuiden - Van maandag 27
juli tot en met zaterdag 14 augustus staat het Verhalenkabinet bij het Historisch Informatiepunt TOEN in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden op het Dudokplein. Het Verhalenkabinet is een
computermeubel waarop je verhalen van toen kunt beluisteren,
bekijken of zelf kunt inspreken.
Al deze verhalen en herinneringen worden verzameld door het
Register van de Dag van Gister
en op www.gister.nl gezet. Het
Register van de Dag van Gister is ontwikkeld door ProBiblio,
Cultureel Erfgoed Noord-Holland, Waag Society en Kunstgebouw om de verhalen van toen
niet verloren te laten gaan voor
komende generaties. Het Verhalenkabinet zal landelijk op een
aantal plekken worden gezet.
In eerste instantie zal dit meubel en de website getest worden,
maar daarna zal het Verhalenkabinet in de maanden oktober
tot en met december nogmaals
in de bibliotheek staan. U kunt
met het testen van het meubel en de website helpen door
uw verhaal of herinnering aan
uw school, huis, werk of eerste
verkering te vertellen. Ook kunt
u foto’s meenemen om uw verhaal of herinnering te illustreren,
want het Verhalenkabinet heeft
ook een scanner. Het gebruik
van het computermeubel is heel
simpel gemaakt en kan door iedereen bediend worden. Mocht
u hulp nodig hebben, dan kunt u
via een intekenlijst uw naam en
adres opgeven bij de servicebalie van de bibliotheek IJmuiden
en Velserbroek. De bibliotheek
laat dan weten wanneer er hulp
aanwezig is of wanneer een bijeenkomst georganiseerd wordt
om het uit te leggen. Zie ook
www.bibliotheekvelsen.nl.

Activiteiten strandbieb
IJmuiden aan Zee - Afgelopen
zaterdag konden kinderen schatgraven bij de strandbibliotheek.
Heel modern: niet met scheppen werd er naar de schat gezocht, maar met detectors. In het
zand van een afgezet stuk strand
waren kaartjes verstopt Als de
kinderen boven een kaartje waren, dan ging de detector piepen
en dan moesten ze met de handen in het zand graven om het
kaartje te zoeken. De broers Gabie, Jamy en Burney uit Velserbroek gaan samen met logé Esmee enthousiast aan de slag. Al
gauw begint de detector van Esmee en Burney te piepen. Als ze
het kaartje hebben gevonden,
staat daarop de mededeling:
‘Helaas pindakaas, je hebt geen
prijs’. Gabie en Jamy hebben
even later meer geluk, zij vinden
een kaartje waarop staat: ‘Joepie de poepie, je hebt een prijs’.
Ze gaan een prijs uitzoeken en
komen even later terug met een
reuze stuiterbal en een spel. Ook
Esmee en Burney hebben uiteindelijk het goede kaartje te pakken. Kinderen mochten net zolang doorzoeken tot ze het goede kaartje gevonden hadden.
De komende periode zijn er

de volgende activiteiten bij de
strandbibliotheek.
Yogastudio IJmuiden geeft op
vrijdag 31 juli van 11.00 tot 12.00
uur een professionele les voor
volwassenen. Hier wordt een mix
gemaakt van verschillende yogavormen. Door deze variatie
ontstaat een uitgebalanceerde
yogales, die toegankelijk is voor
iedereen.
Zaterdag 1 augustus is er een piratenfeest. Het wordt een spannende middag waarin veel te beleven valt. De piraten zijn nog
stoerder wanneer zij als echte
zeerover geschminkt worden. De
mooiste piraat kan namelijk een
mooi prijsje winnen. Het feest
begint om 14.00 uur en nog een
keer om 15.00 uur.
Voor deze activiteiten dient van
te voren ingeschreven te worden, dit kan bij de centrale bibliotheek, bij de strandbibliotheek
of via www.bibliotheekvelsen.nl
Voorlezen op woensdag 5 augustus, van 13.30 tot 14.00 uur
en van 15.30 tot 16.00 uur. Samen met de meiden van de
strandbibliotheek zoeken de kinderen een leuk voorleesboek uit
en dan gaan ze lekker zitten en
luisteren. (foto: Carla Zwart)

Jarig PWN trakteert op
gratis wandel/fietskaart
Regio - De sector Natuur & Recreatie van PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland bestaat
75 jaar. Daar staat PWN gedurende het hele jaar bij stil. In
de maand augustus heeft PWN
een cadeautje voor klanten die
in 2009 ook 75 zijn geworden of
worden. Tegen overlegging van
hun identiteitsbewijs kunnen zij
bij bezoekerscentrum De Hoep
of duincentrum De Zandwaaier
naar keuze een wandel- of fietskaart van de Noord-Hollandse
duinen afhalen.
PWN levert betrouwbaar drinkwater en mooie natuur: Producten die een vitaal en gezond leven bevorderen. Daar haakt deze cadeau-actie bij aan. Lekker
wandelen of fietsen in de 7500
hectare natuur die PWN beheert, doet je goed. Juist voor

ouderen is het zaak om te blijven bewegen. Dat kan op de
honderden kilometers wandel, fiets- en ruiterpaden die lopen door prachtige duin-, bos, heide- en cultuurlandschappen. Er is voor iedereen wat wils
en het is er goed toeven, ook bij
wat minder goed weer. De wind
door je haren laten waaien, geuren opsnuiven, je ogen de kost
geven, onbekende plekken ontdekken, zand tussen je tenen
voelen. Het kan allemaal in de
Kennemerduinen, het Noordhollands Duinreservaat en landgoed Marquette.
Bezoekerscentrum De Hoep
(Castricum) en duincentrum De
Zandwaaier (Overveen) zijn de
hele week geopend van 10.00
tot 17.00 uur, behalve op maandag. Zie ook www.pwn.nl.

IJmuiden - Bianca van Veen
geeft al een aantal jaren les bij
RKGV en met veel plezier. Een
paar maanden geleden ontdekte zij de nieuwste Zuid-Amerikaanse rage, Zumba. Zij volgde
een cursus om dit binnen haar
eigen lessen aan te kunnen bieden. Zij geeft les op maandagen woensdagavond in aerobics,
bootcamp en taebo. Op 27 augustus om 19.00 uur in de Heerenduinzaal zal de eerste les van
een reeks van 10 weken gaan
beginnen.
Zumba is een workout waar je
vrolijk van wordt. Zumba is levendig, sportief en voor iedereen
toegankelijk. Het is geïnspireerd
door de Latijns- Amerikaanse
dansen.

