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Geslaagde open dag
Velsen-Zuid - Zaterdag was 
er in het TATA Steel Stadion, 
thuisbasis van voetbalclub Tel-
star, een open dag. Hier was 
veel belangstelling voor. Al-
le ruimtes mochten bezocht 
worden, stewards gaven uitleg 
over hun werk en er was voor 
de jeugd veel te doen.

Ook de Zuidtribune, die bijna 
klaar is, kon bekeken worden. 
Het is de bedoeling dat vanaf de-
ze overdekte statribune de har-
de kern supporters de verrich-
tingen van hun club gaat bekij-
ken. De andere statribune wordt 
meer een familietribune. Als be-
kend wordt dat de selectie zich 
voor het stadion presenteert en 
handtekeningen uitdeelt, loopt 
het storm. Er staat een lange rij 
jeugdige fans geduldig te wach-
ten, met een gratis gekregen fol-
der met foto’s van alle spelers. De 
fans lopen op alle voetballers af 
en negeren de technische staf, 
die ook klaar staat. Commercieel 
manager Steef Hammerstein pakt 
de microfoon en zegt: ,,Trainer Jan 
Poortvliet en zijn mannen delen 
ook handtekeningen uit.’’
In de rij staat ook Björn. Hij was 
vorig jaar shirtsponsor van voet-
baller Antony Correira. Voor een 
bepaald bedrag werd hij aan het 
einde van het seizoen eigenaar 
van het shirt. Correira ziet Björn 
staan en steekt lachend zijn duim 

naar hem op. Even later laat Björn 
trots een foto zien waar hij samen 
met de voetballer op staat. 
Het vorige seizoen kon Telstar ter-
nauwernood ontkomen aan de-
gradatie. Voor het komende sei-
zoen is iedereen optimistisch ge-
stemd. ,,Slechter kan het nooit 
worden. Dit seizoen gaat het be-
ter, niet in de laatste plaats door 
de komst van trainer Jan Poort-
vliet en een aantal nieuwe spe-
lers. Ik heb een weddenschap 
met een maat afgesloten, dat ze 
in het linker rijtje terecht gaan ko-
men’’, vertelt Piet Meij. Hij legt uit: 
,,Voor clubs die in het rechter rijtje 
staan, dreigt degradatie. Clubs in 
het linker rijtje maken kans op een 

plek in de eredivisie.’’ Piet besluit: 
,,Vorig jaar was er naar mijn idee 
te veel aandacht voor het nieuwe 
stadion, te weinig voor het spor-
tieve gebeuren. Nu zal dat anders 
zijn en Poortvliet weet er wel een 
hecht team van te maken.’’
Ook supporter Chris Korf heeft 
er vertrouwen in: ,,Ik heb er een 
goed gevoel over. Poortvliet heeft 
het vorig jaar in Eindhoven goed 
gedaan. Tijdens de oefenwed-
strijd met Brazilië stond Telstar 
met 2-0 achter, hier wisten ze 2-2 
van te maken. En van Venlo won-
nen ze met 3-1, dat is nota bene 
een eredivisionist. Dat geeft ver-
trouwen. Ik hoop op leuk, aanval-
lend voetbal.’’ (Carla Zwart) Kippenvel in

de Hoofdstraat
Voor mij bestaat Dorpsfeest 
Santpoort uit keuzes maken. 
Vooral ’s avonds, als de bands 
gaan spelen en je als muziek-
liefhebber eigenlijk niet wilt kie-
zen. Neem dinsdagavond. Lo-
kale helden op alle posters. Als 
Je Voor Pret Band, het pret-
tig gestoorde muzikale kindje 
van Dennis Sintenie in de Wil-
deman, souldiva Funky Diva Ezz 
(Esther de Haas uit IJmuiden) 
bij Bartje en ’t Palet, de gouden 
strotjes van Stijl Achterover op 
het Ramsis-podium en DJ Den-
nis van der Geest, judo-DJ van 
wereldklasse uit Velserbroek, 
bij de Meierij. Hoezo lastig kie-
zen? Uiteindelijk toch gekozen 
voor Ramsis, omdat ik heel be-
nieuwd ben hoe de meiden van 
Stijl Achterover het geflikt heb-
ben om samen met Full Count 
in korte tijd dertig (!) nieuwe 
nummers in te studeren. Het 
blijkt een schot in de roos. Het 
optreden van de vier zangeres-

sen is weergaloos, al mag zeker 
niet onvermeld blijven dat de 
band daar een zeer groot aan-
deel in heeft. Het ene nummer 
is nog beter dan het andere! 
Dansen alsof je leven er van-
af hangt bij Walking on sunshine 
en Ik kan het niet alleen, maar 
ook kippenvel als Mieke Koers 
de Anouk-klassieker Sacrifi-
ce zingt of Myrke Ritskes Me-
lissa Etheridge naar de kroon 
steekt met haar versie van Like 
the way I do. Even denk ik te-
rug aan memorabele concer-
ten waar ik bij aanwezig was - 
Rolling Stones, The Police, Chic 
en Incognito - en kom tot de 
ontdekking dat ik dezelfde tin-
teling in mijn lijf voel als toen. 
Wat kan muziek toch mooi zijn! 
Wat kan het Dorpsfeest toch 
mooi zijn! Dank aan allen die 
dit geweldige evenement mo-
gelijk maken.

Friso Huizinga

Santpoort-Noord - Rijtui-
gendag, concours hippique, 
ringsteken en agrarische dag: 
Dorpsfeest Santpoort is weer 
in ‘volle draf’ en gaat snel 
richting hoogtepunt: de hard-
draverij, vandaag. Ook de-
ze 251st editie van het unie-
ke feest trekt duizenden men-
sen per dag naar de vele ac-
tiviteiten en de kermis. Paar-
den, muziek, bier en gezellig-
heid vormen de hoofdingre-
diënten van dit acht dagen 
durende dorpsfeest, dat zijn 
weerga in ieder geval in on-
ze omgeving niet kent. Maar 
natuurlijk zijn alle ‘buren’ die 
houden van een feestje net zo 
welkom in Santpoort-Noord. 
(Karin Dekkers)

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Veel plezier
tijdens de 
kortebaan-
draverij 
Santpoort.

0065133
25x85.2

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

Herfst-
anemoon
nu van 6,95 
voor maar 4,95

Iedere week 
in deze krant:

Informatie
van de 

gemeente
Velsen

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

Zoek je een (vakantie)-
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen

Dorpsfeest in volle draf
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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. 
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken 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.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 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 ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 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 aan-
leunwoning 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 tele-
fonisch 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, So-
ciale 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, on-
genoegens 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.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Met Compagnie van Brederode
Terug naar Middeleeuwen
Santpoort-Zuid - In de Ruïne 
van Brederode had vorige week 
een groep huurlingen uit de 15e 
eeuw hun kampement opgesla-
gen. De mensen van de Com-
pagnie van Brederode lieten zien 
hoe het dagelijkse leven er in die 
tijd aan toe ging.
In de ene tent geeft iemand aan 
de bezoekers uitleg over een 
harnas: ,,Het werd echt op maat 
gemaakt, iemand anders pas-
te er niet in.’’ In een andere tent 
laat een man zien hoe de meu-
bels van die tijd in elkaar za-
ten: ,,Als de vijand naderde, dan 
moest de boel snel afgebroken 
kunnen worden om te vluchten. 
Alles was heel compact en be-
stond uit losse onderdelen.’’ Een 
bezoeker merkt op: ,,Dus net als 
bij Ikea.’’ De man lacht: ,,Ja, maar 
dan anders.’’ Er wordt uitleg ge-
geven over de verschillende wa-
pens zoals zwaarden en helle-
baarden en wie wil, mag probe-
ren te schieten met pijl en boog. 
Er zijn demonstraties van waar 
de mensen toen mee bezig wa-
ren, zoals pottenbakken, tin gie-
ten en leer bewerken. Onder een 
dak van tentdoek, dat keuken en 
huiskamer tegelijk is, snijdt Ilona 
de groente: ,,Het werd gegeten 
met pastinaak, aardappelen wa-
ren er nog niet.’’ Even verderop 
pookt Els het vuur op: ,,Er werd 
gekookt op open vuur en dat 

moet de hele tijd blijven bran-
den, dat is best lastig.’’ De man-
nen waren overdag op veldslag, 
om nog meer land te veroveren 
voor hun kasteelheer. De vrou-
wen bleven in het kamp om on-
der andere te koken en te spin-
nen. In de avonduren was er tijd 
voor ontspanning: men zat rond 
het vuur te eten en te drinken, 
er werden verhalen verteld en 
er werd veel gezongen. En als er 
in de omgeving nog een ander 
kampvuur brandde, dan gingen 
de mensen bij elkaar buurten om 
de laatste nieuwtjes uit te wis-
selen. Els is al heel lang lid van 
de Compagnie. ,,Als je wilt kun 
je elk weekeinde hier mee bezig 
zijn. Maar mijn man houdt er niet 
zo van, dus ik hou me gedeisd’’, 
vertelt ze. Anders is dat voor Ilo-
na. Zij kwam er mee in aanraking 
via haar man, die al twintig jaar 
lang bezig is voor de Compagnie 
van Brederode. Het stel is actief 
tijdens evenementen in het hele 
land, soms ook in het buitenland. 
Er wordt dan echt geleefd zo-
als de mensen van vroegere tij-
den ook leefden. ,,Het moet wel 
een beetje in je genen zitten’’, al-
dus Els. ,,Je moet van geschie-
denis houden en nieuwsgierig 
zijn naar het leven van die tijd.’’ 
Ze besluit: ,,Het is een heerlijke 
manier om te onthaasten.’’ (Car-
la Zwart)

Open Tuindagen ZWN
Regio - Zaterdag 7 en zondag 
8 augustus zijn er open dagen 
van 10.00 tot 16.00 uur op het 
volkstuincomplex Zonder Wer-
ken Niets (ZWN) in Haarlem-
Noord. Veel tuinders stellen hun 
tuin open voor bezichtiging en 
vertellen graag over hun hob-
by. Deze tuinen zijn gemarkeerd 
met een oranje vlaggetje. Ook 
is er een excursie onder leiding 
van een deskundige, die langs 
de mooiste plekjes van het park 
voert. Deze rondleiding start om 
12.00 uur bij de informatiekraam 
aan het voorplein. Hier worden 
ook zelf gekweekte snijbloemen 
en pot- en perkplanten aange-
boden. Er worden potjes honing 

verkocht, afkomstig uit de bijen-
kasten op het park. Tevens is er 
een boekenmarkt  Over het he-
le terrein is er een rommelmarkt. 
Voor de jeugd is er ook genoeg 
te doen, zoals knutselen en een 
leuke speurtocht. In de kanti-
ne is er een gratis kopje koffie, 
voor de kinderen is er  ranja. Bij 
de ingang aan de Slaperdijkweg 
is onlangs een nieuw recreatie-
plein aangelegd, dat rolstoeltoe-
gankelijk is en met de buren ge-
deeld wordt. ZWN is gelegen in 
het Van der Aart sportpark, naast 
het Kennemer Gasthuis Noord 
en is bereikbaar via de Vondel-
weg. Er is ook een ingang aan de 
Slaperdijkweg 116. 
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Uitslagen Dorpsfeest
Rijtuigendag
NVGT prijzen: 1ste prijs gewon-
nen door rijtuig nummer 4 van de 
heren Broeders en Maat uit Meer-
le (België!) met de Landauer Ty-
pe Shelburn 1910 met de friezen 
paarden Falco en Rintje. 2e prijs 
gewonnen door rijtuig nummer 
26 van de heer Meijland uit Lim-
men met de Noorse Karjol. Dag-
klassement: 1e prijs gewonnen 
door rijtuig nummer 1 van de he-
ren G. van Groningen en L. Iking 
uit Nieuw Vennep met een Victo-
ria getrokken door 4 KWPN-ers. 
2e prijs gewonnen door rijtuig 
nummer 6 van de familie Burger 
uit Beverwijk met de Zwitserse 
Bernerwagen uit 1890 getrokken 
door de Freiberger Wicky. 3e prijs 
gewonnen door rijtuig nummer 17 
van de heer J. van de Broek uit 
De Kwakel met de Road Coach 
getrokken door een vierspan. 4e 
prijs gewonnen door rijtuig num-
mer 25 van de familie Greveling 
uit Beverwijk met de Spijkerau-
towagen uit 1900 getrokken door 
een Fries.

