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Tjeerd Alderliefste stopt

Het einde van een tijdperk

Havenfestival op komst
IJmuiden aan Zee - Het lijkt voor velen misschien nog ver weg, maar in 
werkelijkheid is het Havenfestival al heel nabij. Op zaterdag 30 en zondag 
31 augustus zal een groots nautisch en cultureel  evenement losbarsten op 
de Havenkade in IJmuiden. Dit jaar is het thema vis. Wilt u gezellig meeëten, 
varen op de Minerva (zie foto) of mee op rondleiding naar Corus, dan kunt 
u zich nu al opgeven voor deze betaalde activiteiten. Elders in deze krant 
vindt u de bijzonderheden.

Bruisend voorproefje in Spaarnwoude

Geer maakt groots spektakel 
van For Your Eyes Only
Velsen-Zuid - Met champagne in 
de touringcar en een spectaculaire 
ontvangst van gastheer Gerard Jo-
ling in een bubbelbad midden op 
de ‘Valley’ in Spaarnwoude kreeg de 
media dinsdagmiddag een bruisend 
voorproefje van het veelbelovende 
evenement ‘For Your Eyes Only’ dat 
op 6 en 7 september in Spaarnwou-
de plaats heeft. Alleen het decor al 
belooft een spektakel te worden: 
een 42 meter lang en 20 meter hoog 
podium met een enorme zonnebril 
die in de loop van de avond omhoog 
wordt geschoven, met daarachter 
de zonsondergang, zo belooft Jo-
ling. Maar ook het programma is in-
drukwekkend: het laatste optreden 
van de Dolly Dots en daarnaast de 
medewerking van Gordon, Wolter 
Kroes, Xander de Buisonjé, Jeroen 
van der Boom, de Edwin Evers Band 
en hoogstwaarschijnlijk Dré Hazes. 
Daarnaast dans, show, vuurwerk en 
laserspektakel.

Gerard Joling is dit seizoen druk ge-
weest: optredens met de toppers, 
een eigen concert, presentatiewerk 
en een nieuwe cd. Vorige maand on-
derging hij een zware blindedarm-
operatie en bracht hij negen dagen 
in het ziekenhuis door. Maar dins-
dagmiddag verklaarde hij zich weer 
prima te voelen en hard te werken 

om in topconditie op 6 en 7 septem-
ber op het podium in Spaarnwoude 
te kunnen staan.
Terwijl Gerard Joling met cham-
pagne in de jacuzzi zit en met een 
glimlach en gevatte opmerkingen 
de eindeloze belangstelling van de 
fotografen van de landelijke pers 
ondergaat, wordt achter hem ge-
werkt aan de voorbereidingen voor 
de bouw van het podium. De enor-
me zonnebril zal door middel van 
‘hydroliek’ in de loop van de avond 
omhoog worden geschoven.  
Omdat het publiek het van hem ver-
wacht zal hij zich minstens een keer 
te buiten gaan aan extravagante 
kleding: ,,Zelf zou ik het liefst in spij-
kerbroek en op gympen op het po-
dium staan,’’ zegt hij. ,,Maar het pu-
bliek verwacht show, glitter en gla-
mour en dus krijgen ze dat.’’
Maar waar zit voor Gerard Joling 
dan het succes in? ,,Als iedereen 
een leuke avond heeft,’’ verklaart hij 
onomwonden.
De toekomst ziet er voor Gerard Jo-
ling goed uit: hij gaat weer een nieu-
we reeks Popstar presenteren en is 
gevraagd voor ‘Wie ben ik?’ samen 
met Tooske en Patty Brard, dat be-
looft dus ook spektakel op de buis. 
Verder kreeg hij de vraag voorge-
schoteld om als Geer en Goor weer 
‘Over de vloer’ te gaan doen, maar 

dan op het witte doek. ,,Ik weet niet 
of we dat moeten doen. Eigenlijk 
zijn we wel uitgehoereerd,’’ vindt hij. 
,,Maar ik denk er over na.’’

Gerard Joling is tijdens de perspre-
sentatie net zo leuk als op televisie: 
adrem, soms vriendelijk, dan weer 
lekker brutaal. Met de perspre-
sentatie geven organisatoren UDC 
Events en Entertainment-NL een 
heerlijke blik in de wereld van gla-
mour en glitter, vanaf het moment 
dat je wordt ontvangen met cham-
pagne en in een luxe touringcar 
naar de honderd meter verder ge-
legen ‘Valley’ wordt gereden tot aan 
het cadeautje bij het afscheid. Tij-
dens de perspresentatie zit de me-
dia op witte loungemeubels en zit-
zakken rondom de jacuzzi met Jo-
ling. Erg leuk om eens mee te ma-
ken, die wereld van glitter en gla-
mour. Minder leuk waren de ‘heren’ 
fotografen van de landelijke pers die 
zo met hun ellebogen werkten dat 
uw verslaggever ongewild bijna bij 
Gerard Joling in de jacuzzi beland-
de. Ik ging toch nog naar huis met 
een paar mooie plaatjes van de ster, 
een illusie over de paparazzi armer 
en zeker een maatje kleiner dank-
zij het ‘gepers’ tussen de fotogra-
fen. Zou het woord ‘pers’ daar soms 
vandaan komen? (Karin Dekkers) 

Gerard Joling bubbelt en bruist al bij voorbaat in de Valley van Spaarnwoude

Ongeregeldheden 
Telstar-AZ
Regio - Vorige week donderdag 
rond 21.30 uur kreeg de politie een 
melding binnen dat er een vecht-
partij gaande was tussen suppor-
ters van Telstar en AZ op het NS-
station in Uitgeest. Na een voet-
balwedstrijd in Wormerveer is een 
groep Telstarsupporters op de trein 
richting huis gezet door de politie in 
Zaanstreek-Waterland. De AZ-sup-
porters zijn daarna naar het stati-
on gereden en daar ontstond een 
vechtpartij waarbij in totaal zo’n 
40 man betrokken was. De politie-
mensen hebben de twee vechtende 
groepen gescheiden waarna de rust 
weder was gekeerd. Twee suppor-
ters bleken lichtgewond omdat zij 
over een hek met prikkeldraad wa-
ren geklommen en een AZ-suppor-
ter had schade aan zijn auto. Er zijn 
aanhoudingen verricht.   

IJmuiden - Tjeerd Alderliefste van 
de werkplaats IJmond Reparatie uit 
de Cederstraat is er mee gestopt, na 
maar liefst 44 jaar. Al die tijd stond 
hij voor iedereen klaar, nee was niet 
gauw te koop.
In 1964 begon hij met een zaak voor 
verkoop van radio, televisie, diverse 
huishoudelijke apparatuur en on-
derdelen. Ook repareerde hij elek-
tronische apparatuur. Tevens ver-
kocht hij goede tweedehands tele-
visie’ s, radio’ s en dergelijke. Dat 
was nog in de tijd dat mensen het 
niet breed hadden, moesten sparen 
als ze een televisie of radio wilden 
kopen. Menigeen kocht een goede 
tweedehandse bij Alderliefste. Ook 
werd de apparatuur veel vaker ge-

repareerd, tegenwoordig kopen de 
meeste mensen direct nieuw.
De winkel heeft hij 30 jaar aange-
houden, tot 1994. Daarna ging hij 
nog wel door met het repareren. 
Daar stopt Alderliefste nu ook mee.
Ten eerste vanwege zijn vergevor-
derde leeftijd, ook kampt hij met ge-
zondheidsproblemen, hij heeft een 
spierziekte. Daarnaast is het aanbod 
de laatste tijd enorm teruggelopen, 
dor de opkomst van de flat-screen 
tv. Het is niet meer lonend en kos-
tendekkend. Tjeerd Alderliefste zal 
het zeker missen, maar is ook wel 
toe aan een rustige oude dag. Van-
af deze plek wil hij alle klanten har-
telijk bedanken voor het jarenlange 
vertrouwen voor zijn werk.

Rijtuigendag Dorpsfeest Santpoort

‘Komen de paardjes al?’
Santpoort-Noord - ,,Oma, komen 
de paardjes nou al?’’, vroeg een 
jongen zaterdag op het Broek-
bergerplein. De rijtuigen met 
paarden er voor zouden daar om 
14.15 uur langskomen en het 
was al 14.30 uur. Hij werd op zijn 
wenken bediend, want niet veel 
later passeerde de rijtoer het 
plein. Een mooi gezicht, al die rij-
tuigen met paarden. Er werd ge-
klapt en gezwaaid.

Vanaf het Broekbergerplein ging het 
naar het landje van Scholz, waar een 
sherrystop werd gehouden en waar 
de paarden even konden uitrusten.
Gerrit Koog uit Kudelstaart rijdt 
voor het tiende jaar mee. Hij heeft 
een marktwagen uit 1893, hiermee 
werd vroeger vee naar de markt ver-
voerd. Er zitten nu ganzen in de wa-
gen. ,,Ik heb er ook wel eens scha-
pen in gehad, maar dat mag na de 
MKZ-crisis niet meer’’, verteld Ger-
rit. De Jack Russel Tim zit tijdens de 
rit in een rieten mand boven op de 

kar, zijn neus in de wind. ,,Meneer, 
mogen we het paard aaien?’’, vragen 
kinderen. ,,Beter van niet. Ayke doet 
dit jaar voor het eerst mee, ik weet 
niet hoe hij reageert’’, legt Gerrit uit. 
Hij vervolgt: ,,Ze hebben dit jaar voor 
het eerst de route omgegooid, dat 
was leuk, die variatie.’’
De Shetland pony’s Barry en Pas-
cal trokken een Oostenrijkse bood-
schappenkar uit 1890 voort. De klei-
ne paardjes zijn favoriet bij veel kin-
deren, die zich verdringen om de 
beesten te kunnen aaien. ,,Mag ik 
ook op het paard zitten?’’, vraagt 
een kind. Dat mag niet, de pony’s 
moeten tenslotte uitrusten. Maar ze 
mogen wel even in de wagen plaats 
nemen. 
Co Wempe uit Spaarndam zit hoog 
boven op de bok van een statige 
Londense postkoets, die wordt ge-
trokken door de paarden Rudolf, 
Pearl, Pandorra en Laika. Het zijn 
Gelderse KWPN paarden, dat staat 
voor Koninklijk Warmbloed Paar-
denstamboek Nederland. Wie de 

beesten ziet, begrijpt waarom paar-
den een edel ras genoemd worden. 
Neef Stefan Wempe rijdt mee als 
Groom, oftewel paardenverzorger. 
De koetsier mag zijn plaats op de 
bok niet verlaten, als er iets met de 
paarden is dan is Stefan als eerste 
van de bok af. Hij geniet van de rij-
tuigendag: ,,De mensen zijn zo en-
thousiast. Je krijgt ook status, om-
dat je hoog boven op de koets zit 
en mooi aangekleed bent met hoge 
hoed op. Ik ben achttien jaar, maar 
vandaag zeggen de mensen ‘me-
neer’ tegen me.’’ De familie Wempe 
rijdt al sinds 1955 mee in de rijtoer. 
Na het overlijden van zijn vader nam 
Co Wempe de teugels over.
Na de sherrystop volgde de pu-
bliekspresentatie, die dit jaar voor 
het eerst bij de Naaldkerk plaats 
vond. Daar is wat meer ruimte voor 
dit gebeuren. Daarna zou het ring-
steken volgen bij de ruïne van Bre-
derode, maar dit ging niet door om-
dat er te weinig inschrijvingen wa-
ren. (Carla Zwart)

De Shetlandse ponypaardjes Barry en Pascal trekken de Oostenrijkse boodschappenkar, hier passeren zij het Broek-
bergerplein

Rommelmarkt 
Driehuis
Driehuis - Zaterdag 16 augus-
tus vindt de jaarlijkse rommelmarkt 
voor kinderen uit Driehuis plaats. 
De markt wordt gehouden bij de 
Engelmunduskerk op het pleintje  
van 9.00 tot 12.00 uur. De kinderen, 
en hun ouders, worden verzocht de 
niet verkochte spullen weer mee 
naar huis te nemen. Na afloop krij-
gen de deelnemende kinderen een 
kleine tractatie. Stichting Dorpsraad 
Driehuis wenst de ‘standhouders’ 
een goede omzet toe. Voor nade-
re informatie kunt u terecht bij het 
bestuur van de Stichting Dorpsraad 
Driehuis.

Rommelmarkt 
Kennemerplein
IJmuiden - Zaterdag 16 augustus is 
er weer een gezellige rommelmarkt 
op het Kennemerplein tegenover de 
Vomar. Hier vindt u misschien waaru 
al jaren naar op zoek bent. 
U kunt op de markt terecht van ne-
gen tot vier uur. Wilt u graag een 
kraam huren, dan kunt u hiervnaar 
informeren via 0255-524491 of 023-
5328585.

Inbraak bij luxe 
kledingzaak
Regio - Onbekenden hebben in de 
nacht van vorige week vrijdag op 
zaterdag omstreeks 02.30 uur bij 
een luxe kledingzaak aan de Bin-
nenweg in Heemstede ingebroken. 
Eén van de glazen toegangsdeu-
ren is ingegooid, waarna een flinke 
hoeveelheid aan dure merkkleding 
is weggenomen. De politie stelt een 
onderzoek in naar de inbraak. Men-
sen die getuige zijn geweest worden 
verzocht zich te melden bij de politie 
in Heemstede via 0900-8844.

finale uitverkoop
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

-65%
-70%
-75%
-80%
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Aalsmeer: Aalsmeerderweg 213    Ijmuiden: Lange Nieuwstraat 401-A

Het is tijd voor de Rabobank.

Veel plezier tijdens de 
Rabobank Familiedag 
van LTC Hofgeest
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Wat is
er te 
doen

Droste fabriek. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Backyard Week-
ender ft. Radioclit, Quintino en Sven 
& Tettero. Van 23.00 tot 04.00 uur. 
Toegang 14 euro voorverkoop, 16 
euro aan de deur, toegang vanaf 18 
jaar.