Het is een workout om lekker
met je lijf bezig te zijn. Deelnemers zullen vet verbranden,
spieren opbouwen en de conditie verbeteren.
Maar het belangrijkste van Zumba is plezier. De heerlijke muziek
en de verschillende tempo’s maken Zumba altijd afwisselend.
Naarmate de tijd vordert zullen
de cursisten hun lijf leren loslaten waardoor ze sexy bewegingen leren maken en alles los leren schudden.
De Heerenduinzaal is aan de
Heerenduinweg 41 tegenover het
zwembad, ingang tussen scholen Het Kompas en De Vuurtoren. Prijs: 52,50 euro per persoon
voor tien lessen, te voldoen per
automatische incasso.

Supporters helpen Telstar
Velsen-Zuid - Zaterdag waren ruim 30 supporters druk aan
het klussen op sportpark Schoonenberg, het thuishonk van Telstar. Zondag 7 augustus begint
de Jupiler League, op zondag 14
augustus speelt Telstar de eerste thuiswedstrijd en dan moet
het stadion er piekfijn uitzien. De
nieuwe tribune nadert zijn voltooiing en zal naar verwachting
deze week klaar zijn.
,,De oude tribune was van hout,
dat vroeg om veel onderhoud’’,
vertelt Lon Weijers, bestuurslid van de supportersvereniging. ,,Dus dat scheelt een heel
eind. Maar er blijft nog genoeg
te doen.’’ Hij somt op: ,,Het toegangsplein, dat opgeknapt is,
moet opgeruimd worden. De reclameborden en het scorebord
moeten schoongemaakt worden,
net zoals de toiletten en de verkooppunten. En dan zijn er nog
de nodige bouten en schroeven, die aangedraaid moeten
worden.’’ Lon besluit: ,,Dit is onze eigen plek, dat moet op orde
zijn. We vinden het vanzelfsprekend, dat we helpen met hand
en spandiensten.’’
Mara (22) en Charice (23) zijn
de enige dames in het gezelschap. Zij behoren bij een ploeg
meiden, die zichzelf de Telliegirlz noemt en Telstar elke wedstrijd aanmoedigt met luide zang
en dans vanaf de zijlijn. Ze hebben net de keuken schoonge-

maakt en gaan nu de kantine
schilderen. ,,Het is vooral gezellig, zo met elkaar’’, zo verklaren
ze hun aanwezigheid. Toch hebben ze ook verstand van voetbal. ,,Mara was de eerste vrouw
die ik tegenkwam, die weet wat
buitenspel is’’, zegt een andere supporter. Vanzelfsprekend is
ook de oudste en trouwste supporter aanwezig deze dag: Peter
Zoontjes (70), ook wel bekend
als Jomanda. In de jaren ’70 liep
hij in het stadion rond met een
billboard met daarop de tekst:
‘Let’s go Telstar, where the action is’. Leen van der Lugt vroeg
hem om als vaste waarde bij de
supportersvereniging te komen,
die toen uit vijf personen bestond. Nu zijn dat er bijna 200.
,,Door de jaren heen zijn de supporters steeds fanatieker geworden, we worden er ook meer bij
betrokken’’, vertelt de supporter.
Heeft hij vertrouwen in het komend seizoen? ,,Er zijn nog maar
16 spelers, terwijl dat er 20 moeten zijn. Maar de technische staf
zegt dat het goed komt, dus daar
houden we ons maar aan vast. Ik
hoop op een plaats in de Top 10’’,
zegt Zoontjes. Hij heeft nog een
verzoek: ,,Schrijf even op, dat de
Oosttribune vol moet. Voor de
nieuwe tribune zijn er best wel
veel plaatsen verkocht, maar de
tribune van de supporters moet
ook vol, dus: Velsenaren, kom
op!’’ (Carla Zwart)
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Vierdaagse van Nijmegen

Vier maal is scheepsrecht

Vrienden volbrengen
‘Le Tour op z’n kantje’
IJmuiden - Na maanden van
intensieve training stond zaterdag voor de twaalfde keer
‘Le Tour op z’n kantje’ op het
programma. Maar liefst 21 fanatiekelingen, allen vriend of
kennis van het Pakhuys, hadden zich voor deze editie ingeschreven. Dat deze happening inmiddels niet meer ongemerkt aan de lokale horeca voorbij gaat, bleek wel uit
het feit dat Grand Café La Belle de deelnemers in fantastische trendy t-shirts had gestoken.
Op zich lijkt de ’Le Tour op z’n
kantje’ een peulenschil. Er dient
een fietsrit van IJmuiden naar
het strand van Bloemendaal en
vice versa te worden afgelegd.
De kneep zit hem echter in de
tussenstops. Bij elke stop dient
men twee of meerdere glazen
bier te drinken. Hierdoor wordt
de rit na elke tussenstop een
stukje zwaarder.
Nick en Sidney, de eigenaren
van La Belle, hadden de coureurs uitgenodigd om vooraf een
ontbijt bij hen komen nuttigen.
Aangezien een goed ontbijt de
basis is om de uitdaging tot een
goed eind te kunnen brengen,
werd deze uitnodiging gretig geaccepteerd. Nadat één der renners met de nodige moeite van
het toilet was bevrijd, stortten de
mannen zich als een stel uitgehongerde leeuwen op de overheerlijke uitsmijters. Hierna werd
het hoog tijd voor de eerste gele rakker.
Rond half één was het moment
daar om de stalen rossen te bestijgen. Nadat ome Gert de traditionele groepsfoto had genomen, gingen de 21 renners op
weg naar de eerste stop. On-

danks dat Valerius op nog geen
2 kilometer van het beginpunt
ligt, hadden de twee biertjes die
daar op het terras werden ingenomen voor een aantal geen minuut later moeten komen...
Nadat iedereen zich genoeg
moed had ingedronken, ging
men op weg naar de tweede
stop. Deze was gepland bij het
fraai gelegen ‘Hoeve Duin en
Kruidberg’. Naast de verplichte
twee flesjes bier, had men hier
een andere vorm van tijdverdrijf
geregeld: wespen ontlopen. Enkele helden hebben hierdoor een
extra inspanning geleverd, door
naast het fietsen enkele kilometers extra te rennen.
Bij ‘t Hemeltje in Bloemendaal,
waar de volgende stop was gepland, werden de deelnemers
met open armen ontvangen.
Aangezien enkele renners er
hongerig uitzagen, trakteerde
gastvrouw Cindy Koster de renners op een niet te versmaden
bittergarnituur, waarna de vrienden zich echt in de Hemel waanden. Vanaf dit punt stond een
zwaar gedeelte van de rit op het
programma. Er moest in één ruk
naar het strand van Bloemendaal worden gefietst. Halverwege de Zeeweg lag er in de bosjes
echter een vrieskist vol met ijskoude gele rakkers verstopt. Zou
de goede Sint nu al in het land
zijn? Deze versnapering deed
de mannen duidelijk erg goed.
Vol vertouwen fietste men hierna, in een ongeëvenaard tempo door naar het strand. Bij Paviljoen ‘Vroeger’ werden de deelnemers door vijftig uitzinnige en
schaars geklede heren ontvangen. Aangezien deze heren andere bedoelingen hadden dan
gezamenlijk een biertje drinken,
trokken de deelnemers zich te-