Concours Hippique
Springen 60-80 cm: 1. Romy 
Pielanen met Paddy, 2. Susan-
ne Bosman met Guus, 3. Marloes 
Muns met Symphonie, 4. Melo-
ny Schenk met Nadien, 5. Jeanet-
te Maas met Marylot Zoef. Sprin-
gen 40-60 cm: 1. Tessa Mulder 
met Bink, 2. Schelto Wursbain met 
Diego, 3. Jeanette Maas met Ma-
rylot Zoef, 4. Hananne Does met 
Agnes, 5. Melony Schenk met  
Nadien. Springen 20-40 cm: 1. 
Saskia Doorlandt met Saphier, 2. 
Sharon van de Slisse met Chris-
ty, 3. Lakisha Menzel met Juulsa. 
B-Parcours: 1. Romy Pielanen 
met Paddy. Equipe Spingen: 1ste 
prijs is gewonnen door het team 
van Jennifer Schenkt met Apollo, 
Daisy van Westen met Zelja, Jo-
lien van de Vegte met Orlinde en 
Saskia Doorlandt met Safier. 2de 
prijs is gewonnen door het team 
van Susanne Bosman met Guus, 
Sharon Jacobs met Walk on Wa-
ter, Stefan Bakker met Colum-
bo en Jeanette Maas met Mary-
lot Zoef. 3de prijs is gewonnen 
door het team van Marieke Lup-
pens met Jedi, Hananne Does met 
Does, Rianne Kneppers met Sil-
van en Kristi Bets met Ta Mut-
chacho. Uitslagen tuigpaarden: 

Open Klasse: Kampioensklasse: 1. 
Söndral (vader Manno) van Cees 
Klinkhamer, Tatsiana (vader Jon-
ker) van Jan Wiering en Olaf (va-
der Waterman) van Harry Schuit. 
Tuigpaarden gereden door dames: 
1. Söndral (vader Manno) door Si-
mone Klinkhamer, 2. Tatsiana (va-
der Jonker) door Melanie Schou-
ten/ J. Wiering. 3. Ubbo (vader 
Manno) door Liesbeth Folkerts-
ma/. P. Altena. Tweespannen: 1, 
Oriana (vader Jonker) en Tatsi-
ana (vader Jonker) van Jan Wie-
ring, 2. Walskoning (vader Man-
no) en Olaf (vader Waterman) van 
Harry Schuit, 3. Antwans Boy (va-
der Manno) en Wonderboy (va-
der Larix) van André van der Vel-
de / Sommers. Limiet Groep 1: 1. 
Antwans Boy (vader Manno) van 
André van der Velde/Sommers, 
2. Zuwalda (vader Saffraan) van 
C. Dekker, 3. P.V. Wild Roman-
ce (vader Ranno) van Pieter Bas 
van Hygevoort. Limiet Groep 2: 
1. Walskoning (vader Manno) 
van Harry Schuit, 2. Tygonda (va-
der Manno) van Cees Embregts/

Meewisse, 3. Warana (vader Mar-
vel) van Nico Kalis. Dressuur: B4 
pony’s: 1. Bente Koenraad met 
Prins (191 ptn), 2. Maartje Met-
ten met Primeur (188 ptn). B3 po-
ny’s: 1. Anika Mesman met Ri-
co (198 ptn), 2. Linde Schaaf met 
Orlinde (197 ptn). L8 paarden en 
pony’s: 1. Saskia van Essen met 
Sunlight (194 ptn), 2. Sabrina van 
Opzeeland met Lions Heart (188 
ptn), 3. Renske Kleefstra met Vi-
varo (187 ptn). L7 paarden en 
pony’s: 1. Saskia van Essen met 
Sunlight (199 ptn), 2. Sabrina van 
Opzeeland met Lions Heart (195 
ptn). B4 paarden: 1. Kim Scho-
neveld met Acapulco (206 ptn), 
2. Sara Geijsendorpher met Gina 
(191 ptn), 3. Mirjam Scheper met 
Scarlet (188 ptn), 4. Tessa Piet 
met Tornado (186 ptn). B3 paar-
den: 1. Kim Schoneveld met Aca-
pulco (203 ptn), 2. Ella Euwema 
met Replay (189 ptn), 3. Domini-
que de Keizer met Silke (187 ptn), 
3. Evelijn Beintema met Inquesta 
(187 ptn), 5. Sophie Beintema met 
Mandate (184 ptn)

Steppenrace
1. The Black Ladies And A Gent-
lemen (Daphne van Bellen, Mi-
randa Telleman, Evelien Ste-

vens en Jan Jaap Bruin), 2. Mi-
rakels! (Jessica Koeleman, Ta-
mara Braams, Simone Braams 
en Lisa Davidson). 3. Zilt aan Zee 
(Keylegh Mijland, Claudia Steen-
ken, Denisse Waleveld en Pa-
trick Bellaart). Schoonste ge-
heel: De Paris Hiltons uit de Be-
verbroek (Petra Kamphuis, Esther 
Stroetenga, Carola Brakenhoff en 
Margot Reijerse. Heren: 1. Team 
Rutte en Jansma (Louis Rom-
bouts, Dennis Goes, Jens Jansma 
en Rik Heremans. 2. (Ex)RA159 
(Radbout) (Cas Rustemeijer, Nick 
Schoorl, Rik Aberkrom en Tim 
Kors. 3. Groene Granaten, Koen 
Nijssen, Nick Nijssen, Maarten 
Sneekes en Maarten Duivenvoor-
de. Schoonste geheel: Spiegel-
tje – Spiegeltje aan de wand (Joey 
Postma, Wesley Klarenbeek, Mark 
Bakker en Marcel Nijssen)

Ringsteken
Ringsteken op de brommer: 1. 
Koos Rutte en Floor Bal. 2. Mike 
van den Berg en Nick Rutte. 3. 
Fred Molenaar en Jaap Bube-
nik. 4. Roy Haak en Dennis van 
der Putte. Schoonste geheel: Erik 
& Carolien Goes (brommer met 
boeren aanhangwagen). Ring-
steken Losse Paard: 1. Britt Ne-
lis met Falki. 2. Maaike Vink met 
Krimb’s Star. 3. Hans van Dellen 
met Tarina. Schoonste geheel: 
Iris Kappert en Pauline Verschuur 
(Delfts Blauw dames). Ringste-
ken Losse Pony: 1. Chiel Wempe 
met Koos en het veulentje Guus. 
2. Jenny Blijleven met Tamara. 3. 
Brenda Morrien met Pien. 4. Kee 
Wempe met Gools. Schoonste 
geheel: Fiorella Kiekers met Mi-
sa. Ringsteken op de fiets (t/
m 9 jaar): 1. Job van der Maten. 
2. Amber Duijn. 3. Eva Kneppers. 
Schoonste geheel: Maartje Bos-
ma. Ringsteken op de fiets (10 
t/m 14 jaar): 1. Thijs Bijwaarts. 
2. Esper van Baar. 3. Jorn IJkhout. 
Schoonste geheel: Emma Scher-
merhoorn.

Steenwerpen
1. Team Jammer Dan!. 2. Team 
Rustemeijer en Van Veen. 3. Team 
Kneppers

Klaverjassen
1. Carla Schoone met 6026 pun-
ten. 2. Jan Braam met 5964 pun-
ten. 3. Nico Swier met 5753 pun-
ten. Poederprijs: Jos Canten met 
3479 punten

Jeu de boules
Heren: 1. Erwin Belien. 2. Rory 
Claase. 3. Roland Weller. Dames: 
1. Julia Ruigvoorn. 2. Michelle van 
Empelen. 3. Trees Hermes. Jeugd: 
1. Evert Jumelet, 2. Emma van 
Waveren. 3. Rijk Hage.

Straatvoetbal
Teams 6-8 jaar: 1. Seegers Hair-
stylist. 2. Maarschalk. 3. Corneg-
ge. Teams 9-11 jaar: 1. Voorting 
Sportprijzen. 2. Café Bartje. 3. Sie-
raad & De Wit. Teams 11-13 jaar: 
ING Bank. 2. Timmerfabriek. 3. 
Schuijlenberg Autobedrijf.

foto: Hans de Klerk

Extra lange wandeltochten
Rondje Zandhaas
Santpoort-Noord - Vorig jaar 
organiseerde de Harddraverij 
Santpoort voor het eerst een 
lange afstandloop van 100 
km. Voor dit jaar zijn daar 
een 60 en een 110 kilometer 
lange lopen aan toegevoegd. 
Deze wandeltochten  starten 
op vrijdagavond 6 augustus 
om precies 20.00 uur vanaf 
het muziekgebouw Soli aan 
de Hagelingerweg.
 
De eerste 60 kilometer gaat door 
het noorden van Velsen bo-
ven het Noordzeekanaal. Van-
uit Santpoort, via de velserbroek 
naar het pontje Buitenhuizen. 
Na de oversteek via het dorpje 
Nauerna naar Westzaan. Vanaf 
Westzaan gaat het via de Krom-
meniedijk naar Uitgeest. Vanaf 
daar door naar Castricum waar 
het meest noordelijke punt van 
de nachtelijke ronde van 60 ki-

lometer bereikt. Dan gaat het te-
rug naar Santpoort via Heems-
kerk, Beverwijk, Velsen-Noord 
en uiteindelijk over het sluizen-
complex. Vanaf de kleine sluis 
door IJmuiden, via Driehuis te-
rug naar hetd wordt geserveerd. 
Dan volgt de 40 of 50 kilome-
ter ten zuiden van het Noord-
zeekanaal. De 40 en 50 kilome-
ter zijn de routes van de Zand-
haasloop. 
De 110 kilometer is dit jaar toe-
gevoegd om ook een officie-
le lange afstandloop te kunnen 
bieden voor de zeer geoefende 
lopers. Voor de 60 kilometer is 
gekozen omdat juist de nacht-
loop zeer aantrekkelijk is geble-
ken. Trekkend door het land-
schap boven het Noordzeeka-
naal zie je overal Tata Steel als 
herkenningspunt waar men om-
heen loopt. Zie ook www.rond-
jezandhaas.nl.

Museumactie bij
Autobedrijf Stormvogels
IJmuiden - Autobedrijf Storm-
vogels, aan de IJmuiderstraat-
weg 112, een in IJmuiden zeer 
bekende en gewaardeerde  Nis-
san en Suzukidealer, gaat het 
IJmuider Zee- en Havenmuseum 
op een heels bijzondere manier 
financieel ondersteunen.
In de maand augustus, de maand 
van het Havenfestival en van Sail 
schenkt Stormvogels voor el-
ke nieuwe of gebruikte auto die 
verkocht wordt, een bedrag van € 
25,00 aan het museum. 
De voorzitter van het museum, 
mevrouw Ardy Zwart, is bijzon-
der ingenomen met deze ac-
tie. Zij hoopt dat veel mensen 
in augustus zullen besluiten om 
naar de mooie en lichte show-
room te komen om een prachti-
ge auto uit te zoeken. Dit is een 

unieke manier om steun te ge-
ven aan het museum. De show-
room aan de IJmuiderstraatweg 
geeft een fantastisch uitzicht op 
het Noordzeekanaal en het slui-
zencomplex.
Het museum stelt voor elke ko-
per 2 toegangskaartjes ter be-
schikking. In het museum aan 
de Havenkade 55 in IJmuiden is 
de maritieme geschiedenis van 
IJmuiden en omgeving te zien. 
Op dit moment is er bovendien 
een bijzondere tentoonstelling 
over het werken en leven aan 
boord van de KNSM-schepen 
en er worden olieverfschilderij-
en van de IJmuidenaar J.H. Ver-
hoog tentoongesteld. Het muse-
um is geopend op woensdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur.
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Kamperen in Velsen blijkt erg populair

‘Het is hier fantastisch’
Velsen - Velsen heeft vier 
campings. Ze zijn alle vier 
heel verschillend en hebben 
een eigen karakter. Camping 
De Duindoorn ligt aan de Bad-
weg in IJmuiden aan Zee en 
is daar gevestigd sinds 1950. 
In 1976 had de toenmalige ei-
genaar problemen met de ge-
meente. Yvonne en Joop Lub-
bers kochten de camping na 
een gesprek met de gemeen-
te. Zij hadden al een caravan 
op de camping staan.

 Na het overlijden van Joop in 
2006 beheert Yvonne De Duin-
doorn samen met haar twee 
dochters en schoonzoon. De 
camping is vier hectare groot en 
heeft 111 vaste staanplaatsen. 
Op de velden is ruimte voor 75 
toercaravans en 75 tenten. Sinds 
kort zijn er ook 20 luxe chalets. 
De camping ligt in de duinen, 
vlakbij strand en zee.  Er veran-
derde veel, door de jaren heen. 
De camping werd groter en na 
een reorganisatie functioneler 
ingedeeld. De Duindoorn heeft 
de Green Key, een keurmerk 
voor duurzaam en milieubewust 
ondernemen. Vorig jaar kreeg de 
camping voor het eerst een zilve-
ren exemplaar, dit jaar een gou-
den. Ook ontving de camping de 
Zoover award 2010 in de cate-
gorie ‘beste camping’. De ver-
scheidenheid, dat is wat Yvonne 
het leukste vindt: ,,De een komt 
met een iglotentje, de ander 
met een super de luxe caravan. 
Je ziet mensen komen met he-
le uitrustingen om te gaan sur-
fen of om te vissen, een ander 
geniet van de rust en de natuur. 
Het kan hier allemaal.’’ Gerard 
Bouw (79) heeft sinds tien jaar 
een eigen caravan, waar hij van 
half mei toot half september ver-
blijft. Maar hij kwam al eerder bij 
zijn broer, die 30 jaar op de cam-
ping stond. Eerst vanuit Zwitser-
land waar hij werkte, later van-
uit zijn huidige woonplaats Ber-
lijn. ,,De zee, die blijft trekken. 
Het levensonderhoud is hier een 
stuk goedkoper, ondanks de eu-
ro. En dit is een prima uitvalba-
sis voor allerlei uitstapjes. Met 
de snelboot ben je zo in Amster-
dam’’, vertelt Georg. ,,Vorig jaar 
overleed mijn broer, mijn beste 
vriend wil niet meer kamperen 
en ook mijn prima buurtjes zijn 
vertrokken. Maar ik vermaak me 
wel. Ik ben altijd buiten bezig, dol 
op klussen en tuinieren. De jaren 
gaan wel tellen, maar zolang het 
nog gaat, blijf ik hier komen.’’ Cor 
en Klazien Visser uit IJmuiden 
staan al 22 jaar op de camping. 
,,We kwamen hier op bezoek en 
we waren meteen verkocht. We 
hebben een standplaats aan-
gevraagd en die kregen we vrij 
snel’’, vertelt Cor. ,,En nu staan 
we nog steeds op dezelfde plek. 
Het is hier fantastisch. We blijven 