Zondag 10 augustus
 

Rabobank Jeugddagen bij LTC de 
Hofgeest in Velserbroek.
Natuur in de stad! Zit er nog le-
ven in het Spaarne? Excursie langs 
bloeiende stadsnatuur in het cen-
trum van Haarlem. Vertrek 11.00 uur 
vanaf AH supermarkt in het stati-
on Haarlem. Aanmelden niet nodig. 
Deelname gratis.
Boerderij Zorgvrij: Olympische 
Waterspelen, ronde 1 van 13.00 tot 
14.00 uur, ronde 2 van 14.30 tot 
15.30 uur. Voor kinderen van 4 t/m 
11 jaar. Kosten 4 euro per persoon. 
Informatie: 023-5202828.
Café de Griffioen, Trompstraat, 
IJmuiden: live muziek met o.a. Rob 
Zorn. Opbrengst voor Dier en Daad. 
Entree 10 euro. Aanvang 13.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Le-
mon Tree. 4 Maanden, 3 weken en 
2 dagen. 21.15: Atonement. 21.45: 
You, the Living.

Maandag 11 augustus

Filmschuur Haarlem: 19.00: Le-
mon Tree. 4 Maanden, 3 weken en 
2 dagen. 21.15: Atonement. 21.45: 
You, the Living.

Dinsdag 12 augustus

Filmschuur Haarlem: 19.00: Le-
mon Tree. 4 Maanden, 3 weken en 
2 dagen. 21.15: Atonement. 21.45: 
You, the Living.
Stadsorgelconcert met Jos van 
der Kooy in de Grote of St. Bavokerk, 
Oude Groenmarkt in Haarlem. Aan-
vang 20.15 uur.

Woensdag 13 augustus 

Strandbibliotheek IJmuiden: 
Mooiste visje van de zee, voorlezen, 
schminken en hoed maken voor vis 
of zeemeermin. Vanaf 15.00 uur. 
Voor kinderen van 2 t/m 4 jaar. Op-
geven bij de centrale bibliotheek, via 
0255-525353.
Rondleiding langs de bunkers van 
kustbatterij Heerenduin. Vertrek 
19.00 uur. Kosten 6,-.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Le-
mon Tree. 4 Maanden, 3 weken en 
2 dagen. 21.15: Atonement. 21.45: 
You, the Living.

Donderdag 14 augustus

Stadsorgelconcert met James Da-
vid Christie (Verenigde Staten) in de 
Grote of St. Bavokerk, Oude Groen-
markt in Haarlem. Aanvang 15.00 
uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth. 
19.30: Getting Home. 21.00: Into the 
Wild. 21.30: Mongol première.

Donderdag 7 augustus

Dorpsfeest Santpoort, zie pro-
gramma in onze krant van vorige 
week.
Workshop zomerstekken van Mi-
lieucentrum ter Kleef in de Stads-
kweektuin. Van 13.00 tot 15.30 uur. 
Deelname 15 euro, incl koffie, thee 
een cursusboek. Aanmelden via 
023-5114640.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Le-
mon Tree. 19.30: 4 Maanden, 3 we-
ken en 2 dagen. 21.15: Atonement. 
21.45: You, the Living.

Vrijdag 8 augustus

Dorpsfeest Santpoort, zie pro-
gramma in onze krant van vorige 
week.
Rabobank Jeugddagen bij LTC de 
Hofgeest in Velserbroek.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Le-
mon Tree. 19.30: 4 Maanden, 3 we-
ken en 2 dagen. 21.15: Atonement. 
21.45: You, the Living.

Zaterdag 9 augustus

Dorpsfeest Santpoort, zie pro-
gramma in onze krant van vorige 
week.
Rabobank Jeugddagen bij LTC de 
Hofgeest in Velserbroek.
Kunstmarkt Spaarndam, met om 
15.00 uur Grace Darling in de kerk.
Waterdiertjes te kust en te keur. 
Excursue, verzamelen 11.00 uur bij 
ingang Bleek en Berg, Bergweg in 
bloemendaal. 1,50 kinderen, vol-
wassenen mogen gratis mee. Ver-
plicht aanmelden via www.npzk.nl 
of 023-5411129
Freefighten met Dick Vrij op IJmui-
derstrand voor paviljoen Noordzee. 
Van 13.00 tot 15.00 uur. Voor kinde-
ren. Aanmelden via inschrijfformu-
lieren winkeliers IJmuiden aan Zee.
Strandbibliotheek IJmuiden aan 
Zee: Olympische Zeskamp voor kin-
deren van 8 tot 12 jaar. In teams van 
vier. Start 14.00 uur. Opgeven via 
Centrale bibliotheek, 0255-525353. 
Info www.strandbibliotheek.nl of 
www.bibliotheekvelsen.nl.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Le-
mon Tree. 4 Maanden, 3 weken en 
2 dagen. 21.15: Atonement. 21.45: 
You, the Living.
Klein Revolutie Producties orga-
niseert i.s.m. Stadstrand De Oer-
kap in Haarlem: 5 om 4, dichters en 
singer/songwriters aan de Oerkap. 
Vanaf 20.00 uur. Spaarne, naast de 

Babymassage met 
Servicepaspoort
Regio - Shantala Babymassage is 
een heerlijke manier voor ouder/
verzorger en kind om met elkaar in 
contact te zijn. U leert de lichaams-
taal van het kind aan te voelen en 
bent beter in staat de lichamelijke 
ontwikkeling te volgen.
Bij onrustige baby’s of baby’s die last 
hebben van buikkrampjes of veel 
huilen, kan het toepassen van mas-
sage zeer effectief zijn. Bovendien 
heeft het een positieve werking op 
baby’s die veelvuldig lichaamscon-
tact hebben moeten missen door 
ziekenhuisopname of verblijf in een 
couveuse. De massage is voor ou-
ders/verzorgers met een baby van 2 
tot 10 maanden. De cursus bestaat 
uit vijf bijeenkomsten en wordt ge-

geven door Paulien Braam in Cen-
trum Aditi, IJmuiden. Startdatum 15 
augustus. Leden van het Service-
paspoort krijgen korting. 
Op 20 en 26 augustus vinden de the-
ma’s Borstvoeding plaats in Haar-
lem en Beverwijk. De avonden wor-
den geleid door een lactatiekundi-
ge. Deelnemers krijgen nuttige, leu-
ke en handige informatie en tips om 
goed voorbereid te zijn op het geven 
van borstvoeding.
Nieuw is het thema Zwanger & Voe-
ding. Voor meer informatie en aan-
melding voor de cursussen kan op 
werkdagen contact worden opge-
nomen met het Servicepaspoort, 
telefoon 023-8918440 of ga naar 
www.servicepaspoort.nl.

Jaap Zandvliet in actie

Probleem discreet opgelost
Ongedierte is uitdaging 
voor Jaap Zandvliet
IJmond - Ongedierte in woning 
of bedrijfspand, je zult er maar last 
van hebben. In het belang van uzelf, 
maar zeker ook in het belang van uw 
omgeving, dient ongedierte altijd zo 
snel mogelijk te worden bestreden. 
Daarom is het goed om te weten dat 
Jaap Zandvliet deskundig, snel en 
discreet zorg draagt voor de bestrij-
ding van ongedierte. Daarbij wordt 
gewerkt volgens de Europese wet-
geving en op basis van het Examen- 
en Certificeringsinstituut Plaagdier-
preventie (EVM), zodat u er ver-
zekerd van kunt zijn dat alles op 
correcte wijze gebeurt. Bovendien 
wordt een probleem met ongedierte 
door Jaap Zandvliet middels perio-
dieke inspecties vaak in een vroeg 
stadium gesignaleerd, zodat er tij-
dig actie kan worden ondernomen 
en de situatie niet kan uitgroeien tot 
een oncontroleerbare plaag.

Wie belt voor het laten verwijderen 
van een wespennest kan er in de 
meeste gevallen op rekenen dat de 
klus (ook op zondag!) nog dezelfde 
dag wordt geklaard. Voor alle an-
dere vormen van ongediertebestrij-
ding kunt u van maandag tot en met 
zaterdag bellen. Te denken valt aan 
de bestrijding van vliegen, muizen, 
ratten, vlooien, kakkerlakken, zilver-
visjes, ovenvisjes, papiervisjes, mie-
ren, houtworm of houtaantastbare 
schimmels. Ook het weren van spin-
nen behoort tot de mogelijkheden. 
Er wordt gewerkt op basis van een 
eenmalige opdracht of een abon-

nementsvorm, waarbij geldt dat in 
onderling overleg diverse varianten 
mogelijk zijn. De kracht van het be-
drijf schuilt onder meer in de flexi-
bele werkwijze, waarbij voor elke 
klant een oplossing op maat wordt 
geleverd.

Bovendien staat discretie hoog in 
het vaandel. Om die reden staat op 
de bedrijfsauto ook niet te lezen dat 
het gaat om ongediertebestrijding. 
Voor projecten binnen 15 kilome-
ter vanuit Heemskerk worden geen 
voorrijkosten in rekening gebracht. 
Wie de ongediertebestrijding liever 
zelf aanpakt, dient daarbij wel ge-
bruik te maken van de juiste bestrij-
dingsmiddelen. 
Ook in dat geval is Jaap Zandvliet 
uw partner, want in de webshop 
op www.jaapzandvliet.nl wordt een 
groot aantal producten aangebo-
den, allen voorzien van een duide-
lijke toelichting. Wordt u liever per-
soonlijk te woord gestaan? In dat 
geval kunt u bellen en telefonisch 
uw bestelling doorgeven. Overi-
gens is Jaap Zandvliet ook uw part-
ner voor regelmatig tuinonderhoud. 
Neem eens contact op en informeer 
naar de mogelijkheden!

Ongediertebestrijding en Tuin-
onderhoud Jaap Zandvliet, 
Frankrijklaan 45 te Heemskerk. 
Telefoon: 0251 242233 (b.g.g. 
06 12756257). Of kijk op www.
jaapzandvliet.nl voor meer infor-
matie.

6 augustus: Beijing!
Vijfde HaarlemNightSkate
Haarlem - Op woensdag 6 augus-
tus gaat de vijfde HaarlemNightSka-
te van dit seizoen van start. Dit jaar 
zijn er net als in 2007 zeven skate-
tochten die een grote groep ska-
ters, gemiddeld zo’n 400, de mooi-
ste plekken en het beste asfalt van 
Haarlem en omstreken laat zien. 

De vierde HaarlemNightSkate op 23 
juli was met 400 deelnemers en het 
thema Tropicana een groot succes. 
Veel deelnemers stonden in hoela-
slingers, rieten rokjes en kokosno-
ten-BH’s aan de start. Op 6 augus-
tus zal het niet minder feestelijk zijn. 
Dan is het thema in verband met 
de start van de Olympische Spelen 
twee dagen later in Beijing. De or-
ganisatie verwacht dan natuurlijk 
veel olympische ringen, Chinese- of 
juist oranje outfits aan de start. Ook 
alle mogelijke sporten op de spe-
len als outfit zullen het zeker goed 
doen. De route is deze keer een mix 
van landelijk schoon in de regio en 
Haarlems’ beste skate-asfalt in de 
stad. 
De start is om 20.00 uur bij de Kunst-
ijsbaan Kennemerland en deelname 
is gratis. De route is ongeveer 20 ki-

lometer lang en halverwege wordt 
gepauzeerd. Als het regent of het 
wegdek nat is, gaat de tocht niet 
door. Via www.haarlemnightskate.nl 
worden de laatste weersontwikke-
lingen en het al of niet doorgaan van 
de tocht bekend gemaakt. Ondanks 
het niet al te hoge tempo is de Haar-
lemNightSkate bedoeld voor gevor-
derde skaters. Deelnemers moeten 
goed kunnen sturen en remmen en 
niet schrikken van slecht wegdek, 
bruggen of paaltjes. 
Elke deelnemer wordt dringend ge-
adviseerd voldoende bescherming 
te dragen tijdens de tocht: knie-, 
pols- en elleboog-bescherming en 
een helm. De tochten worden geor-
ganiseerd in  samenwerking met de 
gemeente Haarlem, SportSupport 
Haarlem en politie Kennemerland. 
Samen met de vrijwillige gecerti-
ficeerde verkeersregelaars van de 
HaarlemNightSkate wordt gezorgd 
dat het peloton veilig de route kan 
skaten. De zesde HaarlemNightska-
te is op woensdag 20 augustus. Dan 
staat de traditionele Haarlem Light 
Skate op het programma. Kijk voor 
meer informatie, data foto’s en rou-
tes op www.haarlemnightskate.nl.

Zonsverduistering Velserbroek
Velserbroek - Op 1 augustus was er vanuit Nederland en grote delen van 
Europa en Azië een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. In een smalle 
strook die liep langs de Noordpool en over Rusland, Mongolië en China was 
de eclips gedurende ongeveer twee minuten totaal. Ondanks de negatieve 
weersverwachting was de gedeeltelijke eclips in grote delen van Nederland 
goed te zien, zoals in Velserbroek geconstateerd door Mike Uyl, getuige bo-
venstaande foto. Wit u een keer een totale zonsverduistering meemaken, 
dan kunt u daarvoor op 22 juli 2009 in China terecht.

Unieke mammoettand
voor het Havenmuseum
IJmuiden - Duizenden jaren gele-
den zwierven grote kuddes mam-
moets over de toendragebieden 
die eens de basis vormden van de 
Noordzee. Soms vinden de vissers 
restanten van deze kolossen in hun 
sleepnetten zoals deze vondst bij de 
Doggersbank.
Ton Prins uit IJmuiden kwam in het 
bezit van een groot gedeelte van 
een mammoettand en besloot het 
object aan het Havenmuseum te 
schenken.