rug op het rustigere gedeelte
van het terras. De helft van de
tocht was bereikt!
De terugweg werd in vliegende vaart afgelegd. Eerst werd
men wederom zeer gastvrij ontvangen in Het Hemeltje, waarna men koers zette naar De Wildeman. Alex Hermans, eigenaar
van De Wildeman, liet blijken
dat hij weet hoe je een wielrenner moet verwennen. Naast de
verplichte versnaperingen serveerde hij de mannen op enkele
drankjes die waarschijnlijk hoog
op de dopinglijst prijken. Gevolg hiervan was dat het laatste
stuk in recordtempo werd afgelegd. Nick en Sidney van La Belle onthaalden de deelnemers als
ware kampioenen. Een gedeelte van hun zaak hadden zij speciaal voor hen afgezet, zodat zij
daar verzorgt konden worden en
waar zij op hun gemak van een
‘sportersmaaltijd’ konden genieten. Doordat deze maaltijd van
een zodanig hoge kwaliteit was,
besloten enkele vrienden van het
Pakhuys om de tocht door te trekken naar het strand van IJmuiden. Dit stond als oorspronkelijk
einddoel gepland, echter door de
toegewijde service en de betrokkenheid die werd getoond door
de medewerkers van La Belle,
besloten de meeste deelnemers
dat dit een perfecte eindbestemming was voor de tocht der tochten.
Langs deze weg willen de deelnemers Nick en Sidney van
Grand Café La Belle bedanken
voor de sponsoring van ‘Le Tour’.
Tevens worden Valerius, Hoeve Duin en Kruidberg, Café het
Hemeltje, Beachclub Vroeger,
De Wildeman en Brasserie Het
Zandhuis hartelijk bedankt voor
het gastvrije ontvangst!

IJmuiden - David Snijders (22)
is een doorzetter. Hij is autistisch, hardhorend en hij heeft
reuma. Dat laatste is de afgelopen maanden erger geworden,
maar David gaat niet bij de pakken neer zitten. Wandelen is zijn
lust en zijn leven, als kind liep hij
al hele stukken.
Mensen
van
de redactie op
de Zeeweg zagen hem vaak
langskomen,
als hij op weg
was naar zijn
trainingsronde in de Heerenduinen. Elke
dag liep hij daar
tussen de 10 en
30 kilometer, als
voorbereiding
op de Vierdaagse van Nijmegen. Ze raakten in gesprek
en David vertelde dat hij een derde poging zou
gaan doen om de wandeltocht
uit te lopen. Twee keer eerder
probeerde hij het, maar moest hij
halverwege opgeven. Driemaal is
scheepsrecht, vond David. Hij beloofde te komen vertellen of het

gelukt was en maandag stond
hij aan de balie met de mededeling: weer niet gelukt. David was
al een heel eind op weg: hij had
al 150 kilometer onder de zolen.
De derde dag regende het heel
erg, de kou sloeg op zijn spieren en hij kreeg last van zere
knieen. Vier kilometer voor de
finish moest hij
stoppen. Flink
balen voor David. De volgende dag bleef hij
op de camping,
hij was niet
van plan om te
gaan feesten.
Maar vrienden
kwamen hem
halen: hij moest
mee. En daarna genoot hij
toch wel van
het feest. Eerst
dacht hij: ik doe
het nooit weer,
maar hij besloot er volgend jaar
toch weer voor te gaan. David is
weer volop aan het trainen en
loopt volgend jaar weer mee, in
Nijmegen. Hij heeft gewoon besloten, dat vier maal scheepsrecht is! (Carla Zwart)

Pleasure Island trekt
duizenden bezoekers
Regio
Recreatiegebied
Houtrak in Spaarnwoude
was afgelopen zaterdag letterlijk en figuurlijk betoverd.
Voor de vijfde maal werd het
feest Pleasure Island georganiseerd.
Vorig jaar konden de bezoekers van Pleasure Island voor
het eerst kennismaken met het
recreatieterrein Houtrak en dat
was de organisatie en bezoekers
zo goed bevallen dat er ook dit
jaar weer werd gekozen voor het
terrein nabij Halfweg.
Omdat het feest dit jaar voor de
vijfde maal werd georganiseerd
werd het thema Illusions aan
het feest meegegeven en stond
onder andere een act van Hans

Klok op het programma. Op het
terrein waren zes stages waar
de feestgangers konden genieten van ongeveer 60 verschillende DJ’s. Met namen zoals Crazyland, Expornstar, Hippie, Reset en The Beginning had iedere
stage zijn eigen naam waar ook
een eigen stijl muziek werd gedraaid.
Ondanks het wat slechter voorspelde weer bleef het de hele
dag erg mooi en kon het publiek
genieten van opzwepende beats
onder het genot van een drankje
en zonnestralen. Het laatste uur
werden de lasers aangezet en na
een fantastische slotact kon het
publiek moe maar voldaan huiswaarts keren. (foto: Michel van
Bergen)

30 juli 2009

pagina 9

Record aantal reddingen
Regio - Matig zomerweer is misleidend. Reddingsbrigades hebben ondanks matig zomerweer
afgelopen week een record aantal reddingen uitgevoerd. Maar
liefst 93 personen werden in een
week uit een levensbedreigende
situatie gered. Het vorige record
dateerde van eind juli 2008 (79
reddingen).
Het record was vooral het gevolg
van personen die de omstandigheden onderschatten, met name
zeilers en kitesurfers. In totaal
werden 758 hulpacties uitgevoerd, waarvan 198 aan baders
of zwemmers, 102 aan opvarenden en 418 EHBO-gevallen. Er
werden 40 vermiste of gevonden
kinderen met hun ouders of begeleiders herenigd. Twee personen zijn afgelopen week omgekomen op en rond het water. In
een geval betrof het een recreatieplas waar geen toezicht van

een reddingsbrigade is. Volgens
Reddingsbrigade Nederland is
het matige zomerweer misleidend. Als er minder dagjesmensen op de zon af komen, zijn er
juist weer veel watersporters die
profiteren van de ruimte. Daar
kwamen er veel van in de problemen, omdat wind en stroming
toch sterker bleken dan gedacht.
De reddingsbrigades kwamen
voor veel uiteenlopende hulpaanvragen in actie. In Egmond
werd een succesvolle reanimatie
uitgevoerd met de AED. Een verdwaalde autistische jongen van
15 werd op het strand van Castricum na een zoektocht naar de
ouders met hen herenigd. Een
oudere man overleed in Bergen
na een hartstilstand ondanks reanimatiepogingen.
Tip: gebruik geen vlinderzwembandjes in zee, door wind kunnen kinderen afdrijven.