hier het hele seizoen. Wij wonen 
in een flat met een piepklein bal-
kon, hier zijn we de hele dag bui-
ten.’’ Klazien vult aan: ,,Het is hier 
vrij en ongedwongen. Ook de 
sfeer is prima, er is veel saam-
horigheid.’’
Camping Schoonenberg ligt 
midden in het bos, op de grens 
van Driehuis en Velsen-Zuid. Het 
perceel is 2,5 hectare groot, er 
zijn 82 plaatsen. De camping be-
staat al meer dan 50 jaar, sinds 
vijftien jaar is de familie Snijders 
beheerder. Schoonenberg is aan-
gesloten bij de Stichting Natuur-
kampeerterreinen en alleen toe-
gankelijk voor leden. Ruim vijftig 
procent van de mensen, die er 
gekampeerd hebben, komt terug 
omdat het ze goed bevalt. 
De familie Nienhuis uit 
Baarndrecht is er voor het eerst. 
,,In Nederland kamperen we al-
tijd op een natuurcamping, dat 
bevalt ons prima. Het kleinscha-
lige, het duurzame spreekt ons 
aan. Je staat midden in de na-
tuur, er is rust en ruimte. En geen 
elektriciteit, het is echt back to 
basic’’, vertelt vader Wim. Zijn 
dochter fluistert in zijn oor: ,,En 
de wc is dichtbij’’. Lachend zegt 
haar vader: ,,De wc is vlakbij. Er 
rijden geen auto’s op de cam-
ping, dus dochter Emma van bij-
na 7 en zoon Mark van bijna 4 
mogen daar zelfstandig heen, 
daar zijn ze erg trots op.’’ Hij ver-
volgt: ,,Voor de kinderen wil-
den we een keer richting kust. 
We kennen het mooie park de 
Kennemerduinen en we heb-
ben vrienden in Haarlem wo-
nen, dus de keuze was snel ge-
maakt.’’ De familie blijft twee we-
ken kamperen. Ze willen vaak 
naar het strand, wandelen in de 
duinen en ook een bezoek aan 
Linneaushof staat op het pro-
gramma. Camping Weltevre-

den in Velsen-Zuid (Spaarnwou-
de) ging twee jaar geleden op in 
DroomPark Buitenhuizen, onder-
deel van een landelijke keten. 
Het park is 19 hectare groot, 
er zijn 85 vaste kampeerplaat-
sen en evenveel voor passan-
ten. Het werd enorm uitgebreid 
en onderging een metamorfose. 
Er werden 200 luxe bungalows 
gebouwd, het pierebadje veran-
derde in een mooi zwembad, er 
kwamen nieuwe sanitaire voor-
zieningen en heel veel speel-
voorzieningen voor de kinderen. 
Ook een sauna en een welness-
centrum, een restaurant en een 
supermarkt maken deel uit van 
het complex.
,,Het is er enorm op vooruit ge-
gaan’’, zegt Imka uit Heemskerk, 
die samen met man Hugo en de 
drie kinderen al 14 jaar op de-
zelfde plek staat met de cara-
van. Zij zochten een plek dicht 
bij huis, waar rust en ruimte was. 
Eerst verbleven ze elk weekein-
de en alle schoolvakanties in 
de caravan. Nu de twee oud-
sten de deur uit zijn, wonen ze 
er het hele seizoen. De jongste 

van 16 gaat op de scooter naar 
school in IJmuiden, Hugo en Im-
ka gaan vanuit Spaarnwoude 
naar hun werk. Dat is voor Imka 
thuis in Heemskerk om de hoek. 
Ze heeft er echter een uur eer-
der opstaan graag voor over. Im-
ka en Huge genieten ontzettend 
van het buitenleven.
,,Als je thuis buiten gaat zitten 
in de tuin, dan kijk je tegen een 
schutting aan. Hier heb je rust en 
ruimte om je heen’’, vertelt Hu-
go. ,,En reuring en gezelligheid. 
Er gebeurt altijd wel iets, er is 
steeds iemand voor een praatje. 
Thuis ben ik vaak aan het poet-
sen, hier ben ik zo klaar’’, vult Im-
ka aan. Het bevalt ze prima en 
ze hopen nog heel lang van hun 
kampeerplek te genieten. Dan is 
er in IJmuiden nog minicamping 
De Heerenduinen, diep verscho-
len in het bos. Dat is een klei-
ne groep caravans die er het he-
le seizoen staat, vaak van gas-
ten die er al jaren komen. Wie 
de eenvoud zoekt of het wat 
luxer wil tijdens het kamperen: 
het kan in Velsen allemaal. (Car-
la Zwart)

Santpoort-Noord - Politiemen-
sen zagen omstreeks 03.00 uur 
een man lopen met een afge-
sloten fiets in het tunneltje van 
de Hagelingerweg. Toen de po-
litiemensen hem aanspraken en 
vroegen of dit zijn fiets was, zei 
de 36-jarige IJmuidenaar direct 
een fout te hebben gemaakt en 
de fiets wel te laten staan. De 
verdachte werd aangehouden 
voor diefstal en is overgebracht 
naar een politiebureau waar hij 
is ingesloten.

Fietsendief
met berouw

Driehuis - Politiemensen stelden 
dinsdag omstreeks 05.00 uur na 
een melding dat er was ingebro-
ken in een grand café aan de Va-
leriuslaan, direct een onderzoek 
in. Ter plekke bleek de toegangs-
deur vernield te zijn en waren de 
in de zaak aanwezige speelau-
tomaten opengebroken. De po-
litie stelt een onderzoek in naar 
de inbraak. Mensen die eventu-
eel getuige zijn geweest van de 
inbraak en iets hebben gezien, 
worden verzocht te bellen met 
de politie in Velsen, via 0900-
8844.

Inbraak in 
grand café

Velsen - Zaterdag wordt de zes-
tiende editie van Dance Valley 
gehouden in Recreatiegebied 
Spaanwoude. Om de verkeers-
stromen in goede banen te lei-
den worden diverse wegen rond 
het evenemententerren afge-
sloten voor doorgaand verkeer. 
Dat geldt onder andere voor de 
N202 (Amsterdamseweg) tus-
sen verkeerscentrale De Wij-
de Blik en de Amsterdamse ha-
ven. Ook delen van Velserbroek 
en het dorp Oud-Velsen worden 
afgeslten om parkeeroverlast te 
voorkomen. Inwoners van Vel-
sen worden opgeroepen om met 
de fiets te komen. Bij de hoofd-
ingang zijn grote stallingen aan-
wezig. Dance Valley begint om 
11.00 uur en wordt om 23.00 uur 
afgesloten met vuurwerk. Or-
ganisator UDC verwacht 52.000 
bezoekers.

Verkeersmaat-
regelen tijdens 
Dance Valley

Regio – Dinsdag brak rond 03.00 
uur brand uit in kleine vrachtwa-
gen die geparkeerd stond aan 
de Haarlemse Berlagelaan. De 
brandweer had het vuur snel on-
der controle. De vrachtwagen is 
weggesleept voor onderzoek. De 
politie stelt een onderzoek in naar 
de oorzaak van de brand, deze is 
niet bekend. Brandstichting kan 
niet worden uitgesloten.

Brand in wagen
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Nieuwe galerie geopend
IJmuiden aan Zee - IJmuiden 
is een kunstgalerie rijker. Galery 
Kunst aan Zee, aan de boulevard  
van IJmuiderslag. Initiatiefnemer 
en IJmuidenaar Willem Freeke: 
,,Het pand stond leeg. Door de 
glazen pui en de ligging aan de 
boulevard is het een ideale expo-
sitieruimte. Tot er een andere be-
stemming voor gevonden is, mag 
ik het gebruiken om er kunst te 
exposeren.” Hij laat stoelen zien, 
die hij heeft gemaakt van auto-
uitlaten. Daarnaast staan er al-
lerlei voorwerpen en sculpturen 
van keramiek op sokkels: ab-
stracte kunst, maar ook kunst-
zinnige urnen en gebruiksvoor-
werpen. 
Aan de muur hangen sprookjes-
achtige schilderijen van Gerrit 
van der Wal uit Velserbroek. Hij 
gebruikt speciale verftechnieken 
in olieverf met relief, die aqua-
relachtig aandoen en die je pas 
goed ziet als je heel dicht op het 
schilderij staat. Van veraf gezien 

kun je de fantasie de vrije loop 
laten, want behalve een heel ex-
pliciet tafereel uit Venetie zijn de 
beeltenissen op de schilderijen 
van Van der Wal voor meerde-
re uitleg vatbaar. ,,Een abstracte 
beeltenis blijft boeiend om naar 
te kijken,” aldus de kunstschil-
der zelf.
Fotografe Linda van Wijk uit 
Zandvoort exposeert met por-
tretten van mensen. Beelden 
die ze maakte tijdens haar rei-
zen over de wereld. Het valt op 
dat de mensen recht in de lens 
kijken.,,Ik maak altijd eerst een 
praatje en vraag dan of ik ie-
mand mag fotograferen,” aldus 
Van Wijk. Dat contact is merk-
baar. Haar persoonlijke favorie-
ten zijn de oude Aboriginal en de 
in zwart-wit afgedrukte Himba 
vrouw uit Namibie waarbij het dit 
keer de baby is, die recht in de 
lens kijkt. Door de verschillende 
kunstvormen is de openingsex-
positie zeer afwisselend.

Kinderfestival aan Zee
Velsen-Noord - Op 7 en 8 au-
gustus verrijst op het breedste 
strand van Nederland, na enkele 
jaren afwezigheid, weer het Kin-
derfestival aan Zee. 
Bij strandpaviljoen Timboektoe 
in Velsen-Noord kunnen kinde-
ren van 4 tot en met 12 jaar zich 
twee dagen lang te goed doen 
aan theater, muziek, beeldend 
kunst en creatieve workshops.
De entree bedraagt 5 euro voor 
mensenkinderen vanaf 4 jaar. 
Er is een bewaakt ‘peuterritori-
um’ en ook volwassenen kun-
nen zich hier onmogelijk verve-
len. Het festival grijpt haar we-
deropstanding aan om het the-
ma hergebruik te onderzoe-
ken. In een natuurlijk decor van 
strand en duinen vind je Recy-
cle Town, een containerdorp vol 
kunstzinnige activiteiten voor en 
door kinderen. Ontwerp kriebe-
lende kleding voor de Jeuken-
de Juten Jutters Jurken en Jas-
senshow, maak muziek met de 
wind, of fiets je eigen sorbetijs. 
Interview bijzondere artiesten, 
bouw zandkastelen en doe we-
tenschappelijke proeven in de 
branding. Ruil je lelijkste jas of 
broek aan de ruilwaslijn. Spring 
en dans, lig krom en schudde-
buik. Fotografeer vreemde vo-
gels. Tover tekeningen met zand. 
Fluit op groente of eet je muziek-
instrument. Hang zelfgemaak-
te sieraden om je hals, of op een 
ereplek in het Juttersmuseum.
Op verschillende podia zijn op-
tredens te zien van artiesten uit 
Nederland, maar ook België. Zo 
treedt de in Vlaanderen roem-
ruchte Kapitein Winokia aan met 

zijn vijfkoppige band, vind je in de 
Verteltheatertent tweedehands 
verhalen van Eric Borrias en Mia 
Verbeelen, en in Klein Timboek-
toe de Zandtovenaar. Ook Kik-
ker - het Popconcert komt langs. 
Jaarlijks wil het festival een bij-
zondere kunstenaar in de schijn-
werpers zetten. Dit jaar is dat 
Martien Groeneveld, die interna-
tionaal zijn sporen verdiende met 
muzikale workshops rond de Ke-
verharp en de Riolofoon. 
Jaarlijks krijgen twee jonge 
kunstenaars de kans zich aan 
een nieuw publiek te presente-
ren. Ralf Westerhof draagt zorg 
voor het vormgeven van het ter-
rein vanuit hergebruikte materi-
alen. Wieteke Koolhof geeft vorm 
aan de jaarlijks wisselende huis-
stijl. Het volledige programma is 
te vinden op www.kinderfestiva-
laanzee.nl .
Het Kinderfestival aan Zee is een 
productie van Stichting Brak. De 
surrealistische locatie Strand 
Noordpier in Velsen-Noord (Ge-
meente Velsen) is een plek waar 
zoet en zout water maar ook na-
tuur en industrie elkaar tegenko-
men, met naast zich het Noord-
zeekanaal en in haar achterland 
de rokende staalfabrieken van 
Corus. Stichting Brak wil deze 
magische plek als podium onder 
de aandacht brengen van een 
breed publiek met een program-
mering van aankomende talen-
ten en experimenteel en nieuw 
aanbod. Stichting Brak wil zowel 
jong, oud als gezinnen op een 
laagdrempelige manier in aanra-
king brengen met verschillende 
kunst- en cultuuruitingen.

Expositie Joke Braam
Velsen-Zuid - Gedurende de 
maand augustus is de uit de 12e 
eeuw stammende Engelmundus-
kerk tijdens de weekenden voor 
belangstellenden te bezichtigen,
elke zaterdag en zondag van 
13.00 tot 16.00 uur.
Tijdens deze zomeropenstelling  
zal van zaterdag 7 tot en met 
zondag 29 augustus het werk 
(monotypes) van Joke Braam in 
de kerk te bewonderen zijn.
Bij monotype wordt een vel pa-
pier op een met verf ingerolde 
(glas-)plaat gelegd. Op de ach-

terkant van het papier wordt met 
krachtige potloodlijnen een te-
kening neergezet. Daardoor ont-
staan op de voorzijde grafisch 
aandoende lijnen. Dit proces 
wordt voor elke kleur apart her-
haald. Onverwachte vlekken en 
effecten geven aanleiding voor 
verdere bewerkingen. Er zijn drie 
thema’s: Huizen, de IJmond en 
de Gieterij.
De kunstenares zal tijdens de 
weekenden van 7 en 8 en 21 en 
22 augustus ook zelf in de kerk 
aanwezig zijn.

Velsen - De verzoeken van de 
luisteraars zijn binnen en niets 
staat een zomers feestje op 
Seaport FM in de weg. Op don-
derdag 5 augustus komen de 
100 meest favoriete zomerhits 
nog een keer voorbij. De lijst 
wordt tussen 9.00 en 17.00 uur 
uitgezonden en zal worden ge-
presenteerd door Rene Verstra-
ten en Erik Beekman. Bij een Zo-
merse 100 hoort natuurlijk ook 
een zomerse dag. Beide ingredi-
enten maken dit feestje natuur-
lijk helemaal compleet. Zie ook 
www.seaportplaza.nl.