Een jeugdige bezoeker van het mu-
seum was maar wat trots dat hij met 
deze unieke schenking even mocht 
poseren. Het was de 9 jarige Lars 
Wempe uit Koog aan de Zaan die 
het zware stuk mammoettand even 
mocht vasthouden zodat de foto-
graaf zijn plaatje kon maken.
Daarna verdween de tand achter 
glas van een vitrine in de Visserij-
zaal 1 waar de kostbare archeolo-
gische vondst vanaf heden bewon-
derd kan worden.

Haarlem - De Boekenmarkt op de 
Dreef in Haarlem is er weer op za-
terdag 9 augustus a.s. en heeft ook 
deze keer weer een thema en een 
gast. Deze
keer zal het in het teken staan van 
Karl May. 

In de afgelo-
pen jaren heb-
ben verzame-
laars en lief-
hebbers van 
het werk van 
Karl May in 
ons taalgebied 
elkaar gevon-
den. Uit de ac-
tiviteiten rond 
een jaarlijkse 
ruilbeurs is de 
Karl May Ver-
eniging ont-
staan. Deze 
o r g a n i s e e r t 
ha l f j aa r l i j k -
se bijeenkom-
sten, die leden 
in staat stel-
len boeken te 
(ver)kopen en 
te ruilen, lezin-
gen bij te wonen en/of films te zien 
over May, zijn werk of verwante on-
derwerpen. Ook geeft de Vereniging 
tweemaal per jaar het tijdschrift De 
Witte Bison uit.
De website van de Vereniging is: 

www.karl-may-vereniging.nl 
Behalve het tijdschrift geeft de Karl 
May Vereniging ook een kleurige 
paperback uit getiteld De Neder-
landstalige Karl May uitgaven 1882-
2007, waarin het volledige Neder-

landstalige oeuvre 
van de schrijver, 
uitgegeven in Ne-
derland en België, 
in detail wordt be-
schreven en afge-
beeld, met vele fo-
to’s en tabellen.
Op de boeken-
markt van zater-
dag 9 augustus 
2008 zal een deel 
van de verzame-
ling aanwezig zijn.

De Haarlemse 
Dreef is op 9 au-
gustus a.s. de ont-
moet ingsp laa t s 
voor liefhebbers 
van Karl May en 
liefhebbers van 
mooie antiquari-
sche en tweede 
hands boeken. De 
toegang is gratis.  

Deze Haarlemse boekenmarkt is ge-
legen op amper twee minuten in het 
verlengde van Haarlemse grootste 
winkelstraat, de Grote Houtstraat en 
ligt even voor de Haarlemmer Hout 
en het Proveniershuis.

Boekenmarkt Haarlemse 
Dreef in teken van Karl May

- advertentie -

Vaarbewijs en Marifonie 
te alkMaar en HaarleM

Oktober start Toplicht Vaaropleiding weer nieuwe 
cursussen Vaarbewijs en Marifonie.De cursus 
VB1 bestaat uit 5 avonden. Daarin wordt de 

examenstof helemaal uitgelegd en geoefend. 
Gewerkt wordt met een praktische studiewijzer. 

Hierdoor wordt het leerproces aanzienlijk 
vereenvoudigd. Toplicht kent een slaagpercentage 

van 97%. Desondanks wordt slaaggarantie 
gegeven. Daarnaast zijn er dagcursussen op 

vrijdagen. Dit zijn eendaagse examentrainingen 
op vrijdag. Ook is er de mogelijkheid van privé-

opleidingen thuis of op de zaak. Snel na een 
opleiding kan men examen doen. En na het 

examen mag je direct varen. 
Meer informatie op 

www.toplicht.nl of  0251-239832.

Jetski gevaarlijk bezig
IJmuiden aan Zee - Vorige week donderdag was een persoon op een jet-
ski gevaarlijk bezig. Hij draaide rondjes op hoge snelheid en ging rakelings 
langs een boot van de reddingsbrigade. Na diverse klachten komt de politie 
polshoogte nemen. De man wordt aangesproken als hij in Seaport Marina 
zijn benzinetank wil vullen. Hierna verliet de man het strand. Jetski’ s dienen 
op 300 meter uit de waterlijn te blijven maar mogen op twee aangewezen 
plekken aanlanden en lanceren. (foto: www.kovanleeuwen.nl)
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Zwembad

De Heerenduinen

Zwem4daagse in  
Zwembad De Heerenduinen. 

Van maandag 11 t/m vrijdag 15 augustus vindt de jaarlijkse 
Zwem4daagse plaats in zwembad De Heerenduinen.  
Dagelijks tussen 18.15 en 20.00 uur kan er gestart worden 
voor 250 of 500 meter.  
Kosten voor deelname zijn € 7,50.

Naast deze sportieve activiteit is er tijdens de zwem4daagse 
uiteraard weer van alles te beleven op het buitenterrein van  
het zwembad, zoals een popcornkraampje, pannenkoeken
kraam, Summoworstelen, hobbelfietsen en op de openings
avond een echte Steelband om in tropische sfeer te geraken. 
Ook de brandweer Velsen is dit jaar weer present en wel  
met hun bluscontainer, waar brandweermannen en vrouwen  
in spé een “echte” brand kunnen blussen.

Informatie: 
Zwembad De Heerenduinen, Heerenduinweg 6  

1971 JE IJmuiden. Tel.0255531888

Ziegler
Bidjar blauw
Mir Serabent
Berber Début
Loribaff
Kelim
Naïn

350x251
243x173
318x233
240x170
295x218
251x199
556x357

van A 5.250,-
van A 1.750,-
van A 2.650,-
van A 450,-
van A 3.850,-
van A 1.350,-
van A	15.550,-

voor A 3.900,-
voor A 995,-
voor A 1.795,-
voor A 325,-
voor A 2.695,-
voor A 895,-
voor A 9.995,-

Binnenweg 211, Heemstede 
Telefoon: 023 - 529 25 09

www.pereZ-perZeN.NL • e-MaiL:iNfo@pereZ-perZeN.NL

GrooTSTe CoLLeCTie, DUS KoM SNeL, ZoeK UiT eN profiTeer

De MooiSTe TapijTeN NU voorDeLiGer DaN ooiT
ZOMEROPRUIMING

Diverse onderhoudsartikelen op voorraad

APK Keuringen    € 37,50

APK + roetmeting voor diesel  € 50,-

onderhoud en 
reparatie van 
alle merken
Ampèrestraat 27a iJmuiden

Tel. 0255-540321  Fax. 0255-540432

garage bv

gasservice 
kennemerland
als 
  het om snelheid 
                            gaat
Tel. (0251) 245454

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl

KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort  dagtekening 
kapvergunning

Krommeweid t.o.  1 els 5 augustus 2008
huisnummer 16
Hofdijklaan 21A 1 zilverberk 5 augustus 2008
Ranonkelstraat 18 2 coniferen 5 augustus 2008
Kruidbergerweg 13 1 blauwe atlasceder, 5 augustus 2008
 1 hulst 
Duinweg (Najadebos,  1 kastanjeboom 5 augustus 2008
ca. 1 meter van erfgrens 
van Duinweg 22)

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt 
u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. 
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-195-2008 Zadelmakerstraat 42 te Velserbroek; het gewijzigd uitvoeren 

van BP-2-2008 (het veranderen van bedrijfsruimte in een 
sportcentrum)

BP-196-2008 Sportlaan 7 0052 te Santpoort-Zuid; het oprichten van 
een berging/hobbyruimte

BP-197-2008 Oude Pontweg 190 te Velsen-Zuid; het veranderen en 
vergroten van een woonwagen met een uitbouw

BP-198-2008 Middenduinerweg 89 te Santpoort-Zuid; het restaureren 
en herinrichten van een boerderij (rijksmonument)

BP-199-2008 Meidoornstraat 25 te IJmuiden; het veranderen en ver-
groten van een woning met een dakopbouw

BP-200-2008 Strandweg 80 te IJmuiden; het vernieuwen van veiligheids-
bordessen t.b.v. bestaande silo’s

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-256-2008 Hoofdstraat 58 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van een woning
BL-257-2008 Corantijnstraat 24 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van een woning met een uitbouw
BL-258-2008 Anemonenstraat 18 te Santpoort-Noord; het plaatsen van 

een dakkapel (achtergevel)
BL-259-2008 Dennekoplaan 28 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een dakkapel (voorgevel)
BL-260-2008 Grote Hout- of Koningsweg 44 te Velsen-Noord; het 

plaatsen van een overkapping
BL-261-2008 Brederoodseweg 70 te Santpoort-Zuid; het veranderen 

en vergroten van een woning met een uitbouw en het 
oprichten van een berging

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

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de WRO te verlenen voor:
BP-110-2008 Harddraverslaan 10 te Santpoort-Zuid; het veranderen 

en vergroten van de tweede verdieping van een woning
BP-185-2008 Bloemstraat ong. te IJmuiden; het oprichten van een 

ketenpark t.o. nr. 126 (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 8 augustus t/m 18 september 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING BINNENPLANS

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde bestemmings plan-
regels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een 
vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering van 8 t/m 21 augustus 2008 ter inzage.
BL-192-2008 Ruysdaelstraat 25 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publi-
catie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
B2-9-2008 Hofgeesterweg 7 te Velserbroek; het vergroten van een 

bedrijfsruimte
BL-213-2008 Geleenstraat 4 te IJmuiden; het oprichten van een berging
BL-215-2008 Brederoodseweg 71 te Santpoort-Zuid; het veranderen 

van de achtergevel van een woning
BL-218-2008 Driehuizerkerkweg 21 te Driehuis; het plaatsen van een 

dakkapel (achtergevel)
BL-226-2008 Hogemaad 61 te Velserbroek; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw
BL-232-2008 J. Kostelijklaan 21 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een 

dakkapel (voorzijde)
BL-233-2008 Hoofdstraat 74 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van een garage/berging
BL-236-2008 Doorneberglaan 230 te IJmuiden; het vernieuwen van 

buitenkozijnen
BL-241-2008 Stelling 32 te Velsen-Zuid; het verplaatsen van een berging
BL-245-2008 Louise de Colignylaan 38 te Santpoort-Zuid; het verplaatsen 

van een berging en het oprichten van een overdekt terras
BP-101-2008 Eenhoornstraat 171 te IJmuiden; het plaatsen van nood-

lokalen (tijdelijk)
BP-107-2008 Kennemerlaan 77 te IJmuiden; het splitsen van een winkel
BP-120-2008 Grahamstraat 285 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een terras/balkon
BP-121-2008 Grahamstraat 287 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een terras/balkon
BP-131-2008 Deutzstraat 2 te IJmuiden; het vernieuwen van een bedrijfs-/ 

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-72-2008 Ver Loren van Themaatlaan 15 te Velsen-Zuid; het slopen 

van de hoofdtribune, kleedruimtes en businessruimte
SL-73-2008 Jägerstraat 6 te IJmuiden; het slopen van een bedrijfs-

gebouw
SL-74-2008 Breesaapstraat 55 te IJmuiden; het slopen van een bedrijfs-

pand
SL-75-2008 Ir. Justus Dirksstraat 12 te IJmuiden; het slopen van een 

bedrijfsgebouw
SL-76-2008 Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het slopen van een voor-

malige smederij (rijksmonument)
SL-77-2008 Breesaapstraat 53 te IJmuiden; het slopen van een 

bedrijfsgebouw
SL-78-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het vervangen van 

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

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

Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stad-
huis van 09.00 – 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur 
met al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de 
afspraken- en infolijn van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.

Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 
15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur  
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur 

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
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 Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, 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 identiteits-
kaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het 

huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Brandweer 
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland 
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl 
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, brandweer en 

rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester 
mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten 

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

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid, 
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid,  UMTS-
masten en projecten KG-terrein, Groot Helmduin kunt u zich wenden 
tot wethouder Margo Bokking

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken, 
Geo-informatie, publieksdienstverlening, milieu en project Forteiland 
kunt u zich wenden tot wethouder Carel Ockeloen

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

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid (jeugdzorgketen), 
openbaar vervoer, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en 
project Kustvisie kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

Indeling wijkwethouders: 
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

Te koop:
Babykamer (beuken met rood 
en blauw), 300 euro. Ledikant 
(60 x 120) met matras, com-
mode, wandplank en leg/
hangkast. Tel. 0251-249811

Te koop:
Prachtige tuinset, ronde ta-
fel, 100 cm., 4 witte kuipstoe-
len en 2 vijfstanden stoe-
len, prijs 50 euro. incl. kus-
sens. Tel. 023-5385373

Te koop:
55 Videobanden 55 euro, 
o.a. Disney, Pokemon, Plat-
voet, Nijntje, voor buurt-
huis, vereniging, kinderop-
vang. Tel. 023-7850745

Te koop:
Zwarte rieten stoel, 10 euro. 
Nieuw dartbord, helemaal ver-
pakt, 5 euro. Windscherm nooit 
gebruikt, 5 euro, hoepelwind-
scherm + 2 inkl. strandstoe-
len, 10 euro. Tel. 023-5380750
Te koop:
24 inch Gazelle Streetcrui-
ser, 3 versn. prijs 40 eu-
ro. Tel. 023-5383945
Te koop:
Kinderspeeltafel met 2 stoe-
len, bl. met geel, demontabel 
tafelblad, is ook schoolbord, 
7,50 euro. Tel. 023-5385729

Te koop:
Hanglamp met 3 kl. lampjes, 
20 euro. Lage tafel, 65 x 135, 
kersen, 60 euro. 4 Eetk. stoe-
len, kersen, armleuning, 20 eu-
ro per stuk. Tel. 023-5392657

Te koop:
Eendeurs vitrinekast, 50 eu-
ro. 2 plafondlampen, bloemen-
motief, 7,50 euro per stuk. Ach-
ter kinderzitje voor de fiets, 
12,50 euro. Tel. 0255-540280
Te koop:
Mod. zwarte kunstleer Kubic 
bank, i.g.st., 150 euro. Afm. l. 191 
cm, zitd. 56, zith. 43 en hoog-
te 70 cm. Tel. 0252-675229

Te koop:
Mengpaneel stero disco mixer, 
merk Phonic, 8 kanalen, 60 eu-
ro. Platenspelers Akai mo-
del AP-B20c, alles prima, 
35 euro. Tel. 023-5311531
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges, 
voor mijn verzameling. Geen 
in- en verkoop. Mijn dank is 
groot. Tel. 0255-535400

Te koop:
Eiken dressoir, 205 cm x 53 
x 85, 100 euro. Naaimachi-
ne EFKU, 25 euro. Keyboard 
+ standaard + microfoon, 
50 euro. Tel. 0255-511580
Te koop:
Ranger damesfiets voor 
knutselaar, rijdt nog, 15 eu-
ro.  Sharp ktv, 37 cm, 55 eu-
ro. Tel. 0251-222180
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek: Postbus 39, 2080 AA Sant-
poort-Zuid.
Dagtocht op donderdag 18 septem-
ber: via het Gooi naar de Utrechtse 
heuvelrug met koffie en gebak, be-
zoek kaasboerderij, met lunch. Op-
stappen Santpoort-Zuid, Noord en 
Hofstede. Kosten 32 euro. Info: Ly-
dia van der Tuin, 023-5381221 of e-
mail: l.vandertuin@versatel.nl

ANBO Afdeling IJmuiden, Drie-
huis, Velsen-Zuid:
Najaarscruise, 8-daagse volledig 
verzorgde reis met MS Prinses Juli-
ana over de Moezel en de Rijn. Van 
IJmuiden tot Trier. Zaterdag 18 tot 
en met zaterdag 25 oktober. Er zijn 
nog enkele plaatsen. Inlichtingen: 
06-22197237.

ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-12650716, mevrouw Nu-
poort.
Tot 1 september is de stichting in 
verband met vakantieperiode geslo-
ten. Gedurende deze periode kunt u 
met bovenstaand telefoonnummer 
bellen (overdag) of schriftelijk via 
het bovenstaand adres.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 12.30 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. Activiteiten worden ge-
geven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur 
computerles. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
De stichting is geopend van 9.30 tot 
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. De eerstvolgende open 
tafel is vrijdag 29 augustus. Kook-
enthousiastelingen gevraagd voor 
de open tafels. U kunt contact op-
nemen met Gerard Schol van het 
wijksteunpunt.
Restaurant is er op maandag, 
woensdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 uur 
aanwezig zijn). U kunt genieten van 
een 3-gangen a la carte menu in-
clusief drankje voor 5,50.
Het wijksteunpunt zoekt nieu-
we leden voor de stoelgymnastiek, 
Country Line Dance en de internet-
cursus. 
Voor informatie en kunt u contact 
opnemen met het wijksteunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor 
opgeven. Kosten 15,- per seizoen. 
Internetcursus voor senioren op 3 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 3 
middagen.
Ouderenadviseur is er op dins-
dagochtend tussen 11.00 en 12.00 
uur. U moet hiervoor een afspraak 
maken bij De Delta, Rijnstraat 2 of 
bel 0255-533885 (ouderentelefoon). 
De allochtone medemens kan op 
donderdagochtend van 09.00 tot 
10.30 uur terecht.
Elke laatste woensdagmiddag  
van de maand inloopspreekuur tus-
sen 13.30 en 15.00 uur voor bijstand 
met ambtenaar Aad Wanmaker.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om de 
gehele week (ook zon- en feestda-
gen) te komen ontbijten.
Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. De kosten 
bedragen 2,40 euro per keer. 
Gaarne wel even vooraf aan melden 
bij de receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 
Een driegangenmaaltijd met verse 
ingrediënten kost 6 euro maandag 
t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaal-
tijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Zomerfeest op woensdag 20 au-
gustus van 16.30 tot 20.00 uur. Met 
uitgebreid buffet en muzikaal optre-
den Mieke van Ingen. Kaarten kos-
ten 7,50 euro.
Open tafel start op 5 september 
Aanvang 12.30 uur. Kosten 4,50.
Restaurant start weer op 4 augus-
tus.
Expositie van mevrouw A. Meine-
ma. Dagelijks te bezichtigen van 
09.00 tot 16.30 uur.
Internetcursus zit nog steeds vol. 
Deelname kan weer vanaf septem-
ber.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt is  
op zoek naar vrijwillige medewer-
kers voor de open tafel, die het leuk 
vinden een keer per week voor een 
grote groep senioren te koken, te 
helpen bij voorbereiding, uitserve-
ren van de maaltijd en/of te helpen 
bij de afwas. 

Tevens zijn zij op zoek naar een yo-
gadocent voor het komende activi-
teitenseizoen. Eén middag per week 
op donderdag.
Internetcursus zit nog altijd vol. 
Deelname aan deze cursus kan 
weer vanaf september.

Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Menu van de dag: rijstebrij met 
gebakken vis. Donderdag 14 augus-
tus om 12.30 uur.
Wandeling van de dag: donder-
dag 14 augustus om 13.30 uur, door 
oud-IJmuiden. Koffie en gebak bij 
Kop van de Haven.  

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Klaverjassen donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot 
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255-
520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.

Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, iedere woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. 
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent u 
welkom. 
Opgeven maandagmorgen tussen 
9.00 en 10.00 uur. 

KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
Busreis naar Riga Ranch, Vliegveld 
Hilversum en het Rietmuseum Eem-
nes. Dinsdag 19 augustus, kosten 
37,50 euro.
5-Daagse vakantie naar Hotel de 
Uitkijk in Zeddam. Van 8 tot 12 sep-
tember. Geheel verzorgd 350 euro, 
excl. reis- en annuleringsverzeke-
ring. Alleen nog 2 persoonskamers.

Ouderennieuws
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Drukte tijdens het Havenfestival vorig jaar (foto: www.kovanleeuwen.nl)

Reserveren voor Havenfestival
Nautische én culinaire 
publiekstrekkers
IJmuiden - Het Diner op de kade, 
een zeiltocht met driemaster ‘Mi-
nerva’, het Open Schip van DFDS 
Seaways en een excursie over 
het terrein van Corus: iedereen 
die verzekerd wil zijn van plaat-
sen voor deze vier publiekstrek-
kers op het komende Havenfes-
tival IJmuiden, kan zich vanaf nu 
inschrijven via de website www.
havenfestivalijmuiden.nl.

Op de eerste festivaldag, zaterdag 
30 augustus, hoeven de bezoekers 
zich niet te haasten om te eten en 
om weer op tijd terug te zijn voor 
het muzikale avondprogramma. Van 
18.00 tot 20.30 uur staan de gedekte 
eettafels en een ‘visrijk’ buffet klaar 
op de kade! Onder de gerechten van 
het ‘Diner op de kade’ bevinden zich 
de twee winnende recepten van de 
door de IJmuider Courant georgani-
seerde visreceptenwedstijd. Verder 
bestaat het buffet uit onder andere 
stokbroden met verschillende tape-
nades, goed gevulde (fruit)salades, 
rijst-, pasta- en aardappelgerech-
ten en heerlijke vleessoorten. Stuk 
voor stuk gerechten die zich on-
getwijfeld nóg beter laten smaken 
door de gloedvolle en feestelijke di-
nermuziek van ‘Tuna Ciudad de Luz’, 
een tienkoppige groep muzikanten 
die - gekleed in prachtige traditio-
nele kostuums - de (snaar)muziek 
van Spaanse studenten uit de Mid-
deleeuwen laat herleven. Het di-
ner gaat altijd door; bij slecht weer 
wordt het buffet verplaatst van de 
kade naar de nabijgelegen Corus 
Spiegeltent. 
Ook dit jaar meert hij weer aan in 
de IJmuidense Vissershaven: de 
elegant gestroomlijnde driemaster 
Minerva. En ook dit jaar maakt de 
grootste zeezeilende gaffelschoe-

ner van Nederland (bijna vijftig me-
ter lang) een prachtige vaartocht 
met het festivalpubliek. Op zondag 
31 augustus, tussen 15.00 en 17.30 
uur, voert de driemaster zijn pas-
sagiers langs de fraaie Noord-Hol-
landse kusten.  
Op de zaterdag (Princess of Nor-
way) en zondag (King of Scandina-
via) stelt DFDS Seaways haar twee 
luxe passagiersschepen open voor 
bezoekers (inchecken om 11.00 uur, 
uitchecken om 14.45 uur). Nieuws-
gierige festivalgangers kunnen zich 
laten rondleiden langs alle openba-
re ruimtes, waaronder de hutten, de 
nachtclub en het 7-Seas Restaurant 
waar voor de liefhebbers een heer-
lijk lunchbuffet klaarstaat. In de Na-
vigator Bar speelt een pianist en 
voor de kinderen is de Piratenclub 
open. 
Vanwege het grote succes op het 
vorige Havenfestival, nodigt Corus 
het festivalpubliek ook dit jaar uit 
voor exclusieve, gratis toegankelij-
ke rondleidingen over haar terrein. 
Niet minder bijzonder dan het kijk-
je achter de schermen van Europa’s 
grootste staalconcern is de tocht 
er naar toe, op de imposante Zee-
sleepboot Holland. 

Kosten ‘Diner op de kade’: 22 euro, 
kinderen 10 euro (vanaf woensdag 
27 augustus en op het festival zelf, 
indien nog plaats beschikbaar: 25 
euro, kinderen 12 euro). 
Kosten zeiltocht ‘Minerva’: 25 euro, 
kinderen 12,50 euro.
Kosten DFDS Seaways: 10 euro, 
(met lunch 20 euro), kinderen toto 
en met 15 jaar 5 euro (met lunch 15 
euro). Zie www.havenfestivalijmui-
den.nl voor informatie over de reser-
veringen én voor het complete cul-
turele en nautische programma.

Velsenaren inspireren raadsleden
Buiten het 
raadsplein@velsen.nl
Velsen - De gemeenteraad staat 
aan het begin van het proces om de 
kunst- en cultuurnota uit 2002 te ac-
tualiseren. In de afgelopen periode 
stond cultuur in het teken van ver-
levendiging van het bestaan. Voor 
de komende periode stelt het col-
lege voor om het thema ‚‘Velsen in-
spireert’ nader uit te werken in drie 
hoofdthema’s: educatie, participatie 
en historie. 
Tevens begint hier het proces van 
de raad om zich door de inwoners te 
laten inspireren. De raad wil graag 
met inwoners van de gemeente Vel-
sen spreken over ideeën rondom 
kunst en cultuur. 
De concept kadernota is besproken 
in het college en begin juni is een 
start gemaakt met het formele in-
spraaktraject. Naar verwachting zal 
de nota in september terugkomen in 
het raadsplein. 
De zomer is een mooie tijd om deze 
gesprekken te voeren en tegelijker-
tijd enkele culturele pleisterplaat-
sen te (her)ontdekken. U wordt van 
harte uitgenodigd aan deze buiten-
gewone ‘vergadertafel’. Met de ge-

meenteraadsleden op bezoek bij het 
Zee- en Havenmuseum. Om in een 
leerzame en historische omgeving 
met elkaar in gesprek te gaan over 
onder andere: de cultuurhistorie van 
IJmuiden, cultuureducatie, het be-
lang van musea en alles wat verder 
ter sprake komt. 
Vrijdagmiddag, 15 augustus om 
15.00 uur bij het Museum aan de 
Havenkade 55 in IJmuiden begint de 
‘vergadertafel’. Het gesprek wordt 
gestart met een rondleiding door het 
museum en eindigt met een drankje 
in de koffieruimte van het museum, 
alwaar men het gesprek om 17.00 
uur gezamenlijk afrondt.  De raads-
leden hopen dan met veel inspiratie 
en goede ideeën naar huis te gaan. 
Het drankje is gratis en u hoeft zich 
niet aan te melden.  
Met de bijeenkomst op 15 augustus 
sluit de gemeenteraad de serie bui-
tengewone cultuurvergadertafels af.  
Voor meer informatie kunt u de 
website raadsplein@velsen.nl raad-
plegen of contact opnemen met de 
griffie: Trudy Veninga 0255- 567239 
of 567502.

Freefighten met Dick Vrij
IJmuiden aan Zee - De succesvol-
le Nederlandse freefighter Dick Vrij, 
Hans Nijman die Brian uit de gou-
den kooi traint en zijn team van Fit-
nesscentrum de Meer geven een 
demonstratie waarin zij het opne-
men tegen Lily en een groep kinde-
ren op het strand van IJmuiden. De 
kinderen doen eerst enkele spelle-
tjes, zoals touwttrekken, zaklopen, 
voetballen, tikkertje, zingen en dan-
sen. Dit is om hun spieren te trainen 
en om moed te verzamelen voordat 
zij het gevecht met Dick aangaan.
Het freefightspektakel vindt plaats 
op zaterdag 9 augustus van 13.00 
tot 15.00 uur voor strandpaviljoen 
Noordzee. Een echte ring is nage-
bouwd waarin de kinderen spelle-
tjes kunnen doen en ballon kunnen 
trappen.

Lef, gein, vaart, muziek en plezier… 
die combinatie kunnen de kinde-
ren verwachten op het IJmuider-
strand tijdens de tiende editie van 
de Feestweek IJmuiden aan Zee. 
Dick Vrij is niet alleen een levende 
legende, maar ook een bewogen en 
sociaal voelend mens. Zo schonk hij 
in 2003 zijn hele gage aan de Clini-
Clowns.