Boerderij Zorgvrij
druk bezocht
Velsen-Zuid - Het was maandagmiddag een drukte van belang bij zowel boerderij Zorgvrij, als in de speeltuin en het
spinnenbos. Dankzij het mooie
weer was het terras Onder de
Platanen vol bezet met voorbijgangers en (groot)ouders met
(klein)kinderen. De (groot)ouders
kunnen hier genieten van een
kopje koffie, desgewenst met
appeltaart en kunnen de kinderen hun gang laten gaan en in
de gaten houden in de, vóór het
terras gelegen, speeltuin. Mocht
de honger toeslaan dan is er een
ruime keuze uit allerlei soorten
pannenkoeken (ook glutenvrij),
maar ook andere snacks zijn uiteraard verkrijgbaar. Erg leuk is
ook het achter de speeltuin gelegen, spannende, spinnenbos
waar de kinderen kunnen ronddwalen, aan touwen kunnen slingeren en via stapstenen door het
water lopen.
Maar ook in de boerderij zelf is
voldoende te zien en te beleven. Buiten een grote hoeveelheid dieren zoals koeien, geiten,
schapen, lammeren, konijnen,
kippen en varkens kunnen de

kinderen ook diverse leuke spelletjes doen in boerderij Zorgvrij. Momenteel staat de boerderij in het teken van de egel. Iedere maandag tussen 11.00 en
15.00 uur kunnen de kinderen,
tussen circa vijf en acht jaar, hier
terecht voor een speurtocht door
het egelbos.
De kosten bedragen 2,50 euro
per speurboekje en een borg van
10 euro. Bovendien is er ook nog
een educatieve tentoonstelling
te zien over de egel in de boerderij Zorgvrij.
Op woensdagmiddag kan de opgedane kennis over de egel worden gebruikt voor de egeltekenwedstrijd. Informatieboerderij Zorgvrij is het gehele jaar geopend. Van dinsdag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. En
op zaterdag en zondag van 10.00
tot 17.00 uur. In de schoolvakanties is de boerderij ook op maandag geopend van 11.00 tot 17.00
uur. De stallen zijn zeven dagen
per week open.
Voor veel meer informatie zie
www.spaarnwoude.nl
en/of
www.onderdeplatanen.nl. (Joop
Waijenberg)

Expositie
en concert
in Dorpskerk

Korf Catering: cateraar
tijdens Dorpsfeest
Velsen - Voor de zesde keer is
Korf Catering de vaste cateraar
tijdens het Dorpsfeest van Santpoort. Op het evenemententerrein bij de Ruïne van Brederode
staat een mooie tent, van waaruit een heel team werkt. Lekkerbekken moeten daar beslist
even naar binnen gaan, als ze in
de buurt zijn. Maar ook op andere locaties zetten zij hun beste
beentje voor.
Na een intensieve periode van
voorbereiding is het team er helemaal klaar voor. Jan, Cor en
Danny worden bij deze gelegenheid terzijde gestaan door 25 extra medewerkers, de activiteiten
in de kookstudio aan de IJmuidense Kennemerlaan moeten
tijdens deze week ook gewoon
doorgaan.
Dit Dorpsfeest is extra feestelijk vanwege het 250-jarig bestaan van de Harddraverij. Korf
Catering doet er alles aan om de
feestvreugde te verhogen met
een heerlijk hapje en een drankje, zowel voor de deelnemers als
voor de bezoekers. Maar zij doen
veel meer dan dat.
Tijdens de rijtuigendag op zater-

dag verzorgen zij het ontbijt voor
de deelnemers en na afloop kunnen die genieten van een heerlijke barbecue in de tent op het
evenemententerrein.
Tijdens de agrarische dag verzogt Korf Catering het ontbijt
voor de kinderen, op deze dag
en ook tijdens de avond voor senioren wordt extra drukte verwacht. Tijdens de kortebaandraverij is Korf Catering goed vertegenwoordigd in de vorm van
biertenten, snackwagens en ijswagens. Nieuw dit jaar is de oldtimers dag op de laatste dag van
het Dorpsfeest.
Oude motoren, auto’s en trekkers
zullen te zien zijn op het evenemententerrein en er worden
tienduizend bezoekers verwacht.
Aan het einde van deze dag verzorgt Korf Catering een smakelijke barbecue voor de 250 medewerkers van het Dorpsfeest. Het
team doet er alles aan om er een
culinair feestje van te maken en
wie dat mee wil maken, moet de
tent op het evenemententerrein
bij de Ruïne van Brederode even
binnenlopen: daar is het puur
genieten.

Santpoort-Noord - Yvonne Piller, de maakster van het bronzen
beeld De Draver op de rotonde
bij de Wüstelaan, exposeert haar
bronzen beelden in de Dorpskerk. Op zaterdag 1 augustus
van 15.00 tot 17.00 uur kan men
vrij naar binnenlopen om de tentoonstelling te bekijken.
De fraaie aquarellen van professor Willem Vaarzon Morel zijn
daar eveneens te zien. Beide
kunstenaars exposeren ook op
de Ruïne van Brederode, die de
hele augustusmaand omgetoverd zal zijn tot beeldentuin.
Zondag 2 augustus wordt het
traditionele koffieconcert gegeven. In het kader van de 250ste
kortebaan zal dit concert in het
teken staan van muziek uit die
tijd. Er wordt een programma
neergezet in wisselende combinaties van instrumenten. Zo
doen mee de violiste Ksenia Beltiukova (haar viool is in 1759 gebouwd), de Santpoortse fluitiste Dasha Beltiukova, de harpiste Mirjam Rietberg en zangeres
Anna Azernikova. Zij voeren weken uit van Händel, Vivaldi, Purcell en Scarlatti. De zaal is open
vanaf 11.30 uur en het concert
start om 12.00 uur. Ook hier is
de toegang gratis. Zondag is tevens het concours hippique aan
de voet van de Ruïne van Brederode, bij de beeldentuin.