Zomerse 100 
op Seaport FM

Informatieavond over 
deeltijdopleidingen
Regio - ROC Nova College 
houdt een informatieavond 
over deeltijd mavo/vmbo-tl, 
havo en vwo op woensdag 25 
en dinsdag 31 augustus op de 
Planetenlaan 5 in Haarlem. 

Het voortgezet onderwijs van het 
Nova College is bedoeld voor 
(jong) volwassenen die alsnog 
een diploma of certificaten wil-
len behalen. Het Nova Colle-
ge verzorgt vrijwel alle regulie-
re vakken, namelijk: Nederlands, 
Engels, Frans, Duits, Spaans, 
Turks, aardrijkskunde, geschie-
denis, maatschappijleer, econo-
mie, informatica, management 
& organisatie, wiskunde, natuur-
kunde, nask 1 en 2, scheikunde, 
algemene natuurwetenschap-
pen, biologie, maatschappijwe-
tenschappen, drama en tekenen. 
Er zijn ook schakelklassen wis-
kunde. De lessen zijn overdag en 
’s avonds.
Jongeren die zijn gezakt voor 
één of twee vakken vmbo-tl en 
die heel gemotiveerd zijn om 
naar het mbo te gaan, kunnen 
in het programma ’Alvast Stude-
ren in het mbo’. Zij volgen dan ’s 

avonds bij het vavo de ontbre-
kende vakken voor hun diploma 
vmbo-tl en overdag de mbo op-
leiding van hun keuze op het No-
va College. Voor jongeren die zijn 
gezakt voor één of twee vakken 
havo en die heel gemotiveerd zijn 
om naar het hbo te gaan bestaat 
de mogelijkheid van ‘Alvast Stu-
deren in het hbo’. Zij volgen dan 
’s avonds bij het vavo de ontbre-
kende vakken voor hun diplo-
ma havo en overdag de hbo op-
leiding van hun keuze bij Hoge-
school INHolland of Hogeschool 
van Amsterdam.
Dankzij gemeentesubsidie blij-
ven de cursusgelden beperkt tot 
26,80 euro per lesuur per jaar. 
Dat betekent dat wie één vak 
van twee lesuur volgt, twee maal 
26,80 euro (53,60 euro) cursus-
geld betaalt voor een heel cur-
susjaar. De overige kosten be-
dragen 75 euro per jaar inclusief 
examengeld.
De voorlichtingen op 25 en 31 
augustus op de Planetenlaan 5 
in Haarlem beginnen om 19.00 
uur (havo/vwo) en om 20.00 uur 
(mavo/vmbo-tl). Zie ook www.
novacollege.nl/vavo.

Regio - Ongeveer honderd kan-
kerpatiënten hebben maandag 
een bijzondere memorabele dag 
meegemaakt. In een luxe auto 
werden zij van Rotterdam naar 
het Circuitpark Zandvoort gere-
den. Daar reden zij mee met de  
Maarten Memorial, een sponsor-
rit om kankerpatiënten een dag 
te laten vergeten dat ze ziek zijn. 
In totaal reed die dag voor zo’n 
15 miljoen euro aan exclusieve 
bolides mee. Naast zeer snelle 
sportwagens, waren er ook ex-
clusieve klassieke auto’s, zoals 
een Alfa Romeo 8c 2600 uit 1933. 
Tijdens het evenement vond  een 
veiling plaats om geld in te za-
melen voor de Daniel den Hoed-
kliniek in Rotterdam. De me-
morial is vernoemd naar Maar-
ten van Sten, een Rotterdammer 
die in 2003 op 27-jarige leeftijd 
stierf aan een agressieve vorm 
van huidkanker. Hij had een pas-
sie voor snelle auto’s. Ook Jan 
Peter Balkenende reed mee met 
de Memorial, JP dook zelf achter 
het stuur om een aantal rondjes 
over het circuit te rijden, hij ge-
noot er zichtbaar van. (foto: Mi-
chel van Bergen)

Balkenende
bij Maarten 
Memorial
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Zomer in Pieter Vermeulen Museum

Driehuis - Bij het Pieter Ver-
meulen Museum staan, tij-
dens dit zomerseizoen maar 
natuurlijk ook daarna veel ac-
tiviteiten gepland voor kinde-
ren in de leeftijd van vier tot 
en met twaalf jaar. Momen-
teel kan in het museum de tij-
delijke tentoonstelling Juras-
sic Park nog worden bezocht, 
die tot 22 augustus geopend 
is. Dit is een interactieve ten-
toonstelling voor kinderen 
vanaf 8 jaar over de Neder-
landse reptielen en amfibie-
en en de naam is natuurlijk 
een verwijzing naar de film 
van Steven Spielberg “Juras-
sic Park”, alleen zijn de dino-
sauriërs in dit geval natuurlijk 
niet zo groot. 

Op 7 en 8 augustus wordt met de 
strandkar De Bruinvis deelgeno-
men aan het Kinderfestival aan 
Zee (www.kinderfestivalaanzee.
nl) dat op het strand van Wijk 
aan Zee bij de Noordpier wordt 
georganiseerd. Middels deze 
strandkar kunnen kinderen van 
alles ontdekken over zon, zee, 
strand, water en wind en over de 
dieren die op het strand en in de 
zee te vinden zijn. 
Kinderen kunnen zelf, gewapend 
met windmeters, thermometers 
en kompassen allerlei opdrach-
ten uitvoeren om tenslotte het 
diploma Strand- en Zeeverken-
ner te behalen. Overigens is de 
strandkar ook te huur voor scho-
len, bijvoorbeeld tijdens een the-
maweek. 

Ook tijdens het Havenfestival 
op 15 augustus geeft het mu-
seum acte de présence met een 
stand met allerlei activiteiten. Op 
19, 20 en 22 augustus vindt in 
het museum de vakantieafslui-
ting plaats met activiteiten als 
kikkers of salamanders maken. 
Daarna wordt de tentoonstel-
ling Jurassic Park afgebroken en 
wordt aansluitend de nieuwe, tij-
delijke tentoonstelling “Edje Eek-
hoorn, met gemak van tak naar 
tak” opgebouwd die van 5 sep-
tember tot en met 27 februari 
2011 bezocht kan worden. De-
ze tentoonstelling voor kinderen 
vanaf 4 jaar laat het doen en la-
ten zien van dit brutale en sier-
lijke diertje in een fraai vormge-
geven bos dat naar de grond is 

gehaald. De twee educatief me-
dewerksters, Hiske Brouwer en 
Gerda Ransijn, zijn verantwoor-
delijk voor het in goede ba-
nen leiden van al deze activitei-
ten, gelukkig met de ondersteu-
ning van een twintigtal vrijwil-
ligers. Hiske en Gerda, die bei-
de in dienst zijn van het muse-
um, hebben hun handen vol aan 
de voorbereidingen van al deze 
activiteiten. Hiske vertelt:,,De ba-
sistentoonstellingen worden ge-
huurd waarna door ons de ver-
dere aankleding wordt verzorgd 
zoals het samenstellen van een 
lesprogramma en een lespakket 
terwijl we ook altijd een speur-
tocht bij de betreffende tentoon-
stelling verzorgen. Maar dit is 
niet het enige dat we doen, zegt 
Gerda: ,,Het hele jaar door heb-
ben we verder allerlei activiteiten 
voor kinderen zoals vertelvoor-
stellingen en diverse knutselac-
tiviteiten. Bovendien hebben we 
veel werk aan het project Erf-
goededucatie voor het basison-
derwijs in Velserbroek, waarvoor 
drie leskisten moeten worden 
ontwikkeld. De eerste daarvan, 
leskist Malorix, is inmiddels klaar 

en alle groepen 6 van het basis-
onderwijs in Velserbroek hebben 
al met deze leskist gewerkt” Zie 
ook www.erfgoedvelsen.nl.

Daarnaast heeft het museum in 
het nabijgelegen park Schoo-
nenberg een leuk en leerzaam 
natuurpad uitgezet. Voorzien 
van een tas met materialen zo-
als verrekijkers en zoekkaarten 
kan zowel door schoolgroepen 
als particulieren een speurtocht 
rond de vijver worden gemaakt 
om de natuur in de omgeving 
beter te leren kennen. Hiske en 
Gerda vertellen verder nog dat 
het museum tevens leerschool/
leerbedrijf is en dat jaarlijks aan 
vijf tot zes stagiairs onderdak 
geboden wordt. Ook het feit dat 
het Pieter Vermeulen Museum 
het centrum in Velsen/IJmuiden 
is voor natuur en milieu-edu-
catie (NME-centrum) mag vol-
gens de dames zeker niet on-
vermeld blijven. Het museum 
ondersteunt in deze functie te-
vens het onderwijs in Velsen en 
omstreken bij zijn natuur en mi-
lieu-educatie.

Het museum bestaat sinds 1952 
in welk jaar Frits Vermeulen, de 
zoon van Pieter Vermeulen en 
evenals zijn vader natuurliefheb-
ber en verzamelaar, een natuur-
historische verzameling schenkt 
aan de gemeente Velsen. Van-
af het jaar van oprichting was 
het museum gevestigd aan het 
Moerbergplantsoen in IJmui-
den. Vanwege nieuwbouwplan-
nen in dit gebied moest het mu-
seum, na 55 jaar, in 2007 ver-
huizen naar een tijdelijk onder-
komen aan de Driehuizerkerk-
weg in Driehuis met de toezeg-
ging dat in het project Kustvi-
sie van de gemeente Velsen een 
nieuwe plek voor het museum 
is gereserveerd. Jacques Ha-
gen, bestuurslid en vice-voorzit-
ter, is inmiddels ook aangescho-
ven bij het gesprek en hij haakt 
in op de huidige situatie en op 
de gehoopte nieuwbouw. ,,Zoals 
je ziet,’’ zegt hij, ,,zijn we duide-
lijk toe aan een nieuwe of ande-
re, grotere behuizing. In het hui-
dige pand kunnen we de origi-
nele verzameling niet eens la-
ten zien, vanwege ruimtegebrek. 
Daarom zijn we gedwongen om 

via gehuurde, tijdelijke, tentoon-
stellingen voldoende bezoekers 
te trekken. Gelukkig lukt dit aar-
dig en kwamen we vorig jaar op 
een aantal van ongeveer 8.000 
personen, ruim boven het aan-
tal dat we begroot hadden. Maar 
het kan toch niet de bedoeling 
zijn dat we hetgeen waarvoor het 
museum destijds is opgericht, 
niet aan het publiek kunnen to-
nen.” Het bestuur zet dan ook vol 
in op de realisatie van een on-
derkomen binnen het project 
Kustvisie. Naar zijn mening moet 
met de door de gemeente gepro-
mote, verdere ontwikkeling van 
het IJmuider strand als toeristi-
sche trekpleister, het genoem-
de project nu toch eens van de 
grond komen. Bovendien is nu 
ook nog de HOV-lijn (Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer) over de 
Kromhoutstraat naar het IJmui-
derstrand door de gemeen-
te goedgekeurd. ,,Fantastisch 
toch,’’ aldus Jacques. ,,Kun-
nen de mensen als ze uit de bus 
stappen zo het Pieter Vermeulen 
Museum binnenstappen.’’ (Joop 
Waijenberg)
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Zomerexpositie 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Vanaf woens-
dag 4 augustus zijn de tuinen 
rond de Ruïne van Brederode in-
gericht met talloze bronzen beel-
den. Van maar liefst twaalf pro-
fessioneel werkende beeldhou-
wers zijn beelden te zien. Er 
staan allerlei dieren in brons: 
paarden, koeien, stieren en veel 
vogels, zoals meeuwen, uilen, 
kippen en ijsvogeltjes. De toren-
kamer hangt vol met de krachtig 
geschilderde bloemen van Van 
der Vegt. Hier staan ook de klei-
ne beelden opgesteld.
Wanneer men het pad oploopt 
naar de ruïne ziet men direct 
de Nachtruiter. Het grote paar-
denbeeld van Leo van den Bos 
deinst terug op de rand van 
de ruïnemuur voor het water. 
Even verderop staat De Sjiem in 
brons. Het is het evenbeeld van 
het springpaard waarmee Je-
roen Dubbeldam in 2000 Olym-
pisch kampioen geworden is in 
Sydney. Yvonne Piller vervaardig-
de dit beeld na de oplevering van 
De Draver, het rotondebeeld dat 
vorig jaar onthuld is naar aanlei-
ding van de 250ste kortebaan in 
Santpoort. Ook Haarlems stads-
beeldhouwer Ruud Zweypfen-
ning toont zijn werk op de expo-
sitie: imposante stieren en tor-
so’s. Spuitende fonteinbeeldjes 
zijn te bewonderen van de Sant-

poortse Eytie Tinbergen. De ove-
rige kunstenaars komen elders 
uit Nederland en hebben hun 
sporen verdiend in de beeld-
houwkunst. Zo zijn er de vo-
gels van Hetty Heijster, de mol-
lige naakte vrouwtjes van Inez 
Warnaar, de menselijke gestal-
ten van Gerard Brouwer en de 
magere dieren, zo kenmerkend 
voor het werk van Ans Zondag. 
En last but not least, de prachti-
ge dierenbeelden van Coba Kos-
ter en de vogels van Jonneke 
Kodde. De tentoonstelling voegt 
een mooi cultureel aspect toe 
aan de traditionele Santpoort-
se feestweek. De zomerexposi-
tie op de ruïne duurt tot en met 
zondag 5 september en is behal-
ve op maandag en dinsdag alle 
dagen toegankelijk van 10.00 tot 
17.00 uur. Zie ook www.beelden-
tuinsantpoort.nl.