De deelname aan dit sensatione-
le festival voor jong en oud is gra-
tis maar aanmelden is wel noodza-
kelijk vanwege het gratis BBQ-feest 
voor de kinderen na afloop. Voor de 
kinderen wordt deze middag goed 
gezorgd. Bij diverse winkeliers en 
supermarkten ligt een inschrijffor-
mulier. Alleen komen kijken kan na-
tuurlijk ook. 

Zaterdagmiddag kunnen kinderen op het strand hun spieren trainen met Dick 
Vrij van de Gouden Kooi

Trio Son Cubano
‘Als ik deze muziek hoor,
dan moet ik gewoon dansen’
IJmuiden aan Zee – Het strand 
bood zondagmiddag een troostelo-
ze aanblik, met al die regen. Binnen 
in paviljoen Noordzee heerste daar-
entegen een warme, tropische sfeer. 
Dat kwam door het Trio Son Cuba-
no, dat authentieke, aanstekelijke 
Cubaanse muziek speelde.
Percussioniste Leticia Bal is de 
bandleider, Delia Conzalez neemt de 
zang voor haar rekening en gitarist 
Jesus Hernandez complementeert 
het trio. De twee laatsten zijn in Cu-
ba geboren, maar wonen en werken 
inmiddels alweer tien jaar in Neder-
land. Zondagmiddag was saxofonist 
Paul Weiling gastspeler.
Trio Son Cubano speelt veel oor-
spronkelijk werk, waaronder num-
mers van de Buena Vista Social Club. 
Leticia bepaalt op percussie het rit-
me, Delia heeft een hele warme 
stem en er is ook vaak mooie, meer-
stemmige zang te horen. De vrolij-
ke klanken laten de zon schijnen in 
Noordzee. Al snel staat de dansvloer 
vol met mensen die de salsa dan-
sen. ,,Deze is voor de verliefde stel-
letjes, pak elkaar maar stevig vast’’, 
zegt Leticia als ze het nummer ‘Dos 
Gardenias Parati’ aankondigt. Even 
later, bij het nummer ‘El Manicero’: 
,,Dit is een klassieker en wordt heel 
veel gespeeld, maar niemand speelt 
het zoals wij dat doen.’’
José van Schoor hoorde de band en-

kele maanden geleden en is sinds-
dien fan. ,,Ik heb een voorliefde voor 
Zuid-Amerikaanse muziek, de son 
music. Het heeft een heerlijk ritme, 
het swingt’’, vertelt ze. Als ze even 
later van de dansvloer komt, roept 
ze uit: ,,Hier word ik toch zo vrolijk 
van. Ik ga straks met een grote glim-
lach op mijn gezicht naar huis.’’ 
Trudy uit Utrecht leerde Ramon uit 
Heemstede kennen tijdens het sals-
adansen en drie jaar later dansen 
ze nog steeds samen. Ze mag ei-
genlijk niet dansen, want ze is net 
aan haar knie geopereerd. ,,Als ik 
deze muziek hoor, dan moet ik ge-
woon dansen’’, zegt Trudy. Ze legt 
uit: ,,Er zijn twee stijlen van salsa-
dansen. De New Yorkse, die is heel 
technisch. De Cubaanse stijl is veel 
losser. Ik ben niet bezig met tech-
niek, het gaat vanzelf als ik de mu-
ziek hoor. Ik dans vanuit mijn hart.’’ 
(Carla Zwart)

Bloemen gestolen 
van de begraafplaats
Driehuis - Op de verjaardag van 
mijn overleden vader gingen wij 
naar het kerkhof, de urnentuin op 
Westerveld, om daar drie mooie 
grote bloemboeketten bij hem neer 
te zetten. Toen wij zes dagen la-
ter weer heen gingen, zagen wij 
tot onze grote verbijstering dat de 
bloemen met vaas en al weg waren 
gehaald, gestolen dus.
Daarom deze vragen aan de per-
soon die ze daar heeft weggehaald: 
Heb je er van genoten bij jou thuis, 
of waar je ze hebt neergezet? Ging 
er dan helemaal niks door je heen, 
toen je die bloemen daar weg haal-
de? Ging er niet door je heen dat 
je daar de nabestaanden heel veel 
verdriet mee hebt gedaan? Of gun 
je iemand niet een bloemetje op 
zijn laatste rustplaats? Of heb je 
geen hart? Toen je daar weg liep 

met de vazen met de boeketten, 
kreeg je niet de gedachte: ‘Als ik 
eens een dierbare verlies en er ge-
beurt zoiets bij mij?’
Ik vraag je, laat de doden met rust, 
want dit was niet de eerste keer dat 
zoiets bij mij gebeurd is. Een mijn-
heer even verderop vroeg ons: ‘Zijn 
er bloemen weg?’ Want ook bij zijn 
monumentje waren bloemen weg. 
Ook gestolen!
Hoe ziek van geest moet je zijn om 
dit te doen? Ik hoop dat als je de 
volgende keer je hand uitsteekt 
naar een boeket bloemen, dat je 
misschien tot inkeer komt. En laat 
zien dat je toch een hart in je lijf 
hebt. En laat de bloemen voortaan 
staan. 
Bedankt, namens de familie.

Naam en adres bij redactie bekend

Ingezonden brief

‘In de put, uit de put’, zelf 
depressiviteit overwinnen 
Regio - Iedereen voelt zich wel eens 
somber. Bijvoorbeeld als er iets on-
plezierigs gebeurt, zoals conflicten 
met anderen, tegenslag, of ziekte. 
Soms blijft die somberheid bestaan, 
alles lijkt kleurloos en je hebt ner-
gens plezier in. Deze klachten kun-
nen wijzen op depressiviteit. Ande-
re klachten kunnen zijn: moe zijn, 
slecht slapen, slecht kunnen con-
centreren en negatieve gedachten 
hebben. In de cursus ‘In de put uit 
de put’ leren de deelnemers hoe zij 
zelf met praktische handvatten weer 
grip kunnen krijgen op deze klach-
ten.

De cursus start 28 augustus en be-
staat uit twaalf wekelijkse bijeen-
komsten op donderdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur. De cursus wordt 
gehouden bij GGZ Dijk en Duin 
op de locatie aan de Zeestraat 43 
in Beverwijk. De groep bestaat uit 
maximaal 12 deelnemers. De kosten 
zijn 40 euro.
Men kan zich rechtstreeks, zonder 
verwijzing, aanmelden bij mevrouw 
C. Koonstra, afdeling Volwassenen 
van GGZ Dijk en Duin. Voor meer in-
formatie kunt u bellen met mevrouw 
M. de Vries of C. Koornstra, telefoon 
0251-276400.

Rommelmarkt 
IJmuiden - Zaterdag 16 augustus is 
er weer een gezellige rommelmarkt 
op het Kennemerplein tegenover de 
Vomar. U kunt op de markt terecht 
van negen tot vier uur. Wilt u graag 
een kraam huren, dan kunt u hierv-
naar informeren via 0255-524491 of 
023-5328585.

Expositie
Spaarndam - Tijdens de laatste 
van de jaarlijks  op zaterdag gehou-
den reeks van vijf kunstmarkten in 
Spaarndam is er in de Oude Kerk 
een expositie van aquarellen op 9 
augustus. De Oude Kerk is open van 
9.30 uur tot 17.00 uur.
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den 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, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek
Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, 
tel. 0255-514229.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-
5319148.

Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg 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, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (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 dienstver-
lening: 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-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u te-
recht 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 voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.nl

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

Alleen de apotheek van ijmuiden/velserbroek/
santpoort moet wekelijks worden veranderd.

Het dienstrooster is te vinden op 
www.apotheekvelserbroek.nl

Vijfde Kunstmarktconcert 
met Grace Darling
Spaarndam - Zaterdag 9 augustus 
wordt het vijfde en tevens slotcon-
cert in de serie Kunstmarktconcer-
ten in de Oude Kerk te Spaarndam 
verzorgd door Grace Darling, het 
vrouwenshantykoor onder leiding 
van Hinke Hillege. Het koor wordt 
begeleid op accordeon door Anja 
van der Reep en Els Duinmeijer.

Wat zijn shanties? Het verhaal gaat 
dat negerslaven die in 1850 vrij-
kwamen naar New Orleans trok-
ken. Op de plantages probeerden 
zij het werk draaglijk te maken met 
het zingen van liedjes. Ze brachten 
hun werkliederen mee aan boord en 
men zegt dat deze ‘shanties’ werden 

genoemd. De manier van zingen 
werd overgenomen door de blanke 
zeelieden.
Om de ‘shanties’ te begrijpen moet 
je iets van zeilschepen weten. 
‘Shanties’ horen namelijk speciaal 
bij zeilschepen. Toen de stoomsche-
pen kwamen, verdwenen de ‘shan-
ties’. Nu worden ze gezongen door 
mensen die het leuk vinden om ze 
te zingen.
Hinke Hillige is alweer enige jaren 
de muzikaal leidster van dit vrou-
wenshantykoor Grace Darling.
Het concert wordt gehouden van 
15 tot 16 uur. De toegangsprijs be-
draagt 3 euro per persoon. Kinderen 
tot 12 jaar hebben gratis toegang.

Ook voor video- en geluidsontwerpers

Korte cursussen voor 
theater- en dansmakers
Regio - Stichting De Kunst, cen-
trum voor amateurkunst Noord-
Holland, ontwikkelde nieuwe thea-
termodules voor het seizoen 2008  -
2009. Korte praktijkgerichte cursus-
sen, waarin één onderdeel van het 
theater maken centraal staat. Regis-
seurs, vormgevers, dansmakers en 
ieder die actief is in het Noord-Hol-
landse amateurtheater kan deelne-
men aan de modules op drie zater-
dagen. De kosten zijn 90 euro per 
module.
Op 6 september start de module 
spelcoaching; op 29 november de 
module spelregie: emotie en geloof-
waardigheid. In 2009 begint op 18 
januari de module decor als toneel-
beeld;  op 28 februari de vervolg-
cursus spelcoaching en op 9 mei 
de laatste module van de reeks: een 
vierdaagse multimedia clinic. Hierin 
wordt veel aandacht besteed aan de 
beïnvloeding van én wisselwerking 
tussen techniek (geluid- en audio-
visueel) en het verhaal. De deelne-
mers (regisseurs, video en geluids-
techniek) zullen voor een belangrijk 
deel elkaar informeren en enthou-
siastmeren over de mogelijkheden 
van audio of beeld binnen de prak-
tijk van het amateurtheater. De cur-
sussen worden gegeven in Alkmaar.  
Er zijn meer modules maar die zijn 

nu al volgeboekt!
Een module is een afgeronde en op 
de praktijk gerichte cursus waarin 
één aspect van het theater maken 
centraal staat. Een module bestaat 
uit zes lessen. Deze worden in een 
blok van drie opeenvolgende zater-
dagen gegeven, tenzij anders ver-
meld. Gerenommeerde theaterma-
kers uit het professionele veld met 
ervaring binnen het amateurtheater 
geven de modules.
Iedereen die actief is in het amateur 
theater en zich in deze kunstvorm 
wil verdiepen kan deelnemen aan 
één of meer modules. Meer infor-
matie is te vinden op www.dekunst.
net/theater, korte cursussen.
Aanmelden is mogelijk tot een 
maand vóór aanvang van de mo-
dules via www.dekunst.net of tele-
fonisch tijdens kantooruren 072 – 
5159209. Uitzondering hierop vormt 
de eerste modulereeks op 6 sep-
tember. In verband met de zomer-
vakantie kunnen belangstellenden 
zich hiervoor tot 26 augustus opge-
ven.
Meer informatie over de modules is 
te vinden op www.dekunst.net  on-
der het icoon Theater onder het 
kopje cursussen, of telefonisch ver-
krijgbaar bij theaterconsulent Mari-
anne Narold, via 072 – 5159209.

Rob Zorn zingt 
in de Griffioen
IJmuiden - De Haarlemse zanger 
Rob Zorn komt zondag 10 augus-
tus naar café De Griffioen aan de 
Frans Nearenbouttsraat. Hij neemt 
ook nog tal van andere artiesten 
mee, het belooft een gezellige boel 
te worden. De opbrengst van dit 
concert gaat in zijn geheel naar de 
stichting Dier en Daad, die opvang 
voor dakloze dieren verzorgen. Die-
neke en Gerrit zullen een deel van 
de baromzet doneren aan de stich-
ting. Aanvang is zondagmiddag 
13.00 uur.

Foto’s van
Jim Bishop
Velsen - In onze bijlage van Dorps-
feest Santpoort van vorige week 
stonden veel mooie foto’s van fo-
tograaf Jim Bishop. Helaas is per 
abuis zijn naam niet bij de betref-
fende foto’s vermeld. Ook dit jaar 
is Jim actief aan het fotograferen 
bij het Dorpsfeest en zult u deze en 
volgende week weer veel foto’s van 
deze enthousiaste fotograaf aan-
treffen.

Papier inzameling 
Bosbeekschool
Santpoort-Noord - Maandag 11 
augustus beginnen de basisscholen 
weer met de lessen. De bosbeek-
school in Santpoort-Noord zamelt 
al jaren oud papier in. Zij hopen dat 
de mensen in Santpoort hun oude 
kranten en overige papier niet langs 
de stoep zetten voor de ophaaldiens 
van de gemeente, maar de moeite 
willen nemen om het naar de Bos-
beekschool te brengen. U kunt het 
oude papier (geen karton) dagelijks 
onder schooltijd kwijt op het school-
plein aan de Molenstraat. Namens 
de Bosbeekschool alvast hartelijk 
bedankt.