Baby’s voor
Aangenaam
Velsen - Het einde van de
wachtlijst met baby’s voor de rubriek Aangenaam is in zicht.
Daarom is de redactie op zoek
naar pasgeborenen, die in deze
veelgelezen rubriek voorgesteld
kunnen worden. Is uw dochter,
vriendin of buurvrouw net bevallen? Meldt de baby dan aan
voor de rubriek Aangenaam. Uw
eigen baby aanmelden mag natuurlijk ook. Dit kan via telefoonnummer 0255 533900 of via de
mail: redactie@jutter.nl

Veel diefstallen
van motoren

Vreemde parkeerplaats
Velsen-Noord - De werkzaamheden op de Velsertraverse leveren
steeds bijzondere verkeerssituaties op. De bestuurder van deze auto wist zaterdagmiddag niet meer of hij nu links of rechts moest op
de kruising Velsertraverse/Wenckebachstraat. Daarom ging hij maar
rechtdoor, wat dit onbedoeld komische plaatje opleverde en waarschijnlijk flink wat schade... (foto: Melis van Huis)

Regio - In de regio HaarlemNoord zijn sinds vorig jaar veel
motoren gestolen. In vrijwel alle gevallen gaat het om goed afgesloten en vaststaande motoren. Sloten werden stukgeknipt
of geslepen en meegenomen uit
garages en schuurtjes. In een
aantal gevallen werden motoren
ontdaan van onderdelen. De politie heeft extra surveillances en
controles uitgevoerd, vooral ‘s
nachts. In twee gevallen zijn verdachten aangehouden. De politie vraagt motorbezitters en omwonenden extra alert te zijn op
verdachte situaties en personen.
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Kom in beweging
voor Multiple Sclerose
Velsen - Deze krant oppakken, openen en omhoog houden, zodat u de tekst kunt lezen. Zomaar drie bewegingen
van de vele duizenden die iedereen iedere dag onbewust
maakt. MS-patiënten zijn zich
er wél bewust van. Want als je
te horen krijgt dat je Multiple
Sclerose hebt, stop je met bewegen. Stukje bij beetje.
Het MS Fonds zoekt collectanten in heel Velsen voor de collecteweek in november. ,,Tot nu toe
zijn er slechts 22 collectanten
verspreid over IJmuiden, Velserbroek, Driehuis en Velsen-Noord.
In de andere plaatsen wordt niet
gecollecteerd. Voor een plaats

met ruim 67.000 inwoners is dat
veel te weinig” zegt Pamela Zaat,
collecte-coördinator van het MS
Fonds. Vrijwilligers, jong en oud,
met veel of beperkte tijd. Iedereen kan meehelpen de collecte tot een succes te maken! Het
MS Fonds collecteert van 23 tot
en met 28 november.
Heb jij interesse in collecteren
voor het MS Fonds? Neem dan
contact op met het Nationaal MS
Fonds, telefoon 010-5919839 of
via www.msfonds.nl.
Over MS zijn vele vragen. Vragen
wegnemen en oplossen is een
constante uitdaging voor het MS
Fonds en is helaas ook gebonden aan beperkte budgetten. Er
is veel onderzoek nodig!

Kindvriendelijke
politiehondenshow
Santpoort-Zuid - Tijdens de
Agrarische dag op woensdag 5 augustus zal bij de Ruïne van Brederode het team van
Ron en Manon van Hal van Kennel Stormvogels laten zien wat
voor plezier je kan hebben met
goed getrainde Mechelse herders. Opvallend is dat die show,
denk daarbij aan gehoorzaamheid en verdedigingswerk (pakwerker), niet op een strakke en
agressieve manier wordt gehouden. Kindvriendelijk, humor en
sportiviteit zijn echter de ingrediënten.
Kennel Stormvogels is een kleine,
maar rijksgediplomeerde hobbykennel uit IJmuiden, met als enige doel de stamboom Mechelaar
naar een hoger peil te tillen. Ron
en Manon fokken uitsluitend
honden met een FCI stamboom
en zijn lid van de Nederlandse
Vereniging voor Belgische Herders (NVBH). Het is hun passie
om mooie, atletische middelgrote Mechelse herders te fokken.
Mechelaars die door hun snelheid, kracht, en uithoudingsvermogen uitermate geschikt zijn
om te werken.
Ron is van mening dat een Mechelaar voor alle sporten, maar

daarnaast tevens als huishond,
te gebruiken moet zijn. Door altijd met stabiele en sociale ouders te fokken is het Kennel
Stormvogels gelukt om dit goede gedrag in hun bloedlijn vast
te leggen. Resultaat: prettige en
gezonde sport- én huishonden.
De honden die afkomstig zijn
van Ron en Manon kan je overal
tegenkomen, zowel nationaal als
internationaal in allerlei takken
van sport. Denk daarbij aan Agility, Dogfrisbee, Flyball, Gedrag
en Gehoorzaamheid, IPO, KNPV,
Reddings-, en Speurhond.
Tijdens de Agrarische dag komt
het team met vier honden en zal
in de ochtenduren twee keer een
show verzorgen. Het gaat hier
niet om de eerste de besten, het
duo trad begin mei ook op tijdens het WK in Tsjechië. Op de
website valt te lezen: ,,We hebben het hele WK in een geweldige sfeer mogen meemaken.
De deelname heeft helaas niet
de punten gebracht die we ons
ten doel hadden gesteld, maar
we zijn wel een geweldige ervaring rijker.”
Wie alvast kennis wil maken:
www.kennelstormvogels.nl

Huiselijk
geweld
IJmuiden - Een 20-jarige IJmuidenaar is vorige week woensdagmiddag aangehouden voor
huiselijk geweld. De man had
zijn moeder en zus met een wapen bedreigd en had vernielingen aangericht in de woning.
De verdachte is ingesloten en zit
nog vast. Er zal een huisverbod
aan hem worden uitgereikt.

Expositie Paardenkunst
in Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Maar liefst
drie hoogleraren aan rijksacademies zijn vertegenwoordigd
met hun paardenbeelden op de
ruïne. Het zijn Frank Letterie en
Nynke Schepers die in hun studietijd aan de academie onder
leiding van professor Piet Esser
een opdracht kregen tot het uitbeelden van de legende van St
Maarten. Piet Esser was enthousiast over hun creaties en zij lieten deze beelden gieten in brons.
Beiden wonnen met dit beeld in
1961 een Prix de Rome: Frank
Letterie de onderscheiding zelf,
Nynke Schepers de zilveren erepenning. Het aardige is dat deze
beide beelden ook hier op de expositie op de ruïne te zien zijn.
De derde hoogleraar is schilder
Wim Vaarzon Morel. Hij is aan
de Rijksacademie Amsterdam
niet alleen als docent verbonden
geweest, maar tevens lange tijd
als directeur. Zijn vader was al
een zeer gerespecteerd schilder.
Vaarzon Morel is thans 78 jaar
en nog steeds actief schilder. Hij
woont in het noorden van Friesland in de nabijheid van het land
dat twee jaar geleden onder water liep en waardoor een kudde
paarden dreigde te verdrinken.
Vaarzon Morel schildert bij voorkeur buiten en heeft deze zelfde groep paarden geregeld op
het doek vastgelegd. Deze fraaie
aquarellen zijn nu in de torenkamer van de ruïne te zien.
Bij het naderen van de ruïne vallen direct twee grote paardenbeelden op die op de oude muren geplaatst zijn. Het zijn cre-