Lopers Strandzesdaagse 
passeren IJmuiden
IJmuiden - Vorige week maan-
dag startte in Hoek van Holland 
de Strandzesdaagse. Duizend 
deelnemers liepen langs de kust-
lijn in zes dagen naar Den Hel-
der, een afstand van 140 kilome-
ter. In de beginjaren verliep de 
tocht andersom: er werd gestart 
in Den Helder en Hoek van Hol-
land was het einddoel. Maar om-
dat er toen altijd tegenwind was, 
werd na een paar jaar besloten 
om het begin- en eindpunt om te 
draaien. Die woensdag startten 
de lopers in Noordwijk en liepen 
zij over het strand naar IJmui-
den aan Zee. Daar mochten zij 
het mulle zand verruilen voor de 
straatstenen. Dwars door IJmui-
den, via de Lange Nieuwstraat of 
over de IJmuiderstraatweg, gin-
gen zij naar de pont. Na de over-
steek liepen de deelnemers naar 
het einddoel van die dag: sport-
park Rooswijk in Velsen-Noord. 
Daar werd in tenten de nacht 
doorgebracht. Die dag werd de 
langste afstand gelopen: 36 ki-
lometer.
Even na 11.00 uur lopen Ray-
mond Scheepers en Nico Haring 
uit Maasland in stevige pas over 
de Lange Nieuwstraat. Eigenlijk 
gaat de route naar de pont langs 
het Noordzeekanaal, maar zij 
vinden de winkelstraat gezelliger. 
De vrienden lopen de Strandzes-
daagse voor de zestiende keer. 

Ze vertrokken die ochtend om 
6.00 uur vanuit Noordwijk. Offici-
eel is de start om 8.00 uur, de or-
ganisatie zorgt dan voor een ont-
bijt. Maar omdat er regen ver-
wacht werd, besloten de man-
nen vroeg te vertrekken. In Bloe-
mendaal aten ze als ontbijt een 
uitsmijter. ,,Het is goed te doen 
dit jaar, zeker gezien het weer. 
De verwachte regen blijft ook uit, 
gelukkig’’, zegt Nico. De Strand-
zesdaagse is niet zo massaal als 
bijvoorbeeld de Vierdaagse van 
Nijmegen, omdat er maar dui-
zend mensen mee mogen doen. 
Het is ook niet zo streng, eerder 
gemoedelijk. Of je nu vroeg van 
start gaat of ’s avonds pas om 
22.00 uur bij het eindpunt aan-
komt, het maakt allemaal niet 
uit. Na al die jaren leerden Ni-
co en Raymond heel wat men-
sen kennen. Het plezier onder 
elkaar en de ongedwongen sfeer 
tijdens de Strandzesdaagse is de 
belangrijkste reden om mee te 
doen. Lopen over het strand vin-
den ze heerlijk, maar de afwisse-
ling bij IJmuiden is ook wel lek-
ker. En Velsen-Noord biedt elk 
jaar de gezelligste avond. ,,Er 
is altijd levende muziek en een 
biertap buiten’’, aldus Raymond. 
Hij haast zich te zeggen: ..Al zor-
gen we er natuurlijk wel voor dat 
we ook onze rust pakken.’’ (Car-
la Zwart)

Strijd en gezel-
ligheid bij De 
Heerenduinen
IJmuiden - Traditioneel orga-
niseert tennisvereniging LTC De 
Heerenduinen het laatste open 
toernooi dat meetelt voor de 
Buijze Pers Masters. In tegen-
stelling tot vorig jaar staat het 
Heerenduinen Open dit jaar een 
week later op de kalender, voor-
heen liep het toernooi vaak gelijk 
aan het Dorpsfeest Santpoort. 
Dit weerhield vele regionale ten-
nisspelers ervan om deel te ne-
men aan het evenement. Dat het 
verplaatsen van het toernooi een 
verstandige keuze is geweest, 
blijkt uit de vele inschrijvingen 
die beide wedstrijdleidingen ont-
vingen en met 650 deelnemers is 
de gehele toernooiweek uitste-
kend bezet. Vanaf zaterdag 7 au-
gustus tot en met zondag 15 au-
gustus zullen in totaal meer dan 
400 partijen afgewerkt worden 
in de verschillende categorieën. 
Overdag (9 augustus tot en met 
vrijdag 13 augustus) vindt van-
af 10.30 uur het Open 50+ toer-
nooi plaats. Dit succesvolle ve-
teranentoernooi vindt voor de 
twaalfde keer plaats en kent ie-
der jaar weer meer deelnemers. 
Dit jaar strijden 120 koppels 
in de categorieën damesdub-
bel, herendubbel en gemengd 
dubbel voor de prijzen. Op vrij-
dagmiddag 13 augustus zal het 
50+ toernooi feestelijk en mu-
zikaal worden afgesloten door 
Cock Zwanenburg. Vanaf 17.30 
uur (vrijdag 18.00 uur) gaat het 
50+ toernooi moeiteloos over in 
het Heerenduinen Open, waar-
in de deelnemers zullen strij-
den voor de laatste punten voor 
de zogenaamde Masters, waar-
bij spelers slechts op uitnodiging 
en op basis van de behaalde re-
sultaten tijdens andere Open 
Toernooien deel mogen nemen. 
Vanzelfsprekend is er naast het 
wedstrijdelement ook voldoende 
ruimte voor gezelligheid. De ge-
hele week kunnen bezoekers en 
deelnemers genieten van verse 
visspecialiteiten en lekkernijen. 
De menukaart op doordeweekse 
dagen is uitgebreider dan voor-
gaande jaren. In het finaleweek-
end (14 en 15 augustus) zal Bos 
Driver Academy een Ferrari 348 
tentoonstellen op park. De bei-
de verliezende finalisten heren-
enkel 3 en damesenkel 3 mogen 
na afloop van de finales een rit-
je door IJmuiden maken in deze 
bolide op de afsluitende zondag 
van het toernooi. Zie ook www.
ltcdeheerenduinen.nl. 

Yogastudio op jaarmarkt
Santpoort-Noord - Tijdens de 
gezellige jaarmarkt in Santpoort 
zal yogastudio Santpoort aanwe-
zig zijn met een kraam met een 
fantastische openingsaanbie-
ding. Voor jong en oud de mo-
gelijkheid om eens op een leuke 
en toegankelijke manier in aan-
raking te komen met yoga. 
Je kan die dag bij ons terecht 
voor meer informatie over o.a.  
de inhoud van de verschillende 
lessen, de openingstijden, het 
lesrooster etc.. Je kan alvast een 
kijkje nemen in de studio en je 
natuurlijk inschrijven!
Het thema van de jaarmarkt is dit 
jaar vitaliteit. Voel je vrolijk, uit-
gerust en energiek, oftewel, lek-
ker in je vel! Het beoefenen van 

yoga werkt! Al door één les in de 
week ervaar je dat het een uit-
stekende manier is om vitaliteit 
te bevorderen en om lichaam en 
geest in balans te brengen. 
Bij YogaStudio Santpoort kun je 
terecht voor diverse vormen van 
Vinyasa yoga, zowel voor be-
ginners als gevorderden.  Vin-
yasa yoga bestaat uit een aan-
eenschakeling van bewegingen, 
waarbij de houdingen, op het rit-
me van de adem, met een vloei-
ende beweging in elkaar over-
gaan. Op basis van deze vorm 
zal er ook Slow Yoga en Asht-
anga Yoga aangeboden wor-
den. Daarnaast bieden we zwan-
gerschapsyoga, postnatale yo-
ga, privé-yoga en kinder/tienery-

Dorpsfeest op Seaport
Santpoort-Noord - Al de gehe-
le week staat Seaport TV in het 
teken van het 251ste Dorpsfeest 
Santpoort. Naast het nieuws, het 
programma, foto’s en uitslagen 
van de festiviteiten op de beeld-
krant zijn er elk héél uur diver-
se reportages te zien op Seaport 
TV, voor de gelegenheid omge-
doopt tot Feestweek TV. Zo zag 
u al een hilarische steppenrace 
voorbijkomen, uiterste concen-
tratie bij het steenwerpen, wer-
den de paarden op een mooie 
manier in beeld gebracht tijdens 
de rijtuigentocht en het Con-
cours Hippique en kon u genie-
ten van het spannende ringste-
ken. Ook waren de camera’s van 
Seaport TV aanwezig bij de zeer 
druk bezochte kortebaandraverij 
in Santpoort. Tevens zal het een 
natte boel worden bij Seaport. 
Zaterdag zullen er namelijk op-
names gemaakt worden op de 
‘Weyman Weide’ bij het spette-
rende buikschuiven. Aangevuld 
met feestelijke muziek zult u be-
kenden met een blote buik voor-
bij zien glijden op een ingezeep-
te baan van maar liefst 50 meter.
Vrijdag 6 augustus is Seaport 
ook te horen en te zien op de 
gezellige jaarmarkt. Presentator 
Mark Moreels verzorgt samen 
met zijn side-kick Janny Twisk 
vanaf 10.00 uur een 3 uur durend 
radioprogramma vanuit één van 
de 150 kramen in het centrum. 
Zij zullen de leukste hits draaien 

voor de bezoekers van de jaar-
markt en krijgen bezoek van ar-
tiesten, Theo Koster namens het 
bestuur van de harddraverijver-
eniging en zal een speciale mys-
tery-guest de reden van zijn be-
zoek toelichten. Bovendien zul-
len er door John Luit opnames 
gemaakt worden, zodat u ook via 
Feestweek TV getuige bent van 
dit spektakel. De mediakraam 
vindt u in de Hoofdstraat en u 
bent van harte uitgenodigd om 
een kijkje te komen nemen bij 
deze mobiele studio.
De uitzending van deze show op 
Seaport FM is op vrijdag 6 au-
gustus van 14.00 tot 17.00 uur èn 
tegelijkertijd te zien op Seaport 
TV. Tevens wordt het program-
ma in de avond op televisie her-
haald vanaf 19.00 uur. Speciaal 
voor de nachtbrakers die tot in 
de late uurtjes gefeest hebben 
in Santpoort is het na midder-
nacht nogmaals te zien. Seaport 
TV ontvangt u via Ziggo, kanaal 
S12+ en via de digitale decoder 
op kanaal 951.
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AH statiegeldzuil voor 
Dierenopvang Bosnië
IJmuiden - Vorige week is er 
een zogenaamde ‘statiegeld-
zuil’ geplaatst bij Albert Heijn 
aan het Dudokplein in IJmuiden. 
Deze zuil staat naast het inna-
mepunt voor de lege flessen en 
in de zuil kunnen statiegeldbon-
netjes worden gedeponeerd ten 
gunste van Stichting Dierenop-
vang Bosnië. 
De stichting organiseert steri-
lisatiecampagnes voor gezel-
schapsdieren, zodat het pro-
bleem met de enorme hoeveel-
heid zwerfdieren op de juis-
te manier wordt aangepakt. 
Ook bezoekt de stichting lo-
kaal scholen om de kinderen uit 
te leggen hoe je het beste met 
(zwerf)dieren om kunt gaan. Er 
is onnoemelijk veel dierenleed 
in Bosnië. Vooral na de oorlog 
kwamen veel dieren op straat 
terecht. En omdat veel die-

ren niet worden gesteriliseerd 
nam de populatie op straat in 
rap tempo toe. Het lokale ge-
meentebestuur kiest er meest-
al voor de dieren te doden, maar 
met het ingaan van een nieu-
we wet is dit nu officieel verbo-
den. Er kloppen dan ook steeds 
meer gemeentes in Bosnië bij 
de stichting aan voor onder-
steuning. Het land kent name-
lijk maar twee dierenartsen die 
kunnen steriliseren, ongelooflijk 
maar waar. Om alle projecten te 
kunnen blijven financieren heeft 
de stichting hulp nodig. Een ste-
rilisatie van een zwerfhond kost 
al gauw 50 euro. Winan hoopt 
met de inzameling via de zuil zo-
veel mogelijk geld in te zamelen 
voor de sterilisaties. Hulp is dus 
keihard nodig.
Zie ook www.hondenopvang.
com.

Feest tijdens Havenfestival
Cornelis Vreeswijk 
Genootschap 10 jaar
IJmuiden - Van Shantykoren tot 
swingende Cubaanse klanken: 
het Havenfestival IJmuiden pre-
senteert een grote diversiteit aan 
muzikale acts op zaterdag 14 en 
zondag 15 augustus.  Maar ook 
het Cornelis Vreeswijk Genoot-
schap neemt een grote plaats in 
de programmering in.
Cornelis Vreeswijk had een kort 
maar krachtig leven. Muziek, 
drank en vrouwen speelden er 
een belangrijk rol in. Vreeswijk 
werd geboren op 8 augustus 
1937 in IJmuiden. In 1949 emi-
greert het gezin naar Zweden. 
Begin 1966 is Vreeswijk op uit-
nodiging van de Vara in Ne-
derland. Zijn titelloze debuut-
album met nummers als ‘Vero-
nica’, ‘De Nozem en de non’ en 
‘Misschien wordt ‘t morgen be-
ter’ slaat geweldig aan. De LP 
Cornelis Vreeswijk wordt in Ne-

derland platina, oftewel: er wor-
den honderdduizend exempla-
ren van verkocht. Toch blijft het 
succes niet duren, Op 12 novem-
ber 1987 sterft hij, vijftig jaar oud 
en bijna failliet.
Na zijn dood begint de belang-
stelling rond Vreeswijk toe te ne-
men. Op 12 november 1999 vond 
in Utrecht de eerste Cornelis 
Vreeswijk muziekavond plaats, 
die druk bezocht werd. Tijdens 
de avond werd ook het Corne-
lis Vreeswijk Genootschap i.o. 
gepresenteerd, een vereniging 
voor liefhebbers die wil voorko-
men dat Vreeswijk in Nederland 
in de vergetelheid raakt. De ver-
eniging viert zijn tienjarig jubile-
um tijdens het Havenfestival met 
een speciaal voor het festival ge-
maakt programma. 
Zie ook www.havenfestivalijmui-
den.nl.