Kinderen bewaken 
gewonde duif
IJmuiden - Wat doe je als kind, als 
je een gewonde duif vindt ? Dan 
vraag je meteen hulp. Dat deden 
Brenda en Jorek dan ook aan het 
eind van de ochtend op donder-
dag 30 juli. 
In de Grote Beerstraat lag het arme 
beestje op een oprit met te zwa-
re verwondingen om zichzelf nog 
te kunnen redden. De bewoners 
van het betreffende huis waren niet 
thuis, dus dan maar snel naar huis 
en hulptroepen halen. 
De duif was dusdanig bang, dat be-
sloten werd het beestje niet zelf op 
te pakken en weg te brengen. Dat 
kun je dan beter aan mensen over-
laten, die weten wat ze doen. De 
Dierenambulance werd gebeld en 
deze beloofde zo snel mogelijk te 
komen, maar wist dat dat na ruim 
een half uur zou zijn. De duif in de 
tussentijd aan zijn lot overlaten, wil-
den de kinderen ondanks hun trek 
echter niet. Dus werd overgegaan 

tot een spontane picknick om even-
tuele te nieuwsgierige katten weg 
te houden bij het gewonde dier. 
Met een paar boterhammen, pak-
jes drinken en een (voor)leesboekje 
hebben ze de wacht gehouden. Af 
en toe kwam er eentje even naar 
huis om te plassen of de lege pak-
jes weg te gooien. 
Niet veel later dan de voorspel-
de tijd, arriveerde de Dierenambu-
lance. Vakkundig werd het beestje 
door de medewerker opgepakt en 
bekeken. Er waren aanzienlijke ver-
wondingen, dus kreeg het uiterst 
voorzichtig een plekje in de wagen. 
De kinderen mochten ook even 
binnen een kijkje nemen en kregen 
te horen welke vakjes en hokken 
voor welke dieren zijn bestemd. En 
toen was het tijd voor de ambulan-
ce om de vogel naar een dokter te 
brengen. Missie volbracht.

IJmuiden, Rob en Petra Wessel

Ingezonden brief

IJmuiden – Samantha was in het 
begin van de zwangerschap vaak 
misselijk en moe. Later kreeg ze last 
van zwangerschapsischias. Ze had 
pijn onder in de rug, aan de rech-
terkant. Soms schoot dat door naar 
haar been en dan kon ze niet op of 
neer. Ze was acht dagen over tijd 
en Samantha was bang, dat de be-
valling ingeleid moest worden. Dit 
bleek gelukkig niet nodig.
Haar moeder belde wel drie keer 
per dag, om te vragen hoe het was. 
Zo ook die dag, om 11.00 uur. ,,Niets 
aan de hand, mam’’, zo beantwoord-
de Samantha het telefoontje. Haar 
moeder zou later die dag terugbel-
len. Om 11.30 uur verloor ze bloed, 
rond 12.00 uur kreeg ze buikpijn en 
om 12.30 uur kwamen de weeën 
op gang, nogal onregelmatig. Rond 
14.30 uur werd de verloskundige 
gebeld. Samantha had bewust voor 
een bevalling in het ziekenhuis ge-
kozen. Ze woont op de zevende ver-
dieping van een 12-hoog flat waar-
van de liften regelmatig buiten wer-
king zijn. Ze moest er niet aan den-
ken dat ze thuis zou bevallen en bij 
complicaties onverhoopt naar het 
ziekenhuis zou moeten, terwijl dan 
de lift het niet zou doen. 
De verloskundige was al in het zie-
kenhuis en raadde Samantha aan, 
om ook daar naar toe te komen. Ze 
belde haar vriend, die in Beverwijk 

Aangenaam

Geboren: Deleyla Moroni
Zoon van: Samantha Moroni en Ni-
zam Dur
Broer van: Soumaya (bijna 6)
Geboren op: 21 april 2008 om 
16.45 uur
Geboortegewicht: 3970 gram

werkt, om te vertellen dat hij naar 
het Rode Kruis Ziekenhuis moest 
gaan. Haar schoonzusje en vriendin 
bracht haar met de auto, haar moe-
der ging ook mee. Samantha had 
zeer pijnlijke rugweeën die ze het 
beste kon opvangen als ze in bewe-
ging bleef. Dat ging natuurlijk moei-
lijk in de auto. Dochter Soumaya 
was ook mee, die zou naar haar 
oma in Velsen-Noord gebracht wor-
den. Samantha hield zich dus in.
In het ziekenhuis aangekomen bleek 
ze al 8 centimeter ontsluiting te 
hebben. Er volgde een weeënstorm 
en ze mocht al gauw gaan persen. 
Het ging te snel voor Samantha, 
ze wilde nog even gaan lopen en 
wat gaan drinken. De verloskundi-
ge moest haar streng toespreken, 
dat ze zich toch echt op het persen 
moest gaan concentreren. Een sta-
giaire begeleidde de bevalling. De 
verloskundige moest even ingrijpen, 
want het armpje van de baby bleef 
haken. Ze lag in de buik van haar 
moeder met haar arm gevouwen 
onder haar hoofd en wilde er zo ook 
uit komen. De verloskundige duw-
de iedereen opzij en die schrokken 
daar wel even van, Samantha kreeg 
hier niets van mee. Drie kwartier na-
dat ze mocht gaan persen was De-
leyla er. Het was die dag heel druk 
op de afdeling verloskunde, er wer-
den veel baby’s geboren. Het duur-
de lang voordat Deleyla terugkwam 
van de controle. Haar schoonmoe-
der, die verpleegkundige is, kleedde 
haar kleindochter aan, anders had-
den ze nog langer moeten wachten. 
Rond 19.30 uur ging het hele gezel-
schap naar huis.
En daar gaat het heel goed. Deley-
la is een heel makkelijk en tevre-
den kindje. Soumaya is heel trots op 
haar zusje en werd vanaf het begin 
af aan overal bij betrokken. Samen 
met de kraamhulp deed ze de ba-
by in bad en ze is nog steeds een 
goed hulpje voor haar mama. De-
leyla krijgt borstvoeding en ze komt 
nu nog steeds om de twee uur. Daar 
doet ze het goed op: ze is nu al 60 
centimeter groot en ze weegt 7,5 ki-
lo. Tussendoor had ze veel zuigbe-
hoefte, ze kreeg daarom een speen 
maar ze heeft nu haar duim ontdekt. 
(Carla Zwart)

Fietsen met Kennemer TC
Regio - De Kennemer Toer Club or-
ganiseert een fietstoertocht op zon-
dag 17 augustus. De Zuidertoer kan 
vanuit Heemskerk gefietst worden 
over drie verschillende afstanden. 
Aan de hand van een duidelijke rou-
tebeschrijving gaan alle routes door 
en langs mooie natuurgebieden.
De langste afstand is 120 km en 
voert door de Houtrakpolder en 
langs de Geniedijk dwars door de 
Haarlemmermeer, van ringvaart tot 
ringvaart. De Geniedijk is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. Het 
is de waterkering tussen het huidi-
ge ‘kunstfort’ Vijfhuizen, het fort bij 
Hoofddorp en het fort Aalsmeer. De 
tocht gaat verder langs de Braas-
semermeer en over het pittoreske 
sluisje van Roelofarendsveen. Op de 
terugweg is er uitzicht op de West-
einderplassen. Het Amsterdam-
se Bos wordt aangedaan, het park 
De Oeverlanden langs Het Nieuwe 
Meer en het park Spaarnwoude.

Voor de 60 km fietst u langs de ring-
vaart van Vijfhuizen naar Zwanen-
burg en via Spaarnwoude terug 
naar Heemskerk.
De 25 km is bedoeld als een gezins-
tocht. De route is verrassend en zal 
in alle rust onze mooie omgeving 
doorkruisen.
De fietstochten van de Kennemer 
Toer Club zijn voor iedereen toegan-
kelijk en vertrekken vanuit het club-
gebouw van de IJsclub Kees Jon-
gert in het park achter slot Assum-
burg te Heemskerk, bereikbaar van-
af de Communicatieweg. 
Inschrijven van 8.30 tot 9.30 uur 
voor 120 km, van 9.00 tot 10.00 uur 
voor 60 km en van 10.00 tot 11.00 
uur voor 25 km. De kosten zijn 1.50 
euro voor 120 en 60 km en 1 eu-
ro voor 25 km. Leden van de NTFU 
krijgen 0.50 euro korting. Leden van 
KTC kunnen gratis deelnemen. 
Inlichtingen bij J. van Schie, (’s 
avonds) via 0251-231530.

Jeugdige 
drugsgebruikers
Haarlem - Politiemensen betrap-
ten vorige week vrijdagavond rond 
23.45 uur twee jeugdige verdachten 
in de Ridderstraat, terwijl zij cocaïne 
gebruikten. De twee, Haarlemmers 
van 15 en 18 jaar oud, werden aan-
gehouden. De drugs zijn in beslag 
genomen. De ouders van de 15-ja-
rige verdachte zijn in kennis gesteld 
van zijn aanhouding.

Aanhouding na vernieling
IJmuiden - Politiemensen hebben 
na een melding vorige week don-
derdag rond 15.45 uur een 26-jarige 
motorrijder uit Velsen aangehouden 
op de Planetenweg. 
De man had diverse malen na een 
verkeersconflict geprobeerd om een 
automobilist te laten stoppen door 
naast en voor hem te gaan rijden. 
Daarbij heeft hij enige keren tegen 

de auto aan getrapt. Toen hij voor 
de automobilist ging rijden remde 
hij plotseling waardoor de 68-jarige 
automobilist uit Velsen niet meer tij-
dig kon remmen en er een aanrij-
ding ontstond. Daarna heeft de ver-
dachte nog diverse malen tegen de 
auto aan getrapt. Hij is meegeno-
men naar het bureau en wordt ver-
hoord.

Fikse boete voor vaargedrag 
IJmuiden - Politiemensen hebben 
vorige week donderdag omstreeks 
17.00 uur een 17-jarige bestuurder 
van een jetski uit Punthorst bekeurd 
voor asociaal vaargedrag. De jonge-
man had met zijn jetski te dichtbij de 
badgasten gevaren. Daarnaast had 
hij, als grapje, gedaan alsof hij wil-

de invaren op een boot van de Red-
dingsmaatschappij, waardoor deze 
boot een golf water over zich heen 
kreeg. Aangezien hij met zijn jetski 
tussen de pieren had gevaren en 
daar een vaarbewijs voor vereist is, 
heeft hij een proces-verbaal van 360 
euro uitgeschreven gekregen.



Winnaars straatvoetbaltour-
nooi :

Martin vd Brink Memorium 
Trofee: 
Stephan Clarenburg                            

Beste keeper/ster vd Sar Trofee:
Wouter Sminia

Beste speler/ster:
Cas Vernhout

Topscoorder 6-8 jaar:
Lars Goedhart

Topscoorder 9-10 jaar:
Tom Handgraaf

Topscoorder 11-13 jaar:
Stephan Clarenburg

Panna Voetbal 9-10 jaar:
Voorting Sportprijzen
Mod’elle Coiffures

Panna Voetbal 11-13 jaar:
Huis aan Huis weekblad
Keyzers de Echte bakker

Doelpunten raden Alle leeftij-
den:
Robin Mooy: 210 keer

Bal Hooghouden 6-8 jaar:

Cas Vernhout: 18 keer
Jannick van de Mar: 6 keer
Bal Hooghouden 9-10 jaar:
Sven Braaij: 55 keer
Bjorn Pauw: 18 keer

Bal Hooghouden 11-13 jaar:
Stephan Clarenburg: 173 keer
Steef Kramer: 134 keer
Golfspel 6-8 jaar:

Rik Gerhard: 7 punten

Golfspel 9-10 jaar:
Jens Overeem: 7 punten

Golfspel 11-13 jaar:
Abel Kanis; 5 punten

Doel schieten 9-10 jaar:
Bjorn Paul: 50 punten

Doel schieten 11-13 jaar:
Michelle van Empelen: 50 
punten

Bal sjoelen 6-8 jaar:
Sjoerd de Jong:125 punten

Bal sjoelen 9-10 jaar:
Joris Holleman: 100 punten

Maandag 

Klaverjassen
Een hele gezellige middag werd het weer in de feesttent bij de Ruïne van Brede-
rode waar 112 personen verdeeld over 28 tafels de strijd aangingen wie zich aan 
het eind van de middag de Klaverjaskampioen van de Gemeente Velsen mocht 
noemen.
Uiteindelijk werd het Joop van de Berg die met niet minder dan 5969 punten 
beslag wist te leggen op de titel “Kampioen van Velsen 2008”. Een goede tweede 
werd An Altena met 5896 punten, terwijl Gre van Waard met 49 punten minder 
een uitstekende derde plaats bereikte. Er werd vrij hoog gespeeld met het gevolg 
dat er minder goede uitslagen waren. De poedel ging uiteindelijk naar Netty Vos. 
Meestal in de hogere regionen te vinden, maar die nu genoegen moest nemen 
met 3140 punten. Dit is klaverjassen: zo heel hoog en dan weer “ietsje minder”. 
Omdat de Rabobank Velsen en Omstreken dit jaar voor het eerst hoofdsponsor 
was van het evenement, ging iedereen met een leuke prijs naar huis. Bovendien 
gaf de bank een extra rondje. En dat werd zeer goed gewaardeerd!
Ko Timmers

Steenwerpen
1. Team Familie Kruijer (Menno, 
Nikita, Bianca en Tessa) met 272 
punten
2. Team Terrasvogels 3 (Van B, Obi, 
Urben en Paashaas) met 190 punten
3. Team Slap (Daan S. Huss, Jelle en 
Leus) met 187 punten

Steppenrace
Verrassend veel teams verschenen aan de start. Ten opzichte van voorgaande 
jaren waren er tevens veel nieuwe teams in de baan. Bij de mannen verschenen 
20 teams aan de start en bij de dames 8 teams. Al met al dus 112 deelnemers!
Om het programma niet uit het tijdschema te laten lopen is het parcours op tijd 
gereden. En dat ging er scherp aan toe! Bij de mannen zat er uiteindelijk niet meer 
dan 6 honderdste van een seconde tussen de nummers 2 en 3. 
De einduitslag is alsvolgt:

Heren:
1. De Groene Granaten 
(3.04.33 s)
Koen Nijssen, Joeri Porc, 
Daniel Schooneveld en 
Maarten Sneekes
2. De Hartenjagers (3.08.56 
s)
Joey Postma, Dennis Wijker, 
Hans Oom en Mark Bakker
3. De Wielemannetjes 
(3.08.62 s)
Niels Wieleman, Dennis 
Wieleman, Frank Krijgsman 
en Jeroen Oudendijk

De originaliteitspijs werd aangeboden door hoofdsponsor Lengerique Lingerie en 
Badmode uit de Hoofdstraat. Dat betekende dat de Hartenjagers niet alleen in de 
einduitslag voorkwamen, maar tevens alle vier luxe boxershorts kregen aangebo-
den. Bij de dames gingen de vier beschikbaar gestelde waardenbonnen naar De 
Bunnies (Maaike Vink, Emide van de Eertwegh, Shanna Bakker en Merel Mole-
naar). De jury vond dat deze dames wel een leuke slip of string kunnen gebruiken.