aties van Leo van den Bos, die
in zijn werk ook ridderbeelden
heeft. Ze passen heel fraai in de
ambiance van de ruïne.
Beeldhouwer Gerard Brouwer,
ook niet de minste, laat onder
andere zijn bronzen beeld zien
van een geestige ringrijder die
zo op Dorpsfeest Santpoort zou
kunnen wedijveren.
Ans Zondag toont haar paarden in brons in de haar zo kenmerkende stijl. Het zijn veelal
wat schonkige vormen. Ook de
droompaarden van Margot Hudig worden op de ruïne geëxposeerd.
Organisator van deze expositie is
Yvonne Piller. Zij heeft voor stichting Maria van Schuijlenburg in
opdracht het rotondebeeld De
Draver mogen maken. Het beeld
is al geplaatst, maar nog afgeschermd tot de dag van de onthulling. Hans Eysvogel zal het
beeld onthullen op donderdag 6
augustus om 11.15 uur. Al jaren
maakt Yvonne Piller haar beelden van paarden, vogels en honden, maar ook een kinderportret
in brons maakt zij met veel plezier. De jaarlijks uitgereikte verzilverde trofee van de Santpoortse Harddraverij Vereniging is
eveneens van haar hand.
Er zijn maar liefst acht kunstenaars vertegenwoordigd met
hun beelden en schilderijen op
de ruïne. De expositie Paardenkunst is de hele maand augustus te zien, dagelijks toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur, ook in
het weekend (maandag en dinsdag gesloten).

Beloning voor de eerlijke vinder

Tas gestolen van fiets
Velserbroek - Een meisje van 16
jaar nam maandag rond middernacht afscheid van haar vriend
aan de Westbroekerweg.
Ze lette even niet op en toen is
haar tas van haar fiets weggenomen. Het moet in een ommezien gebeurd zijn. Ze is zeer gedupeerd, want er zaten belangrijke zaken in haar tas. Zo mist
ze nu haar bromfietscertificaat,
haar identiteitsbewijs, sleutels en

bankpas. Diep in haar hart hoopt
het slachtoffer dat het een kwajongensstreek was, dat de daders spijt krijgen van hun daaden de spullen terug komen brengen. Ook hoopt ze dat iemand
misschien iets heeft gezien rond
dat tijdstip en haar meer kan vertellen. Er is een beloning voor de
eerlijke vinder. Getuigen kunnen
zich melden via telefoonnummer
06 53702965.

Aanhouding
vechtpartij
IJmuiden - Vorige week dinsdag rond 21.30 uur hielden politiemensen een 48-jarige IJmuidenaar aan bij een horecagelegenheid aan de Kennemerlaan.
De verdachte was in een vechtpartij beland met een groep Marokkaanse jongeren en had geslagen met een ploertendoder.
Tijdens zijn aanhouding troffen de agenten een vuurwapen bij de man aan. Het wapen
is in beslag genomen. De politie
stelt een onderzoek in. De man
is meegenomen naar het bureau
en ingesloten.

Dronken
vrouw ramt
tuinmuurtje
Driehuis - Een 28-jarige vrouw
uit Spaarndam heeft maandagochtend rond 01.00 uur met haar
auto het tuinmuurtje van een
woning aan de van den Vondellaan geramd. De vrouw verloor de macht over het stuur van
haar Alfa, raakte eerst een verkeersbord, daarna een lichtmast
en kwam tot stilstand tegen het
muurtje. De vrouw bleek zwaar
onder invloed van alcohol. Ze is
aangehouden en meegenomen
naar het bureau. Daar is procesverbaal tegen haar opgemaakt.
Verder is vanwege het zeer hoge alcoholpromillage haar rijbewijs ingevorderd.

Modelbouw in
‘t Hobbyhuis
IJmuiden - Wie interesse heeft
om zelf een vliegtuig of boot in
elkaar te zetten, en niet precies
weet hoe dat moet, of men wil dit
gezellig in groepsverband doen,
ga dan eens naar ‘t Hobbyhuis
van A tot Z, op maandagmiddag
van 13.00 tot 15.30 uur. Vanaf 17
augustus start deze activiteit met
een deskundig modelbouwer.
Wie zich opgeeft voor 8 augustus, krijgt in de maand september 50 procent korting. Kosten
zijn dan geen 10, maar slechts
5 euro. Inlichtingen: Carrie Nupoort, Stichting ABC/ WAO Velsen, ’t Hobbyhuis van A tot Z,
Kromhoutstraat 50a te IJmuiden,
06-12650716.
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Boetes tijdens
feestweek

Wildrooster bij Duinhof
Driehuis - Vorige week is een
wildrooster geplaatst bij de ingang van begraafplaats Duinhof in Driehuis. Dit om te voorkomen dat herten uit de bossen in de omgeving de graven
op de begraafplaatsen vernielen.
Herten komen via de hoofdingang en voorheen ook door gaten onder de omheining op de
begraafplaats om hier bloemen

IJmuiden - Politiemensen hebben vorige week vrijdagavond
een alcoholcontrole gehouden
op de Dokweg. Hierbij zijn tussen 21.45 en 00.30 uur 187 bestuurders gecontroleerd. Vijf bestuurders bleken te veel alcohol te hebben gedronken. Zij zijn
aangehouden en meegenomen
naar het bureau. Tegen de betrokkenen is proces-verbaal opgemaakt. Eén van de bestuurders had zo veel op dat zijn rijbewijs is ingevorderd.

Aangenaam

Jongens gepakt Winnaar Highland Games 2009
IJmuiden - Een vrachtwagenchauffeur meldde zondag rond
05.30 uur dat twee jongens bezig
waren met het openen van het
zeil van een vrachtwagen aan
de Kennemerboulevard. Agenten zagen twee jongens wegrennen en hebben met een politiehond de achtervolging ingezet.
Omdat de jongens zich hadden
verstopt is de hond losgelaten en
die heeft de jongens gevonden.
Hierbij is één van de jongens in
zijn been gebeten. Het bleken
twee 15-jarige jongens uit IJmuiden. Ze waren in het bezit van
een Tomtom die ze hadden gestolen uit een auto. Ze zijn ingesloten en na verhoor heengezonden. Tegen het tweetal is procesverbaal opgemaakt.

Diefstal boot

Regio - Een attente getuige
meldde vorige week vrijdag rond
04.30 uur dat twee mannen bezig waren met de diefstal van
een boot in de Jan Gijzenvaart.
Politie hebben een onderzoek ingesteld en wisten op aanwijzing
van de getuige één verdachte aan te houden. Die reed met
zijn scooter mee met de boot die
hij samen met zijn maat had gestolen en waarop de andere verdachte wegvoer. De tweede verdachte meerde aan en probeerde weg te lopen maar kon ook
worden aangehouden. Het bleken een 22-jarige IJmuidenaar
en een 31-jarige Amsterdammer. De verdachten zijn ingesloten. De boot is veiliggesteld. Tegen de mannen wordt procesverbaal opgemaakt.