Rustige week voor 
reddingbrigade
IJmuiden - Het was afgelopen 
week door het matige weer re-
delijk rustig voor de reddings-
brigades in het hele land. De 
wind trok echter wel veel kite-
surfers naar het water. Die zorg-
den voor een hoog aantal nood-
zakelijke reddingen.
Raymond van Mourik, direc-
teur van Reddingsbrigade Ne-
derland, schrijft het hoge aan-
tal reddingen van kite- en wind-
surfers voornamelijk toe aan 
ongeoefendheid. ,,Veel kitesur-
fers raken verstrikt in hun lijnen, 
raken oververmoeid of krijgen 
materiaalpech, waardoor een 
levensgevaarlijke situatie ont-
staat. De reddingsbrigade advi-
seert en waarschuwt surfers re-
gelmatig, helaas wordt dat ad-
vies soms letterlijk in de wind 
geslagen’’, aldus van Mourik.

In IJmuiden kreeg de reddings-
brigade veel te maken met kite- 
en windsurfers die niet meer op 
eigen kracht naar de kant kon-
den komen. Enkele gewonde 
surfers werden doorgestuurd 
naar de huisarts.
Ook deze week zijn de weers-
omstandigheden relatief gun-
stig voor watersporters als sur-
fers en kitesurfers. Reddings-
brigade Nederland adviseert 
watersporters niet ongeoefend 
het water op te gaan en te zor-
gen dat het materiaal in orde 
is. Kijk ook op de strandborden 
die bij de strandopgang staan, 
met informatie over lokale risi-
co’s, waarschuwingssignalen 
en speciale zones voor water-
sport. Kennis van de lokale si-
tuatie helpt ongelukken voor-
komen.

Glunderende koppies in IJmuiden
SIG krijgt drie skelters 
cadeau bij Ford busje
IJmuiden - U heeft vast ook wel 
eens zo’n advertentie gelezen: 
als u een bankstel koopt krijgt u 
een fiets cadeau. Of bij aankoop 
van een stereotoren ontvangt u 
een mp3 speler. Dit overkwam 
SIG ook, maar het ging allemaal 
net een beetje anders.
De SIG is een organisatie die 
mensen met een verstandelijke 
handicap ondersteunt. Zij heeft 
een groot aantal woonprojecten, 
waaronder twee woonvoorzie-
ningen voor kinderen. Eén daar-
van is De Zeester in IJmuiden en 
deze voorziening had dringend 
een nieuwe personenbus nodig. 
Dirk Sinneger van Dekker Auto-
groep in Beverwijk kwam langs 
om de wensen te bespreken en 
zag in het voorbijlopen een ou-
de, afgetrapte skelter staan. Dat 
moet toch anders kunnen, dacht 
hij. De SIG is inmiddels een vas-

te klant die nu het derde perso-
nenbusje aankoopt. 
De Ford autodealer verkoopt 
echter geen trapskelters, maar 
de oplossing was snel gevonden. 
Hij regelde wat met zijn oude 
schoolvriend Ronald Wempe, van 
Wempe Tuin- en Parkmachines 
in Heemskerk, die wél trapskel-
ters in zijn collectie heeft.
En zo was het afgelopen week 
plotseling groot feest voor de 
kinderen van De Zeester. Niet 
alleen werd het nieuwe busje 
afgeleverd, maar ook één glim-
mend-nieuwe skelter; de andere 
twee skelters gaan naar andere 
voorzieningen van de SIG. 
Natuurlijk moest iedereen met 
de skelter en het busje op de fo-
to, en daarna was er taart. ,,Er is 
niets mooiers dan die glunde-
rende koppies te zien”, aldus de 
beide heren.

IJmuiden - Op dinsdag 10 au-
gustus houdt stichting ABC/ 
WAO, ’t Hobbyhuis van A tot Z, 
een openbare verkoop voor alle 
inwoners van Velsen. Van 10.00 
tot 16.00 uur zijn gebruiksmateri-
alen en inboedel tegen zeer lage 
prijzen te koop. De organisatie 
nam om financiële redenen de 
moeilijke beslissing te stoppen  
met haar activiteiten. Zij hopen 
het publiek op deze verkoopdag 
te mogen begroeten. Er staat als 
vanouds een kopje thee of kof-
fie klaar. ‘t Hobbyhuis is geves-
tigd aan Kromhoutstraat 50 a in 
IJmuiden.

Verkoop bij 
ABC/WAO

IJmuiden - Wie wil kennis ma-
ken met het prachtige bridgespel, 
krijgt hier een kans. Gedurende 
12 donderdagavonden wordt er 
een bridgecursus voor beginners 
gegeven in gebouw Velserduin, 
Velserduinplein 3, IJmuiden. De 
lessen starten 26 augustus en 
de laatste les is op 11 novem-
ber. Daarna volgt op 18 novem-
ber nog een gezellige onderlin-
ge wedstrijd, waarin men het ge-
leerde in praktijk kan brengen. 
De lesavond begint om 20.00 uur 
en duurt tot circa 21.30 uur. De 
kosten voor de hele cursus be-
dragen 40 euro, dit is inclusief 
een cursusboek. Voor informatie 
en aanmelding kan men contact 
opnemen met Robert Stroet, e-
mail robert.stroet@gmail.com, of 
na 18.00 uur via telefoonnummer 
0255-537568.

Bridgecursus 
voor beginners

IJmuiden – De politie en de 
douane hebben zondag tussen 
00.30 uur en 04.15 uur op de 
sluizen een grote verkeerscon-
trole gehouden. In totaal wer-
den ongeveer 80 blaastesten af-
genomen. Vier bestuurders wer-
den aangehouden omdat zij on-
der invloed van alcohol had-
den gereden. Twee van hen ble-
ken zo ernstig onder invloed te 
verkeren, dat de politie hun rij-
bewijs invorderde. Een persoon 
kreeg een fikse boete omdat hij 
iemand in de laadruimte van zijn 
bestelauto vervoerde. Tijdens 
beide controles werden wanbe-
talers opgespoord met behulp 
van de ANPR (automatic num-
berplate recognition). Deze ken-
teken-lezende apparaten heb-
ben een computerbestand dat 
gevuld is met kentekens die ge-
koppeld zijn aan onder andere 
notoire drankrijders en wanbe-
talers. Een Alkmaarder werd op 
de sluizen aangehouden vanwe-
ge twee openstaande bekeurin-
gen. Hij betaalde ter plekke zijn 
openstaande boetes en kon toen 
zijn weg weer vervolgen.

Blazen op 
de sluizen
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Rijtuigendag opening 
Dorpsfeest Santpoort
Santpoort-Zuid - Zaterdag ging 
het Dorpsfeest Santpoort tradi-
tiegetrouw van start met, zoals 
dat in officiële termen heet ‘de 
klassementsrit van authentie-
ke aanspanningen’. Het was al-
weer voor de 34e keer dat de rij-
tuigendag werd gehouden en dit 
maal ging de route voor het eerst 
door Velserbroek. De stoet van 
paarden en koetsen kwam via 
het Weidepad, een fietspad door 
het weiland dat evenwijdig loopt 
aan de Grote Buitendijk, richting 
Velserbroek gereden. De in het 
weiland aanwezige paarden re-
ageerden opgewonden op deze 
nieuwe lading soortgenoten en 
ze draafden dan ook enthousi-
ast mee met de stoet. Vervolgens 
ging het richting het Vestingplein 
waar de koetsen werden opge-
steld voor een lunchpauze. Be-

langstellenden hadden hier vol-
op gelegenheid om de aanspan-
ningen en hun berijders, die alle-
maal in fraaie nostalgische kledij 
gestoken waren, van dichtbij te 
bekijken. Rond 14:00 uur vertrok 
de stoet weer richting het Land-
je van Scholz in Santpoort voor 
een korte sherrypauze. Dan be-
gint het laatste gedeelte van de 
rit richting het feestterrein bij 
de Ruïne van Brederode voor 
een belangrijk moment van de-
ze dag: de bekendmaking van de 
prijswinnaars. Eén van de geluk-
kigen was de heer Meijland uit 
Limmen met een Noorse Karjol. 
Ondanks het af en toe wat drui-
lerige weer was er weer een flink 
aantal mensen op de been, zo-
wel langs de route als op plaat-
sen waar even gepauzeerd werd. 
(Joop Waijenberg).

Feest Speeltuin Santpoort
Santpoort-Noord - In de laatste 
week van de grote vakantie, van 
maandag 16 augustus tot en met 
vrijdag 20 augustus is het dage-
lijks feest in Speeltuin Santpoort 
van 14.00 tot 17.00 uur.
De entree voor deze gezellige 
week met veel lekkers, wedstrij-
den, prijzen en spelletjes is 0,70 
euro per kind/per dag en de toe-
gang voor volwassenen is gratis. 
Niet leden betalen 1,40 euro per 
kind/per dag en volwassenen 
0,70 euro. Alle wedstrijden zijn 
voor kinderen vanaf 1  tot en met 
12 jaar, tenzij anders vermeld.
Het feestprogramma is als volgt:
Maandag 16 augustus: Ola ijsjes 
kleurwedstrijd met leuke prijzen. 
Sluitingstijd 16.00 uur. Prijsuitrei-
king om 16.30 uur. De hele mid-
dag is er een luchtkussen aan-
wezig. Kosten voor schminken 
1,00 euro.
Dinsdag 17 augustus: Stoepkrijt-
wedstrijd met leuke prijzen. Slui-
tingstijd 16.00 uur. Prijsuitreiking 
om 16.30 uur. Poppenkast om 
circa 15.30 uur. Schminken voor 
1,00 euro.
Woensdag 18 augustus is het 
kermis in de speeltuin met een 
zweefmolentje en een draaimo-

lentje. Er zijn overheerlijke sui-
kerspinnen en popcorn. Een por-
tie naar keuze gratis voor kinde-
ren, volwassenen betalen 1,00 
euro per portie. Je kunt mee-
doen aan allemaal leuke spel-
letjes in de speeltuin, zoals de 
wedstrijd spijkerbroek hangen. 
Leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 
Tussen 14.00 uur en 14.45 kan er 
worden ingeschreven. De start is 
om 15.00 uur. Sluitingstijd 16.00 
uur. Prijsuitreiking om 16.30 uur.
Donderdag 19 augustus komt de 
Nuso-bus vol met super leuke 
spelletjes, waaronder een lucht-
kussen, trampoline, enz.  Ouders 
meldt u zich alstublieft spon-
taan aan om een spelletje te be-
geleiden, helpt u mee dan gra-
tis koffie of thee met een koekje. 
Schminken voor 1,00 euro. 
Vrijdag 20 augustus: buikschuif 
wedstrijd met leuke prijzen. Leef-
tijd van 4 tot en met 12 jaar. Tus-
sen 14.00 uur en 14.45 uur kan 
er worden ingeschreven. Start 
om 15.00 uur. Sluitingstijd 16.00 
uur. Prijsuitreiking om 16.30 uur. 
Schminken voor 1 euro. Lekkere 
poffertjes eten, een portie gratis 
voor kinderen, volwassenen be-
talen 1 euro per portie. 

Driehuis - Op de velden van RK-
VV Velsen in Driehuis wordt de-
ze maand de vijfe editie van het 
Hannie Spronk toernooi gehou-
den. De deelnemende teams ko-
men allen uit de regio, te weten: 
Stormvogels, Terrasvogels, VSV 
en Velsen. De wedstrijden wor-
den allemaal gespeeld op het 
nieuwe kunstgrasveld van RK-
VV. 
De loting koppelde de volgen-
de teams aan elkaar: Velsen te-
gen Stormvogels en VSV tegen 
Terrasvogels. De selecties zul-
len hier voor het eerst hun nieu-
we teams voor het komende 
voetbalseizoen presenteren. De 
wedstrijden worden gespeeld op 
donderdag 12 augustus, waarbij 
de wedstrijd tussen VSV en Ter-
rasvogels gespeeld zal worden 

om 18.30 en de andere wedstrijd 
zal hier achteraan om 20.30 wor-
den gespeeld. Helaas kunnen de 
wedstrijden niet tegelijk plaats-
vinden. Voor de liefhebbers dus 
een lange avond.
Op zondag 15 augustus zal in de 
ochtend worden begonnen met 
een jeugdtoernooi met daarop 
gevolgd de wedstrijden om de 
derde en vierde plaats en de fi-
nale. De eerste wedstrijd zal dan 
om 11.30 uur starten met daar 
achteraan om 13.30 uur de fina-
le. De dag zal dan weer worden 
afgesloten met een prijsuitrei-
king en een muzikaal optreden, 
zoals dat ieder jaar is gedaan.
Velsen heet publiek op beide 
dagen zeer welkom, zeker ook 
om het nieuwe kunstgrasveld te 
aanschouwen.

Hannie Spronk 
toernooi bij Velsen

Nieuw: kliko stapelen
Santpoort-Zuid - Dorpsfeest Santpoort kent dit jaar een nieuwe 
nachtelijke activiteit te weten: het kliko-stapelen. Het resultaat was 
dinsdagochtend te aanschouwen op de Brederoodseweg. De win-
naar van dit evenement is niet bekend. Of zou het toch om een meer 
mysterieus evenement gaan, vergelijkbaar met de geheimzinnige 
graancirkels? 

Santpoort-Noord - Speeltuin 
Santpoort beschikt al enige tijd 
over een prachtige koets als 
speeltoestel. Maar wat moet je 
nu met een koets zonder paard? 
Vandaar dat Tante Eef spontaan 
een kleinschalige actie op touw 
heeft gezet om het gewens-
te speelpaard bij elkaar te spa-
ren. Op de tafel bij het terras in 
de speeltuin staat een ouder-
wetse pot, waarin bezoekers hun 
bijdrage kunnen doneren. Tante 
Eef: ,,Van de week deed iemand 
er spontaan een tientje in. Ook 
heb ik een briefje van vijf euro 
gezien. Maar elk muntje is van 
harte welkom. Dat paard moet er 
toch gewoon komen?” Wie ook 
een bijdrage wil leveren, wordt 
door Tante Eef met open armen 
in de Speeltuin Santpoort ont-
vangen. Een koets kan immers 
toch niet zonder paard?