Dames:
1. De smeerpoetsen (3.50.62 s)
Tamara Braams, Jessica Koelemeij, Saskia Koelemeij en Nick Nijssen
2. Oranje niet verkleed (4.06.03 s)
Dionne Ramerman, Eveline Barnhoorn, Silja Ahrends en Marianne Ramakers
3. IJspaleis (4.08.96 s)
Esther Mens, Sabine van Schooten, Danielle Veerman en Nika v.d. Werff

pagina 8 7 augustus 2008

Zaterdag 
Rijtuigendag

Klassementsrit NVTG
1. Cees van Duijn met de Amerikaanse 
Dos a Dos uit 1908 met het paard Pedro 
(KWPN) uit Katwijk

2. Ben Meijland met de Noorse Karjol uit 
1868 met het paard Selisa (Fjord) uit Lim-
men

Dagklassement
1. J. Brouwer met de Buggy en het paard 
Linda (KWPN)
2. Martin Klaasse-Bos met de Oostenrijkse 
boodschappenwagen uit 1900 met de 
paarden Jacco en Barry (mini-shetlanders) 
uit Ouderkerk aan de Amstel.
3. Gert van Groningen en Joep van Haaste-
ren met de Shooting Break uit 1895 met het 
vierspan KWPN-ers uit Nieuw Vennep.
4. Joop van Groningen met de Hollandse 
Wagonette uit 1900 en de paarden Heraut & 
Isadoor (KWPN) uit Nieuw Vennep.

Publieksprijs
G. Kooy met de Noorse marktwagen uit 
1893 en het paard Ulona (Fjord) uit Ku-
delstaart (met nummer 27)
Uit de mensen die op deze aanspanning 
hebben gestemd is ook één winnaar ge-
trokken en dat was de heer L. Soonius. 

Zondag Dressuur
1e L7 Chantal Dolfing met Odesteny
1e L8 Chantal Dolfing met Odesteny
2e L7 Lonneke van Kuijeren met Bon 
Courage
2e L8 Lonneke van Kuijeren met Bon 
Courage
3e L7 Tessa van Huisstede met Stich
3e L8 Sabrina van Opzeeland met Wonsheart

1e B3 paard Renske Kleefstra met Mero
2e B3 paard Syliva Pastoors met Indiano 
Jones
3e B3 paard Maxime Rooyers met Kafu

1e B3 pony’s Diamantha Takken met Denver
2e B3 pony’s Mandy de Wit met Orlando
3e B3 pony’s Hannah Blom met Rock & Roll

1e B4 paard Renske Kleefstra met Mero 
2e B4 paard Anne Roos Kulperu met Sultan
3e B4 paard Seva Stork met Unique

1e B4 pony’s Kiki Koene met Tornado
2e B4 pony’s Diamantha Takken met Denver

Bestgaande rijpony
1. Mandy de Wit met Orlando
2. Marieke Luppens met Agnes
3. Maaike Vink met Aisha

Bestgaande rijpaard
1. Wendy Bonarius met Vodjena
2. Angela v.d. Vecht met Toescha
3. Seva Stork met Unique

Tuigpaarden
Limietklasse groep 1
1. Zidane (Talos) met Willem v.d. Gugten 
(eig. P. en W. v.d. Gugten)
2. Storm (Manno) met Nico Calis
3. Wieriana (Manno) met Jeroen Wiering
4. Wonderboy (Larix) met Andre v.d. Velde 
(eig. Sombers Nistelrode)
5. Valentino (Waterman) met Linda de Ruy-

ter (eig. J. van Tunen)
6. Ullrich (Fabricius) met Jan Schouten

Limietklasse groep 2
1. Tidalburga (Manno) met Nico Calis
2. Vosmer (Manno) met Anita de Ruyter 
(eig. J. van Tunen)
3. Veldkoning (Manno) met Harry Schuit
4. Poolster (Renovo) met Margreet Bergen 
(eig. Wout Bergen)

Open Klasse Kampioenschap
1. Neon (Renovo) met Nico Calis
2. Pauline (Jonker) met kelly Zuidervaart 
(eig. J. Schouten)

3. Olaf (Waterman) met Harry Schuit
4. Söndral (Manno) met Cees Klinkhamer
5. Tatsiana (Jonker) met Jan Wiering

Tuigpaarden gereden door dames met een 
vierwielige wagen
1. Pauline (Jonker) met Kelly Zuidervaart 

(eig. J. Schouten)
2. Rowalski (Kowalski) met Theresa Bui-
tendal
3. Walskoning met Marjon Schuit

Tuigpaarden gereden door dames met de 
2-wielige wagen
1. Ondigo (Indigo) met Annemarie Klinkha-
mer (eig. Antoon Klinkhamer)
2. Poolster (Renovo) met Margreet Bergen 
(eig. Wout Bergen)
3. Macho (Gelviro) met Linda de Ruyter (eig. 
Jaap van Tunen)
4. Lohengrin (Wilhelmus) met Marieke 
Zandbergen (eig. Ben Vreeburg)

5. Vilmar (Waterman) met Hilde Nieuweboer 
(eig. Hans Robben)

Tweespannen
1. Oriana (Jonker) en Tatsiana (Jonker) met 
Jan Wiering
2. Storm (Manno) en Tidalburg (Manno) 

met Nico Calis
3. Thorwald (Manno) en Vosmer (Manno) 
met Nico Calis

Springen
20-40 cm
1. Angela van de Vecht met Parana
2. Charlotte Nijsen met Lady M
3. Amber Buyen met Tamara

40-60 cm
1. Annemieke Vink met Avanty V
2. Linda Vogel met Radymaire
3. Fleur van Berkel met Jedi

60-80 cm
1. Lisha Bax met Lavendel
2. Stephanie Ruiter met Ninanda
3. Jennifer Schenk met Apollo

1.00 meter
1. Romy Pielanen met Junior
2. Nikki Pielanen met Brandy XIII
3. Lisha Bax met Lavendel
4. Carola de Marie met Rock & Roll

Equipespringen
1e plaats: team:
Charelle Javeux met Davy
Angela van de Vecht met Parana
Denise Kerssens met Molly
Joyce Lampers met Bacardi

2e plaats: team
Jolien van de Vegte met Orlinde
Suzanne Bosman met Guus
Daisy van de Wester met Senna
Jennifer Schenk met Apollo

3e plaats: team
Maxime Post met Luna
Nathalie Haskamp met Dalito
Danielle Haskamp met Black Boy
Tessa van Huisstede met Stitch

UITSLAGEN DORPSFEEST SANTPOORT

Uitslag loterij straatvoetbal Santpoort 
 17 - 55 - 111 - 136 - 150 - 467 - 526 - 531 - 586 - 734 - 753 - 806 - 813 - 816 - 933.  Inlichtingen 023-5370144

Dinsdag
Ringsteken op de fiets t/m 9 jaar
1. Maaike Wempe (9)
2. Bas Bot (9)
3. Clair van Veen (9)

Ringsteken op de fiets 10 jaar en ouder
1. Paula Wagner (11)
2. Casper Linotte (10)
3. Mandy Balm (13)

Ringsteken op de losse pony
1. Marinka Morsch (18) met Rocky
2. Shemana v.d. Berg (12) met Bravo
3. Sharon Oosterhuis met Fuzzyfur
Schoonste geheel: Li Ping en Chang Ho, de 
dames die op weg waren naar de Olympische 
Spelen.

Ringsteken op het losse paard
1. Jowien v.d. Vegte met Orlinde 
2. Daniëlle Schubert met Beau Geste
3. Maraise Post met Fire
Schoonste geheel: Sylvana Pastors met Indi-
ana Jones
Beste act: Maria Elizabeth van Kattendel bis 
Dronkendael, samen met Gérard Brederode Ruigegat. Malle, malle matchi.

Ringsteken op de brommer
De terugkeer van het ringsteken op 
de brommer mag een succes worden 
genoemd. Maar liefst 63 teams (126 
deelnemers!) verschenen aan de start. 
Het leuke is dat oud en jong door elkaar 
reed. Zo hebben we niet alleen een 
driewielige brommer gezien uit 1957 en 
een oude, maar goed geconserveerde 
Vespa in concoursstaat, maar ook een 
heleboel moderne scooters. De IJwinkel 
uit de Hoofdstraat (Peter Bets en Ronald 
Blazer) deed mee met een authentieke 
ijsbrommobiel waaruit écht Italiaans ijs 
geschept wordt. Ook de verkleedpartij 

van de heren Gerard Duineveld en Peter 
Schoorl, die als monnikenbroeders in de 
baan verschenen, kreeg van het publiek 
veel waardering. De vele verkleedpartijen 
maakten het evenement tot een groot 
succes.
Maar ook speltechnisch werd het nog 
spannend. Want de oude garde (Floor Bal 
en Koos Rutte) die in de jaren zeventig al 
eens kampioen werden op de brommer) 
moesten het opnemen tegen het jonge 
talent van Edwin van Geldorp en Dylan 
Koning. Een uitgebreide kamprit moest 
er aan te pas komen om het onderscheid 
te kunnen maken. Uiteindelijk gingen 

de veteranen er met de hoofdprijs (een 
gloednieuw MP4 horloge) vandoor, 
beschikbaar gesteld door hoofdsponsor 
Voordeelbundel.nl.

De einduitslag:
1. Floor Bal (51) en Koos Rutte (39) resp. 
uit IJmuiden en Santpoort op een Puch 
Maxi.
2. Edwin van Geldorp (16) en Dylan 
Koning (15) beide uit Santpoort op een 
Derby Senda.
3. Gijs van Heijst (29) en Gwen van Heijst 
(12) resp. uit Arnhem en Assendelft op 
een grote minibike.

Foto: Jim Bishop

Foto: Ko van Leeuwen

Foto: Jim Bishop

Foto: Jim Bishop

Foto: Ko van Leeuwen

Foto: Anja Vogel

Foto: Jim Bishop

Foto: Ko van Leeuwen

Foto: Jim Bishop
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Emotionele verzoeken aan 
boord van DFDS Seaways
IJmuiden - Bijzondere en emotio-
nele verzoeken nemen een opval-
lende vlucht bij cruiseferrymaat-
schappij DFDS Seaways. Opvallend 
is de snel groeiende vraag van men-
sen die één van hun dierbaren heb-
ben verloren en in een klein gezel-
schap de as willen uitstrooien over 
zee. Vaak is dit de laatste wens van 
de overledene en wordt DFDS Se-
aways gevraagd naar de mogelijk-
heden. Ook voor andere emotionele 
momenten wordt de maatschappij 
benaderd, zoals geliefden die willen 
trouwen aan boord, elkaar ten hu-
welijk vragen op de voorplecht of 
voor het achterhalen van adres en 
telefoonnummer van een passagier. 
 
Betrof een speciaal verzoek een 
aantal jaren geleden nog een fles 
champagne in de hut, nu gaat het 
vaak om emotionele momenten in 
het leven of om een ultieme bele-
ving. Zo is DFDS Seaways wel eens 
gevraagd of een passagier mocht 
waterskiën achter het schip. 
Huwelijksaanzoeken worden meest-
al gedaan op het dek, bij voorkeur 
bij een ondergaande zon met een 
fles champagne binnen handbe-
reik, zo constateert de bemanning 
aan boord. Stormachtig weer blijkt 
de romantiek niet te verstoren, het 
geeft een extra dimensie aan de 
speciale gelegenheid. 
Ook ontvangt DFDS Seaways wel 
eens verzoeken voor (gratis) lief-
dadigheidacties. Vooral uit de hoek 
van mensen waarvan iemand uit de 
kennissenkring zich in de laatste le-
vensfase bevindt, en die nog één 

keer naar Schotland wil. 

De uitgaansgelegenheden aan 
boord van DFDS Seaways zijn een 
uitgelezen plek om nieuwe mensen 
te ontmoeten. Soms ontstaan innige 
gesprekken die bloeien tot nieuwe 
vriendschappen, soms wordt alleen 
de naam onthouden. In het laatste 
geval krijgt DFDS Seaways nu en 
dan het verzoek om de passagier op 
te sporen. Naast ‘ze droeg die avond 
een rode broek en een wit topje’ en 
andere kledingomschrijvingen, wor-
den land van afkomst, haarkleur en 
eindbestemming veelal als signale-
ment opgegeven. Een dergelijk ver-
zoek leidt, ongeacht de volledige in-
zet van DFDS Seaways, meestal niet 
tot een hernieuwde kennismaking. 
Daarvoor zijn toch echt meer gege-
vens nodig. 