Geen geldig
rijbewijs
Velsen-Noord - Surveillerende agenten zagen vorige week
woensdag omstreeks 14.15 uur
in de Wenckebachstraat een automobilist rijden zonder gordel
om. Bij staandehouding bleek
de man, een 33-jarige IJmuidenaar, met een ongeldig verklaard
rijbewijs te rijden. De auto waarin hij reed is in beslag genomen.
De verdachte is na verhoor met
twee bekeuringen weer in vrijheid gesteld.

te eten die door nabestaanden
bij de graven worden geplaatst.
Het dieper ingraven van de omheining en acties om de herten
van de begraafplaats te verjagen
gaven niet voldoende resultaat.
Daarom is nu ook een wildrooster geplaatst. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. In de
komende weken worden er hekken naast het rooster geplaatst.

Rotary reikt hoofdprijs uit
Velsen-Zuid - Vorige week
donderdag vond bij de brandweerkazerne de uitreiking
plaats van de hoofdprijs van
de Highland Games 2009.
Deze lokatie was niet voor
niets gekozen, want de mannen van de beroepsbrandweer waren de winnaars van
de editie die op 6 juni in park
Velserbeek werd georganiseerd.
Van de 26 deelnemende teams
bleek uiteindelijk het team van
Brandweer Velsen het sterkste
te zijn. Onder het toeziend oog
van burgemeester Peter Cammaert vond de officiële prijsuitreiking dan ook plaats op het
terrein van de brandweerkazerne. Pascal Weidijk (coördinator),
Jan Weidijk, Martijn van Houten,
Bart de Jong, Arjen Giling, Jan
Gravendijk, Peter Punt, Richard
Bousma en Quirijn Singers vielen in de prijzen.

Uit handen van Teun Wim Leene,
directeur van DFDS Seaways,
ontvingen zij de hoofdprijs: een
3-daagse minicruise, met partners, naar Newcastle.
Afgezien van deze prijsuitreiking
heeft Rotary Velsen met het evenement Highland Games een totale opbrengst weten te realiseren van 45.000 euro. In ieder
geval gaat een deel van dit bedrag naar het Waterproject Afrika, waar in samenwerking met
de regionale Rotaryclub, drinkwaterprojecten worden gerealiseerd.
Het resterende bedrag zal, zoals gebruikelijk, worden besteed
aan een aantal goede doelen
binnen de gemeente. Over de
verdeling van de resterende gelden zal nog nader worden overlegd en na de vakantieperiode zal bekend worden gemaakt
welke goede doelen een geldbedrag tegemoet kunnen zien.
(Joop Waijenberg)

Aanrijding Slaperdijk
Santpoort-Noord - Een bestuurder van een personenauto is vorige week vrijdagochtend gewond geraakt bij
een aanrijding op de Slaperdijk.
De bestuurder van de personenauto reed vanuit Velserbroek
richting Haarlem toen deze een
afslaande vrachtauto niet op tijd

kon ontwijken. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse om het
slachtoffer te verzorgen en deze is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.
Bij het ongeval is veel olie uit de
auto gelekt en de brandweer is
daarom later ingeschakeld om
het wegdek te komen reinigen.
Een berger heeft de auto afgevoerd. (foto: Michel van Bergen)

Geboren: Diego Shane van der
Vijver
Zoon van: Marloes van der Vijver-Zwart en Jeroen van der Vijver
Geboren op: 22 juni 2009 om
12.16 uur
IJmuiden – Al heel wat jaren
schrijf ik verhalen voor deze rubriek. Het verveelt nooit: elk verhaal is bijzonder, iedere baby is
uniek. Maar dit is toch wel de
mooiste baby ooit: mijn eigen
kleinzoon.
Marloes heeft het niet cadeau
gekregen. In de vierde maand
van de zwangerschap kreeg ze
last van bekkeninstabiliteit en
hield ze vocht vast, dat voornamelijk in de enkels en de voeten
ging zitten. Schoenen pasten al
gauw niet meer. Marloes en Jeroen wisten dat ze een zoon zouden krijgen en op de dvd was te
zien, dat het een flinke jongen
was, vooral nogal lang. Marloes
was op het einde van haar zwangerschap ook vrij zwaar, het was
echt: buik, waar ga je met die
vrouw naar toe. Maar ze wist
waarvoor ze het deed.

Op zondag 21 juni, vaderdag,
braken rond 21.00 uur de vliezen.
Twee uur later kwamen de weeën
op gang. Om 2.15 uur kwam de
verloskundige, die stelde vier
centimeter ontsluiting vast. Even
later kreeg Marloes ook last van
rugweeën, die zeer pijnlijk waren.
Om 6.30 uur kwamen Marloes
en Jeroen aan bij het Rode Kruis
Ziekenhuis, daar zou begonnen
worden met pijnstilling. Dit gebeurde pas rond 8.00 uur. Rond
9.30 uur mocht Marloes gaan
persen maar dit ging zeer moeizaam, ze raakte behoorlijk uitgeput. Het schoot niet op, later
bleek, dat de schouders van Diego te breed waren. De gynaecoloog werd er bijgehaald en die
probeerde tot twee keer aan toe
de baby te halen met de vacuümpomp. Ook dit mislukte en daarna ging het met spoed naar de
operatiekamer, waar Diego gezond en wel via een keizersnede ter wereld kwam. Marloes en
Jeroen waren opgelucht, toen ze
hun zoon hoorden huilen. Moeder en zoon bleven een paar dagen in het ziekenhuis om bij te
komen. Nu zijn ze alweer een
poos thuis en daar gaat het met
Marloes langzaam aan beter, ze
moet nog wel oppassen met tillen. Jeroen neemt haar veel uit
handen en helpt waar hij kan.
Diego maakte eerst van de dag
een nacht: overdag de hele dagslapen en ’s nachts gaan spoken.
Maar nu komt hij aardig in zijn
ritme. Het is een levendig ventje dat veel beweegt en al een
heel eigen willetje heeft. Hij is
ook sterk: hij tilt zijn hoofd al op
en zet zich met de voeten af. Dat
belooft wat voor later. Maar dat
mag: Marloes en Jeroen genieten enorm van hun zoon.
(Carla Zwart)

MEDEDELINGEN
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 donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en
voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
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.

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, 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 wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, 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

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 30 juli 2009
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 straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huis- en
grofvuil.

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

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

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

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

werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders.

BESLISSINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 48
EN 83 WET GBA

KAPVERGUNNINGEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen
niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij in de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van
de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden:
verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor
formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Bakker, A.F.M.
Geb. 08-03-1961
Leztouti, O.
Geb. 18-06-1978
Barhorst, B.
Geb. 22-12-1976
Miggels, H.
Geb. 17-10-1985
Belghazi, R.
Geb. 21-04-1981
Postma, D.A.D.
Geb. 19-12-1970
Duarte Luzio, O.G.
Geb. 06-12-1975
Ris, C.
Geb. 14-10-1963
Evers, R.D.
Geb. 20-08-1978
Saltarska, J.E.
Geb. 14-11-1967
Hessen, I.R.
Geb. 18-02-1965
Sartin, N.P.
Geb. 14-08-1973
Ibrahim, M.
Geb. 01-03-1960
Suso, E.
Geb. 10-05-1972
Janssen, D.
Geb. 08-05-1985
Tan, T.T.
Geb. 16-05-1963
Kercheval, K.M.
Geb. 15-07-1935
Vuijst, R.
Geb. 12-11-1980
Koopman, A.
Geb. 23-12-1952
Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, afd. Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 40.
Bezwaren
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 elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
Velserbosstraat 14
1 populier
Molenveltlaan 34
2 berken en 1 prunus
(Bomen zijn dood. Gevaar voor omgeving)
Corantijnstraat 39
1 berk
Van Lenneplaan 26
1 berk, 1 conifeer, 1 iep
Spanjaardsberglaan 11
1 kastanjeboom
Eridanusstraat 38
4 populieren
Leeuweriklaan 34
1 kastanjeboom
Wolff en Dekenlaan ong.
31 Canadese populieren
(Bomen vormen een gevaar voor de spoorlijn en voetballers op sportpark Driehuis)
Dagtekening van deze kapvergunningen is 28 juli 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 elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG FASE 2
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-7-2009
Breesaapstraat 2 te IJmuiden;
het plaatsen van een dakopbouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

MEDEDELINGEN
BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-126-2009 Strandweg 4 te IJmuiden; het plaatsen
van gevelsignage en bewegwijzering
BP-135-2009 Velserduinweg 19 en 21A te IJmuiden;
het veranderen van een woonwinkel/
bedrijfsruimte naar kantoorruimte
BP-136-2009 Velserduinweg 21 te IJmuiden;
het veranderen van een woning naar
kantoorruimte
BP-137-2009 Louise de Colignylaan 7 te SantpoortZuid; het oprichten van een bijgebouw
BP-138-2009 Oranjestraat ong. te IJmuiden; het
oprichten van 2 appartementencomplexen (52 appartementen)
BP-139-2009 Keetberglaan 4 8000 te IJmuiden; het
plaatsen van een ketenpark (tijdelijk)
BP-140-2009 Koningin Wilhelminakade 219 te
IJmuiden; het veranderen van een
gemeentelijk monument tot Thomashuis
BP-141-2009 Huis te Wissenlaan 27 te SantpoortNoord; het veranderen en vergroten van
de 1e verdieping van een woning
BP-142-2009 Eendrachtsstraat 5 te Velsen-Noord; het
plaatsen van een vloeistofdichte vloer
en een opslagruimte
BP-143-2009 3e Industriedwarsstraat 5 te IJmuiden;
het veranderen van 1 bedrijfsunit naar
2 bedrijfsunits
BP-144-2009 Kennemerlaan 46 te IJmuiden; het veranderen van de voorgevel van een winkel
BP-145-2009 Minister van Houtenlaan 123 te VelsenZuid; het plaatsen van een steiger op
het dak van de oosttribune (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-145-2009 Corantijnstraat 22 te Santpoort-Noord;
het veranderen van een kozijn (voorzijde)
BL-146-2009 Gildenlaan ong. te Velsen-Noord; het
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BL-147-2009 Huis te Wissenlaan 27 te SantpoortNoord; het veranderen van de voor- en
achtergevel, het plaatsen van een erker
en een carport en het veranderen
van een dakkapel (voorgevel)
BL-148-2009 Grote Boterbloem 70 te Velserbroek;
het plaatsen van 2 dakkapellen
(voor- en achtergevel)
BL-149-2009 Hageveldlaan 6 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een erker en twee
dakkapellen (voor- en achterzijde)
BL-150-2009 Kerkerinklaan 36 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-151-2009 Heuvelweg ong. te Velsen-Zuid; het
oprichten van een mast t.b.v. mobile
communicatie (nabij nr. 6)
BL-152-2009 Van Dalenlaan 136 te Santpoort-Zuid;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing
op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-139-2009 Kerkweg 3 te Santpoort-Noord;

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 30 juli 2009
BP-80-2009

BP-93-2009

het vergroten van twee bergingen
Velserduinweg 137 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning en
een berging en het wijzigen van een
gedeelte van de woning in winkelruimte
Hagelingerweg 46 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woonwinkelhuis met een dakopbouw

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage
van 31 juli t/m 10 september 2009. Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag
van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERP VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-116-2009 Kennemerplein ong. te IJmuiden; het
oprichten van een huisvesting voor een
tandartspraktijk (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit
liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage
van 31 juli t/m 10 september 2009. Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag
van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-1-2009 Wüstelaan 75 te Santpoort-Zuid;
het vervangen van het rieten dak en
een viertal dakramen
Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen
een termijn van 6 weken ingaande op de dag na verzending
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Bij verzending van het beroepschrift per post
moet het beroepschrift voor het einde van deze termijn zijn
bezorgd. Dit beroepschrift schorst de werking van het
besluit niet. Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook
beroep is ingesteld.

t/m 13 augustus 2009 ter inzage.
BL-132-2009 Edisonstraat 50 te IJmuiden; het legaliseren
van een berging
BP-91-2009 Julianakade 64 te IJmuiden; het veranderen
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:
B2-6-2009
Kruitenstraat 1 te IJmuiden; het oprichten
van bedrijfsunits
BL-127-2009 Wondklaver 24 te IJmuiden; het oprichten
van een garage
BL-136-2009 Siriusstraat 20 te IJmuiden; het oprichten
van een berging
BL-140-2009 Kerkweg 67 te Santpoort-Noord;
het vergroten van een dakkapel (zijgevel)
BL-143-2009 Duin- en Kruidbergerweg 72 te
Santpoort-Noord; het veranderen van
een berging
BP-105-2009 Driehuizerkerkweg 26 te Driehuis NH;
het veranderen en vergroten van een
woning (begane grond en 1e verdieping)
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester
en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:
BP-39-2009 Santpoortse Dreef 1 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
fietsenstalling
BP-63-2009 Waalstraat ong. te IJmuiden; het oprichten
van een ketenpark (tijdelijk)
BP-69-2009 Sluisplein 80 te IJmuiden; het plaatsen
van een kantoor/opslagunit(tijdelijk)
BP-102-2009 Hoofdstraat ong. te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een kunstwerk (rotonde
Wüstelaan)
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING

SLOOPVERGUNNING

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-7-2009 Trompstraat 208 te IJmuiden; het renoveren
van een gemeentelijk monument

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-64-2009 Schulpweg 44 te Velsen-Noord; het
verwijderen van diverse asbesthoudende
materialen
SL-65-2009 Breesaperhof 7 te Velsen-Noord; het
verwijderen van diverse asbesthoudende
materialen

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende
2 weken na deze publicatie worden ingediend bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

STARTEN VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 31 juli

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