Speeltuin 
spaart voor 
paard

STOER2010 trekt in 
Spaarnwoude Resort
Velsen-Zuid - Per 1 september 
wordt Hotel Spaarnwoude Re-
sort op feestelijke wijze over-
genomen door STOER2010, een 
centrum voor educatie vanuit 
maatschappelijk perspectief. Zij 
wil jongeren met een achter-
stand op de arbeidsmarkt een 
kans geven.  
De komende weken zal het ou-
de vertrouwde Resort op alle 
vlakken een toegevoegde waar-
de krijgen. Hotelkamers, verga-
derzalen, feestzalen en het res-
taurant krijgen de STOER2010-
waarden: professioneel, am-
bachtelijk, gastvrijheid en res-
pect. Zo is er al gestart met de 
aanleg van een strandje en een 
nieuw terras. 
Initiatiefnemers René en Rem-
co zijn twee mannen met passie. 

Passie voor de zorg van men-
sen die deze nodig hebben, het 
gasten naar de zin maken, maar 
ook passie voor koken en orga-
niseren. ,,Teveel leerlingen met 
een beperking belanden na hun 
schooltijd in een uitkeringssitua-
tie en komen niet meer aan de 
slag. In samenwerking met Ken-
Werk, en intern erkende leer-
meesters, leiden we onze kan-
didaten op in diverse disciplines 
en vakgebieden op hoog niveau. 
Spaarnwoude Resort wordt het 
decor voor onze ‘werkschool’. 
Alle diensten van Spaarnwou-
de Resort zullen blijven, uitge-
breid worden en kwalitatief ge-
zien naar een hoger niveau ge-
bracht worden.”  
Kijk op www.stoer2010.nl, www.
spaarnwouderesort.com. 

Santpoort-Noord - De politie 
kreeg vorige week vrijdagmid-
dag een melding dat er een aan-
rijding had plaatsgevonden in de 
Hoofdstraat. De veroorzaker was 
hierna weggereden zonder zich-
zelf bekend te maken. Een ge-
tuige had een signalement van 
de bestuurder van de auto aan 
de politie gegeven. Na een kor-
te zoekactie werden de automo-
bilist, een 79-jarige IJmuidenaar, 
en zijn zwaar beschadigde auto 
aangetroffen op de Vlietweg. De 
man is aangehouden en is ver-
hoord. De bejaarde man bleek 
bij controle al twee jaar met een 
ongeldig verklaard rijbewijs te 
rijden. Na verhoor is hij in vrij-
heid gesteld.

Doorgereden 
na aanrijding

Velserbroek - Een alerte ge-
tuige meldde vorige week don-
derdagnacht dat hij twee man-
nen had zien lopen die zich ver-
dacht bij auto’s ophielden. Aan 
de hand van een door de getuige 
opgegeven signalement konden 
de agenten na een korte zoekac-
tie op de Floraronde twee man-
nen aanhouden. Het gaat om 
een 25-jarige man uit Santpoort-
Noord en een 27-jarige Haarlem-
mer. De mannen hadden diver-
se spullen bij zich, waaronder 
meerdere navigatiesystemen, die 
vermoedelijk van diefstal afkom-
stig zijn. Het tweetal is ingeslo-
ten en de politie onderzoekt de 
zaak.

Autoinbraak
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Oranje leeuwinnen
oefenen tegen Ierland
Velsen-Zuid - Het Nederlands 
vrouwenelftal speelt op zondag 
15 augustus om 14.00 uur een 
oefeninterland tegen Ierland. De 
speellocatie is het TATA Steel Sta-
dion in Velsen-Zuid, de thuisha-
ven van Telstar en de AZ Vrou-
wen. Het oefenduel maakt deel 
uit van de voorbereiding op de 
laatste WK-kwalificatiewed-
strijd tegen Belarus. Het seizoen 
2010/2011 begint voor de Oran-
jevrouwen op zondag 1 augus-
tus met een tweedaags trainings-
kamp in Zeist.
Interim-bondscoach Ed Engelkes 
heeft negentien speelsters ge-
selecteerd: Cynthia Beekhuis (sc 
Heerenveen), Dyanne Bito (AZ), 
Marije Brummel (sc Heerenveen), 
Angela Christ (FC Utrecht), Jeani-
ne van Dalen (ADO Den Haag), 
Anouk Dekker (FC Twente), Loes 
Geurts (AZ), Claudia van den 

Heiligenberg (AZ), Petra Hoge-
woning (Zvezda 2005, Rusland), 
Anouk Hoogendijk (FC Utrecht), 
Renate Jansen (ADO Den Haag), 
Annemieke Kiesel-Griffioen (FCR 
Duisburg, Duitsland), Manoe 
Meulen (Willem II), Marlous Pie-
ete (FC Twente), Chantal de Rid-
der (AZ), Renée Slegers (Willem 
II), Sylvia Smit (sc Heerenveen), 
Sherida Spitse (sc Heerenveen) 
en Mirte Roelvink (FCR Duisburg, 
Duitsland).
Na de ontmoeting met Ierland 
sluiten de speelsters in Ame-
rikaanse en Zweedse dienst – 
Daphne Koster (Sky Blue FC), 
Manon Melis (LdB FC Malmö) en 
Kirsten van de Ven (Tyresö FF) – 
zich aan bij de groep. Vervolgens 
wordt de selectie voor het WK-
kwalificatieduel met Belarus op 
zaterdag 21 augustus bekendge-
maakt.

TWEEDE KAART GRATIS
voor oefeninterland Nederlands vrouwenelftal - Ierland

Tegen inlevering van deze bon krijgen lezers op zondag 15 
augustus bij aankoop van een toegangskaart aan de kassa 
van het TATA Steel Stadion een tweede kaart voor de oe-
feninterland gratis. Een kaart kost 4 euro.

• De kassa is op de wedstrijddag geopend vanaf 12.30 uur
• Per bon maximaal één gratis kaart
• Deze actie geldt niet voor groepen

(foto: KNVB.nl)

Scootmobielcursus
Velsen - Scootmobielen en 
elektrische rolstoelen zijn een 
zeer geschikt hulpmiddel voor 
mensen met een beperking. Het 
geeft ze de mogelijkheid bood-
schappen te doen en/of familie 
en vrienden te bezoeken. Kort-
om: zelfstandig te kunnen le-
ven. 
Het vraagt van de gebruikers de 
nodige behendigheid en ver-
keerskennis om veilig aan het 
drukke verkeer deel te nemen. 
Helaas zijn veel gebruikers on-
zeker en zelfs angstig om hun 
hulpmiddel te gebruiken.
Dit was een reden voor het Ge-
handicapten Beraad Velsen 
(GBV) om het initiatief te ne-
men om rijlessen te organise-

ren voor deze gebruikers, net 
als in het verleden gebeurde. 
Het GBV kan nu met financië-
le hulp van het Coöperatiefonds 
van de Rabobank, en in samen-
werking met Rijschool Post, 
Meyra en Veilig Verkeer Neder-
land een nieuwe cursus aan-
bieden aan rolstoel- en scoot-
mobielgebruikers. De cursus 
beslaat  driemaal twee uur op 
woensdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur en wordt gegeven in 
buurtcentrum de Spil. De start 
is eind september.
Scootmobielberijders en men-
sen met een elektrische rolstoel 
ontvangen binnenkort een per-
soonlijke uitnodiging om mee te 
doen. 

Big Boss wordt Multimate
IJmuiden - Afgelopen maan-
dag was het eindelijk zo ver. Met 
een grote kraan zijn de grote Big 
Boss borden van het pand aan 
de van der Doesstraat verwij-
derd. Dit moet gebeuren, omdat 
Big Boss vernieuwd is en daar-
om een nieuwe naam krijgt. De 
nieuwe naam van de bouwmarkt 
wordt Multimate. Volgende week 
worden de nieuwe borden ge-
plaatst.
De naam verandert dan wel, 
maar verder blijft alles hetzelf-
de. Het vertrouwde personeel is 
er nog steeds evenals de fantas-
tische service.

De afgelopen weken is de bouw-
markt volledig verbouwd en vol-
doet weer aan de eisen van de 
huidige tijd. De wensen van de 
klant zijn de afgelopen jaren ver-
anderd, daar is de winkel nu weer 
helemaal klaar voor. Het assorti-
ment is sterk uitgebreid met een 
maatwerkplein, sleutelservice en 
bouwafdeling. Daarnaast is de 
indeling verbeterd.
Dinsdag 10 en woensdag 11 au-
gustus is de bouwmarkt geslo-
ten om de laatste hand te leggen 
aan de verbouwing voor de fees-
telijke heropening op donderdag 
12 augustus.

Winnaar ‘Doe meer 
met uw vakantiegeld’
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken is er voor haar klan-
ten op momenten die er toe 
doen. Bij grote en bij kleinere ge-
beurtenissen. Met aandacht, ad-
vies en praktische oplossingen. 
Het ontvangen van vakantiegeld 
is zo’n (kleiner) financieel event.
Eind mei, in sommige geval-
len eind juni, wordt het vakan-
tiegeld gestort. Mensen die het 
bedrag niet direct uitgeven, spa-
ren het helemaal of deels. Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
wil haar klanten stimuleren het 
vakantiegeld, of in ieder geval 
een deel daarvan, weg te zet-
ten op een Rabobank spaarre-
kening. Op deze manier atten-

deert Rabobank haar klanten om 
het vakantiegeld te sparen waar-
door het meer oplevert. De klan-
ten die het geld op hun spaar-
rekening hebben gestort maak-
ten kans op twee gratis kaarten 
voor de Wereld vol Wonderen, de 
Efteling. Mevrouw Lammers uit 
Nieuw-Vennep is één van de ge-
lukkige winnaars geworden van 
kaartjes.
Een afspraak maken met één 
van de adviseurs van Rabobank 
Velsen en Omstreken? Dan kan 
via het telefoonnummer (023) 
513 35 00 of via Particulieren@
velsen.rabobank.nl. 
Zie ook www.rabobank.nl/vel-
sen.

Velsen-Noord - De politie heeft 
vorige week woensdagnacht 
een 34-jarige man zonder vas-
te woon- of verblijfplaats aan-
gehouden voor diefstal van een 
auto. Het voertuig stond op een 
parkeerplaats aan de Reynders-
weg. Toen een surveillerende po-
litieman de auto en de bestuur-
der wilde controleren reed de 
man met hoge snelheid weg. Bij 
controle van het kenteken bleek 
de auto als gestolen gesigna-
leerd te staan. Er volgde een 
achtervolging op de A22 en de 
A9 richting Alkmaar waarbij de 
34-jarige automobilist spookreed 
over de vluchtstrook. De achter-
volging stopte in Akersloot. De 
verdachte reed op de Hemweg 
van de weg af en ging te voet 
het weiland in. Na een zoekactie 
werd de verdachte  in een dui-
ker onder de Geesterweg aange-
troffen en aangehouden. Hij had 
een tas met spullen bij zich en 
in de auto lagen meerdere vel-
gen van voertuigen. De verdach-
te is ingesloten. De politie doet 
onderzoek naar de herkomst van 
de spullen en de velgen. De 34-
jarige man zal vandaag worden 
verhoord. Er wordt proces-ver-
baal opgemaakt.

Autodief
opgepakt

Velsen-Noord - De hond van 
een bewoner van een huis in 
de Geelvinckstraat heeft vori-
ge week woensdagochtend rond 
05.00 uur zijn nut voor de baas 
bewezen. Het dier sloeg aan 
toen een inbreker de voordeur 
openwrikte. De inbreker had de 
deur open maar is niet naar bin-
nen gegaan. De baas werd wak-
ker en zag de man bij de voor-
deur weglopen. De politie heeft 
nog naar de man gezocht maar 
hem niet gevonden. Naar de 
man wordt een nader onderzoek 
ingesteld. Overigens zat de voor-
deur niet op het nachtslot. Daar-
door is het voor inbrekers een-
voudig om de deur te openen. 
Het gebruik van het nachtslot 
voorkomt inbraken.

Hond verjaagt 
inbreker

Velsen-Noord - Zondag rond 
middernacht werd bij de politie 
melding gemaakt van een ver-
nieling van een deur aan het 
Stratingsplantsoen in Velsen-
Noord. De verdachte was weg-
gefietst na de vernieling en had 
mogelijk nog een steekwapen bij 
zich. Hij werd even later door de 
politie aangetroffen in de Wij-
keroogstraat. De 48-jarige Be-
verwijker heeft het steekwapen 
overhandigd aan de politie. Hij 
is meegenomen naar het bureau 
en ingesloten voor nader onder-
zoek.

Beverwijker 
aangehouden
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Planetenweg 40
1973BG IJmuiden

0255-515290

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

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

Rondweg 14, 
1976 BW IJmuiden

T 0255 - 516914

1/2 pond gesneden 
gerookte zalm 

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Cadeaubon 
t.w.v. 10 euro

Stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 16 augustus 2010 
naar weekblad De jutter & De Hofgeest, zeeweg 189-191 1971 HB ijmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@jutter.nl met vermelding van uw 
telefoonnummer. maximaal één inzending per adres.

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

E.J.M. Schutte, Terrasweg 59, Santpoort-Noord: 1 uur gratis piste Snow Planet. M. de Kogel, Schoener 47, Velserbroek: 
4 gratis entreebewijzen te besteden bij Zwembad de Heerenduinen te IJmuiden. L. Grootveld, Merwedestraat 86, IJmuiden: 
1/2 pond gesneden gerookte zalm Zalmrokerij G. Broek. E.H. Bakker, Wijnoldy Danielslaan 18, Santpoort-Zuid: zak honden-
voer Dierenspecials van Roijen. G. Beets, Floraronde 223, Velserbroek: cadeaubon The Bike Guru t.w.v. E10,-.

winnAArS vAn De vorige Puzzel:

Marktplein 56, 
1972 GC, IJmuiden

tel. 0255 537590

Cadeaubon 
t.w.v. 20 euro

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

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

Villa Kakelbont Brocante 
is gestopt met de winkel 
en gaat verder met een 
website.

mensen die nog een cadeaubon 
hebben kunnen deze nog wel 
gebruiken.
via www.villakakelbontbrocante.nl

Holland

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

Mara Home
Decorations

Home & Gif t Store
Plein 1945 nr. 3

1971 GA  IJmuiden
Tel. 0255-520956

Kennemerlandpers
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Amsterdamseweg op zaterdag 7 augustus 2010 afgesloten voor doorgaand verkeer

Verkeersmaatregelen Dance Valley
In onderstaande tekst wordt onder 
‘bestemmingsverkeer’ in ieder ge-
val niet het verkeer met bestemming 
Dance Valley verstaan!

Afsluiting N202
De N202 (Amsterdamseweg/Westpoort-
weg) wordt afgesloten van zaterdag 07 
augustus 07.00 uur tot zondag 08 augus-
tus 02.00 uur. Dit zal zijn tussen de Accra-
weg (nabij Ruigoord) en de Laaglander-
sluisweg (nabij de Wijkertunnel).

Vanuit de richting Amsterdam wordt, be-
perkt, herkenbaar bestemmingsverkeer 
toegelaten tot het punt bij de kruising 
Buitenhuizerweg / Het Hoge Land r103 
(nabij golfbaan/camping).

Vanuit de richting IJmuiden is de 
N202(Amsterdamseweg) volledig afge-
sloten voor alle verkeer t.h.v. de aanslui-
ting Laaglandersluisweg-N202 (Amster-
damseweg).

Uitsluitend evenementtouringcars onder 
begeleiding van Traffic Support, calami-
teitenvervoer, Connexxion-lijn 82, gevaar-
lijke stoffen, tractoren en doorgaand (re-
creatief) fiets- en voetgangerverkeer wor-
den toegelaten.

Buslijn 82 stopt deze dag echter niet bij 
bushaltes tussen de Velsertunnel en brug 
zijkanaal-C (Pont Buitenhuis).

De volgende afzettingen staan ge-
pland t.b.v. de afsluiting van de N202:

Afzetting t.h.v. Accraweg
Deze afzetting is het begin van de afslui-
ting van de N202 vanuit de richting Am-
sterdam. Bestemmingsverkeer (met stic-
ker) wordt doorgelaten nadat voorrang is 
verleend aan de pendelbussen.

Afzetting Machineweg
Bestemmingsverkeer (met sticker) wordt 
doorgelaten.

Afzetting t.h.v. Pont Buitenhuizen
Bestemmingsverkeer (met sticker) wordt 
doorgelaten nadat voorrang is ver-
leend aan de pendelbussen. Overig ver-
keer wordt verwezen naar de Zijkanaal-
C weg.

Afzetting t.h.v. Het Hoge Land r103
Hier zal het bestemmingsverkeer (met 
sticker) inclusief fietsers en voetgangers 
voor Dance Valley naar links worden ge-
leid om via de Spaarndammerweg naar 
de bestemming te rijden. Dit betreft dus 
alleen bestemmingsverkeer en evene-
menttouringcars met sticker. Alleen pen-
delbussen kunnen de weg over de N202 
richting het Pendelbusstation Snowpla-
net vervolgen. Ook geldt een uitzondering 
voor houders van een speciale dienst/be-
wonersticker en (recreatief) doorgaand 
fiets- en voetgangersverkeer.

Afzetting Heuvelweg-Zijkanaal-B weg
Hier wordt het verkeer dat geen correc-
te sticker heeft voor deze afzetting geen 
doorgang verleend. Fietsers en voetgan-
gers worden de dijk langs het Zijkanaal-B 
op geleid. Evenementtouringcars worden 
de Genieweg op geleid naar de voor hen 
bestemde parkeerplaats.

Afzetting t.h.v. Laaglandersluisweg
Verkeer met bestemming Dance Valley 
volgt vanaf verkeerscentrale De Wijde 
Blik de aangegeven route over de Laag-
landersluisweg. De Laaglandersluisweg/
Oostbroekerweg is niet opengesteld voor 
doorgaand verkeer. De Amsterdamseweg/
N202 is ten oosten van dit punt afgesloten 
voor alle verkeer, uitgezonderd voor ca-
lamiteitenvervoer, buslijn 82, enkele tou-
ringcars, doorgaande wandelaars/fiet-
sers, vervoer gevaarlijke stoffen en land-
bouwvoertuigen. Ook voetgangers en fiet-
sers met bestemming Dance Valley wor-
den niet doorgelaten op de N202 en wor-
den verwezen naar fietsroute voor Dance 
Valley.

Touringcars met bestemming Dance Valley 
worden doorgelaten en door een mede-
werker van Traffic Support begeleid naar 
de voor hen bestemde parkeerlocatie.

Al het overig (doorgaand) verkeer moet 
hier omdraaien en weer richting A22 rij-
den.

Overige maatregelen

Afzettingen Velserbroek
Om parkeren in de wijken door evene-
mentbezoekers tegen te gaan in Velser-
broek worden er afzettingen geplaatst 
met daarbij één of meerdere verkeersre-
gelaars. Evenementbezoekers worden hier 
geweerd. De verkeersregelaars zijn voor-
zien van duidelijke instructies om onder-
scheid te kunnen maken tussen bewoners 
en evenementbezoekers. Op drukke pun-
ten worden meerdere verkeersregelaars 
ingezet om de doorstroming te optimali-
seren zodat er geen irritatie zal ontstaan 
bij de reguliere weggebruikers en bewo-
ners. Uiteraard blijven bedrijven bereik-
baar. Deze maatregelen zijn bedoeld om 
de parkeeroverlast voor de bewoners zo-
veel mogelijk te beperken. Wij vertrouwen 
dan ook op begrip van de bewoners als 
onverhoopt bij de doorlaatpunten even 
stagnatie ontstaat. De afzettingen worden 
in de loop van de dag weer opgeheven, 
zodra de toestroom van evenementbe-
zoekers is beëindigd. De wegen ten oos-
ten van de Broekeroog, evenals de Oost-
laan, blijven tot na afloop van het festival 
afgesloten.

Afwijkende maatregelen
Er kunnen zich onverwachte omstandig-
heden voordoen waardoor afgeweken 
moet worden van de voorgenomen maat-
regelen.

Zaterdag 7 augustus 2010 09.30 uur tot zondag 8 augustus 2010 02.00 uur
Afsluitingen:
- N202 (Amsterdamseweg-Westpoortweg)
- Diverse wegen in en naar Spaarnwoude (gebied Oosterbroek en Buitenhuizen)
- Velserbroek d.m.v. controleposten ter voorkoming van parkeeroverlast 
  (van 11.00 uur tot het einde van de middag/begin van de avond)
- Wegen ten oosten van Broekeroog + Oostlaan + een deel van de Dammersweg
- Afrit IJmuiden vanuit de richting Haarlem/Amstelveen van 21.00 uur tot ca. 02.00 uur

Uitgezonderd
bestemmings verkeer
bedrijven bereikbaar

Afgezet gebied

Afzettingen

Wegafsluitingen i.v.m. Dance Valley 2010

Legenda

DETAIL VELSERBROEK

DETAIL VELSERBROEK

Bezoek het Tall Ship
“De Gulden Leeuw”
tijdens Havenfestival
Wilt u op zaterdag 14 augustus 
2010 als inwoner van de gemeen-
te Velsen het Tall Ship “De Gulden 
Leeuw” bezichtigen? Let dan op 
de infopagina van volgende week 
donderdag 12 augustus.

Tijdens het Havenfestival op zaterdag 
14 augustus krijgen inwoners van Vel-
sen voorrang bij het bezoeken van het 
Tall Ship “De Gulden Leeuw”. Op de 
infopagina van 12 augustus 2010 vindt 
u een coupon waarmee u met 2 perso-
nen het schip kunt bezichtigen.
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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 kap-/
verplantvergunningen kunt u contact opnemen met het 
meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 567 575.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BP-155-2010  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het vergroten van traforuimte HVS 22 bij 
de Sinterfabriek (Vak 2C)

BP-156-2010  Spaarndammerweg 3A te Velsen-Zuid; 
het veranderen van een agrarisch bedrijf 
tot  paardenpension

BP-157-2010  Kruitenstraat 7 te IJmuiden; het veranderen 
van de eerste verdieping in  hotel/pension-
kamers

BP-158-2010  Tasmanstraat 9 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-159-2010  Zeeweg 165 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

BP-160-2010  IJmuiderslag 85 te IJmuiden; het ver-
anderen van een woning (inpandig)

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend  bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970  AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BL-180-2010  Paramaribostraat 22 te Santpoort-
Noord; het ophogen van het dak op een 
uitbouw en  het plaatsen van een licht-
kap

BL-181-2010  Van den Vondellaan 20 te Driehuis NH; 
het plaatsen van een dakkapel (achter-
zijde)

AANVRAGEN EVENEMENTEN

Met het vaststellen van de nieuwe APV 20 mei jl. 
gelden andere termijnen voor het aanvragen van 
evenementen. 

Voor het organiseren van een evenement dient u voor-
afgaand aan het moment waarop het evenement 
gehouden wordt de volgende termijnen aan te houden:
- groot evenement - minimaal 20 weken;
- middelgroot evenement - minimaal 12 weken; 
- klein evenement - minimaal 4 weken.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort 
Dokter de Grootlaan 2 5 eiken
Wulverderlaan 1 1 boom
(boom mag worden gekapt omdat deze dood is)
Middeloolaan 4 1 Leylandii
Curaçaostraat 31 1 kastanjeboom
Lorentzstraat 130 3 elzen
Kerkerinklaan 1 1 eik
Rijksweg 284 1 conifeer
Stelling 52 1 populier
(boom mag worden gekapt omdat deze dood is)
Kamerkamp 14 1 berk
Brederoodseweg 53 1 esdoorn, 1 larix, 1 taxus
(bomen mogen worden gekapt worden omdat de 
vitaliteit sterk is teruggelopen)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 3 augustus 
2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 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, 
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

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

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

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

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

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West

- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

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

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-
avond 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 - 16.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Afspraak maken: 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-
vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 
afspraak maken met één van de vakspecialisten.

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

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 
onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 
een oplossing gemaakt kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van 
09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 
(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
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 
Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 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.

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

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

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 
Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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BL-182-2010  Wijkerstraatweg 260 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een berging en veranda

BL-183-2010  Spanjaardsberglaan 4 te Santpoort-
Noord; het oprichten van een buiten-
verblijf voor katten

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt  bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond  van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning  te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:

BL-145-2010  Zeeweg 5 te IJmuiden; het veranderen 
van een showroom in een  kantoorpand

BP-105-2010  Kennemerlaan 129 te IJmuiden; het lega-
liseren van een bestaande aanbouw en  
dakterras

BP-146-2010  Zeeweg 203 te IJmuiden; het veranderen 
van een winkel tot woning

PS-19-2010  Kennemerlaan 2A te IJmuiden; verzoek 
starten van een Bed en Breakfast

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet  bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen 
en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 6 augustus 2010 t/m 16 september 
2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6  weken na de dag van publicatie worden ingediend 
of kenbaar  gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling  van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient  voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

AANVRAAG 
MONUMENTENVERGUNNING

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

MO-11-2010  Tolsduinerlaan 1 te Velsen-Zuid; het ver-
vangen van dakpannen(gemeentelijk 
monument)

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

ONTWERP 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 de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 
6 augustus t/m 19 augustus 2010 ter inzage.

BL-167-2010  Molenveltlaan 26 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BP-104-2010  Groeneweg 64 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van de 1e en 2e verdieping 
van een woning

BP-136-2010  Hagelingerweg 36 te Santpoort-Noord; 
het legaliseren van een overkapping/
rookruimte

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft  bouwvergunning verleend voor:

BL-151-2010  Pastorieweg 1 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een raam (zijgevel) en het  
plaatsen van een lichtstrook (voorzijde)

BL-152-2010  Margadantstraat 40 te IJmuiden; het ver-
anderen van een bedrijfsunit (inpandig)

BL-173-2010  Bosboom-Toussaintlaan 2 te Driehuis 
NH; het plaatsen van een dakkapel 
(voorzijde)

BL-174-2010  Stelling 32 te Velsen-Zuid; het oprichten 
van een berging

BL-176-2010  Klipper 45 te Velserbroek; het veranderen 
en vergroten van een woning  met een 
uitbouw (achterzijde)

BP-10-2010  Moerbergplantsoen te 3A IJmuiden; het 
veranderen van de gevel en inrichting 
winkel

BP-80-2010  Zeeweg 309 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning

BP-87-2010  Paramaribostraat 74 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning

BP-93-2010  Valeriuslaan 8 te Driehuis NH; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-102-2010  Zadelmakerstraat 16 te Velserbroek; het 
veranderen van een bedrijfsruimte

BP-117-2010  Waterviolier 12 te Velserbroek; het plaatsen 
van een woonwagen

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  
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-100-2010  Hoofdstraat 126 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een dakkapel (zijgevel)

BP-6-2010  Van Tuyllweg 23 te Velsen-Zuid; het ver-
anderen en vergroten van een woning

BP-43-2010  Waterloolaan 6 te Driehuis NH; het ver-
anderen en vergroten van een woning

BP-56-2010  Burgemeester Rambonnetln 2 te 
IJmuiden; het verlengen van bouwver-
gunning BP-305-2007 (het plaatsen van 
een portocabin (tijdelijk))

BP-75-2010  Waterloolaan 8 te Driehuis NH; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
(1e en 2e verdieping)

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.

RECTIFICATIE

De bouwaanvraag BP-134-2010 voor Groninger Tjalk 5, 
het veranderen en vergroten van de 1e verdieping van 
een woning, is niet verleend maar geweigerd.

en

AL-2-2008 moet zijn AL-2-2010, Kweekensteinsweg 
ongenummerd, het aanleggen van een calamiteiten 
uitweg.

 dagen
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