Voor passagiers van DFDS Seaways 
begint de vakantie aan boord. Op de 
route IJmuiden – Newcastle vaart 
DFDS Seaways met twee luxueuze 
cruiseschepen. De ‘King of Scan-
dinavia’ en de ‘Princess of Norway’ 
behoren tot de grootste cruisefer-
ries op de Noordzee. Aan boord van 
beide schepen vinden passagiers 
verschillende restaurants, bars, bi-
oscopen, een nachtclub en casino. 
Voor de overnachting kunnen reizi-
gers kiezen uit verschillende hutca-
tegorieën, van voordelige Seaways 
Class tot stijlvolle Commodore de 
Luxe. DFDS Seaways is met zes pas-
sagiersschepen marktleider in ferry-
verbindingen op de Noordzee. Voor 
meer informatie: www.dfds.nl.

Aanrijding op de Zeeweg
IJmuiden - Zaterdag vond op de Zeeweg, hoek Velserduinweg, een aanrij-
ding plaats. Een auto die van de Velserduinweg kwam, verleende geen voor-
rang aan de auto die op de Zeeweg reed. De ambulance en de brandweer 
werden opgeroepen omdat er werd gedacht dat het om een beknelling ging. 
Dit bleek niet zo te zijn. De inzittenden zijn onderzocht door het ambulance-
personeel, niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.
(foto: www.kovanleeuwen.nl)

Uitslag Tour de France Prijsvraag
Het leek wel of heel Velsen massaal aan het 
puzzelen was geslagen, nadat de Tour de 
France prijsvraag in deze krant verscheen. 
De oplossingen stroomden binnen.
De juiste oplossing was: 

A. Gomez breekt heup.
Uit alle inzendingen werden de volgende 
prijswinnaars geselecteerd:

De eerste prijs, een moutainbike van het 

merk Raleigh, beschikbaar gesteld door 
Donker Rijwiel- en Scooterpalace, ging naar:
Yvonne van Wees uit Velserbroek
De tweede prijs, een cadeaubon van zalm-
rokerij C. Broek, was voor:

Dick Wardenier uit IJmuiden
De derde prijs, een cadeaubon van schoon-
heidscentrum Annabelle, werd gewonnen 
door:
Karima Azzalioui uit IJmuiden

Eerste prijs: een prachtige fiets van  Donker Rijwiel- en 
Scooterpalace
,,Ik heb nog nooit wat gewonnen’’, roept Yvonne van Wees uit, 
als haar verteld wordt dat ze de mountainbike, beschikbaar 
gesteld door Donker Rijwiel- en Scooterpalace B.V. uit IJmui-
den, heeft gewonnen.
Als ze de fiets van Arie-Jan Donker overhandigd krijgt, vertelt 
ze dat het bijzonder goed uitkomt: ,,Ik heb sinds een paar 
maanden een brommertje en ik merk toch dat ik die vaker 
pak en de fiets dan laat staan. Ik had me al voorgenomen 
om wat vaker te gaan fietsen en dat doe ik nu natuurlijk zeker 
met zo’n mooie fiets.’’ Als ze de prachtige rode moutainbike 
van het merk Raleigh ziet, zegt ze: ,,Dat is precies mijn kleur.’’ 
De fiets is universeel, zowel voor dames als voor heren, heeft 
een prima vering en maar liefst 21 versnellingen. Even aarzelt 
Yvonne, zo’n stoere fiets is natuurlijk wel even wat anders dan 
de klassieke damesfiets. Maar dan stapt ze op en fietst ze er 
zo op weg. ,,Hij rijdt fantastisch’’, roept ze even later.

Donker Rijwiel- en Scooterpalace bestaat alweer 74 jaar, 
Arie-Jan is de derde generatie die in de zaak staat. Het is de 
grootste tweewielerzaak in de regio, alle A-merken zijn op 
voorraad leverbaar, van zowel fietsen als scooters. Twaalf jaar 
geleden verhuisde de zaak naar het Marktplein, daarvoor zat 
Donker in de Engelmundusstraat en nog daarvoor in de Ge-
rard Doustraat. Aan het Marktplein is er de beschikking over 
twee ruime verdiepingen die helemaal vol staan met glim-
mende fietsen en scooters. Ook is er een grote werkplaats. 
Hier werkt gediplomeerd personeel, tevens zijn hier leerlingen 
in opleiding. Zij leren hier de fijne kneepjes van het vak. En 
dat kan als geen ander bij Tweewielerspecialist Donker & Zn, 
want die naam staat voor vakmanschap, service en topkwa-
liteit. Donker doet ook mee aan alle fietsplannen, waarmee 
werkgevers hun personeel stimuleren om op de fiets naar het 
werk te komen. Donker Rijwiel- en Scooterpalace is te vinden 
aan het Marktplein 28 – 30 te IJmuiden en telefonisch bereik-
baar via nummer 0255 514282.

Tweede prijs: een cadeaubon van 
zalmrokerij C. Broek
Dick Wardenier kreeg van Cor Broek en 
zijn vrouw Wil een cadeaubon overhan-
digd. En dat vond Dick niet verkeerd, 
want hij lust wel graag een visje.
Bij zalmrokerij C. Broek wordt de zalm 
nog ambachtelijk en handmatig bereid 
en dat is een arbeidsintensief proces. 
Op maandag wordt de zalm vers uit 
Noorwegen geïmporteerd. Daarna 
wordt de vis met de hand gefileerd, 
gesneden en gezouten. Dinsdag om 
15.00 uur gaan ze in de hang, zo heet 
de rookkast. Daar komen ze vervolgens 
woensdag om 12.00 uur weer uit, klaar 
om verkocht te worden. Cor en zijn 
vrouw Wil staan al 35 jaar in de zaak, Cor werkte daarvoor bij zijn vader. Hun beide zonen kozen 
ieder voor een ander vak, dus een opvolger is er niet. Cor en Wil houden van het vak en staan met 
plezier in de zaak voor hun klanten klaar. Maar toch: tijdens drukke tijden maakt Cor weken van 80 
of 90 uur. Dus als zich morgen een koper aan zou dienen, dan hoeft hij daar niet lang over na te 
denken. Zalmrokerij C. Broek bevindt zich aan de Rondweg 14 te IJmuiden, bij de oude Strandweg. 
Telefoonnummer: 0255 516914.

Derde prijs: een cadeaubon 
van schoonheidscentrum 
Annabelle
Karima Azzlaioui is blij met de 
cadeaubon van schoonheids-
centrum Annabelle aan het 
Zeewijkplein. Waar ze de bon 
aan gaat besteden, dat weet 
ze nog niet. Daar moet Karima 
nog even over nadenken, want 
er zijn zo veel mogelijkheden 
bij Annabelle. Ze kan kiezen 
voor een gezichtsbehandeling 
helemaal afgestemd op haar 
huidtype, bij Annabelle is het 
personeel ook gespecialiseerd 
in behandelingen voor huidver-

betering. Maar ze kan ook kiezen voor een heerlijke massage, een make-up advies, 
of het verven of epileren van de wenkbrauwen. 

Mogelijkheden te over, bij schoonheidscentrum Annabelle, Zeewijkplein 33 te IJmui-
den, telefoonnummer 0255 512478.

Veronica komt naar je toe
IJmuiden aan Zee - ‘Veronica komt 
naar je toe deze zomer’ , zo luidde 
ooit de slogan. Afgelopen zaterdag 
leek het eerder herfst, voor de deur 
van paviljoen Zeezicht. Radio Vero-
nica presenteerde er de ‘ 80’s & 90’s 
Beach Party’. 
Muziek uit die jaren werd gedraaid 
door de DJ’s Colin Banks, Silvan 
Stoet en DJ Silverius.
Eerst leek het te verregenen. Alle 
mensen kregen aan de  ingang een 
regencape uitgereikt. Ook de DJ’s 
en hun  apparatuur verzopen zowat 
in de regen.

Na 22.30 uur was het droog, ver-
dwenen de capes en werd het toch 
nog  gezellig. 
Er waren toen nog ongeveer 500 
mensen, die de regen hadden ge-
trotseerd en niet naar huis wa-
ren gegaan, zoals veel anderen. Zij 
dansten er vrolijk op los. Event Me-
dical Service had weinig te doen, de 
IJmuider Reddingsbrigade nog min-
der. 
Na het feest wilden een paar men-
sen met een slok op gaan zwem-
men. Zij werden door vrienden te-
gengehouden.  

Ondanks de regen was de Beach Party van Veronica een groot succes (foto: 
www.ko van leeuwen.nl)

Denise, Linda, Myrthe, Sanne,, Naomi en Iris met de paarden

Springwedstrijd op 
manege de Groene Heuvel
Spaarnwoude - Onlangs konden 
de springruiters meedoen aan een 
wedstrijd bij Manege de Groene 
Heuvel. Ondanks de zomervakan-
tie deden er toch veel enthousias-
te combinaties mee. Zowel manege-
ruiters als combinaties van buitenaf 
konden meedoen. De paarden wer-
den los gereden in de buitenbaan 
en konden vervolgens in de binnen-
baan een parcours van 9 sprongen 
rijden. Als de combinaties foutloos 
rondgingen mochten zij aansluitend 
door naar de barrage. Dat is altijd 
heel spannend: welke combinatie 
komt snelst foutloos rond?!

De uitslag was als volgt: In de ru-
briek 20-40 cm eindigden twee 
combinaties op de eerste plaats: 
Marinda Javaux op Donder en Kaya 
Knipscheer op Noah. De rubriek 40-
60 werd gewonnen door Linda Vo-
gel op Radymaire, tweede werd De-
nise Kerssens op Molly. De spron-
gen werden verhoogd voor de ru-
briek 60-80 cm en daar werd De-
nise Kerssens op Molly eerste in de 
barrage, tweede werd Whitney Wijn-
nobel op Shadow. Tenslotte werd 
de rubriek 80-100 cm gereden, Li-
sa Smit eindigde op de eerste plaats 
met Joris.

Workshop zomerstekken
Haarlem-Noord - Het Natuur- en 
Milieucentrum Ter Kleef organiseert 
voor donderdag 7 augustus een 
workshop ‘zomerstekken maken’ in 
de kassen van de Haarlemse Stads-
kweektuin.
Om succesvol planten te vermeerde-
ren is het nodig om te weten welke 
soorten wanneer gezaaid, gestekt of 
gescheurd moeten worden. Het Na-
tuur- en Milieucentrum Ter Kleef or-
ganiseert jaarlijks enkele workshops 
met plantenvermeerderingstechnie-
ken als thema. Op 7 augustus is er 
een workshop zomerstekken maken. 
Soorten die zich juist in het midden 
van het jaar volgens de genoemde 
methode laten vermeerderen, zoals: 
fuchsia, vlinderstruik, engelentrom-

pet (Brugmansia), buxus en laven-
del, worden dan besproken. Vervol-
gens snijden de deelnemers onder 
leiding van de docent zelf stekmate-
riaal in de Stadskweektuin. Daarmee 
gaan ze aan de slag en twee weken 
later kan vervolgens het bewortelde 
resultaat worden opgehaald. 
De workshop is van 13.00 tot 15.30 
uur en wordt gehouden in de kas-
sen van de Haarlemse Stadskweek-
tuin aan de Kleverlaan 9. De deel-
namekosten bedragen 15 euro, die 
op de cursusdag moeten worden 
voldaan. Dit bedrag is inclusief kof-
fie of thee en het cursusboek. Er is 
slechts plaats voor 15 personen. Te-
lefonisch aanmelden is daarom no-
dig (023-5114640).

Frank Groothof treedt op
in Openluchttheater Caprera
Bloemendaal - Via Sesamstraat 
groeide Frank Groothof uit tot een 
populair fenomeen. Op de televisie, 
maar ook in het theater. Daar be-
leeft Frank elk seizoen spannende 
muzikale avonturen. Hij kiest daar-
voor operaverhalen uit, waarvan 
hij spannend muziektheater maakt 
voor een jong publiek. Dit keer koos 
Frank voor het verhaal van de stoe-
re vrijbuiter Peer Gynt. Op de tekst 
van Henrik Ibsen en op de muziek 
van Edvard Grieg is het een fantas-
tische voorstelling geworden. Peer 
voelt zich gevangen in zijn dorp en 
wil niets weten van werken of een 
vak leren. Hij wil leven, dansen en 
vrolijk zijn en trekt de wijde we-

reld in. Dwalend door de bossen en 
bergen ontmoet Peer de Trollenko-
ning en zijn kwaadaardige trollen, 
maar hij belandt ook in de Afrikaan-
se woestijn, waar de dochter van de 
sjeik het op hem heeft gemunt. De 
sprookjesachtige omgeving van het 
theater in het bos voert het publiek 
mee naar de sfeer van het verhaal 
van Peer Gynt dat zich voorname-
lijk in de natuur van Noorwegen af-
speelt. Te zien op zondag 17 augus-
tus, aanvang 14.30 uur. Kaarverkoop 
via de website www.openluchtthea-
terbloemendaal.nl, telefonisch kaar-
ten bestellen bij viaTickets Haarlem: 
023  5121212 of aan de kassa van 
de Philharmonie te Haarlem.
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Haarlem - Greenpeace heeft vrij-
dagnacht in het centrum van Haar-
lem een groot ijsblok van 750 kilo 
neergezet. De milieuorganisatie wil-
de op deze manier de aandacht vra-
gen voor de opwarming van de aar-
de en het wegsmelten van gletsjers. 
Met deze actie begon Greenpeace 
aan het project ‘Werk aan de We-
reld’. Greenpeace zal de komende 

weken op verschillende manieren 
milieukwesties zoals klimaatveran-
dering aankaarten en fondsen pro-
beren te verwerven. 

Behalve in Haarlem plaatste Green-
peace ijsblokken in Hoofddorp, 
Heemstede en Amstelveen. Zater-
dagnacht was het blok weggesmol-
ten. (Roderick de Veen)

Koele actie van 
Greenpeace in Haarlem

Bootje in de problemen
Spaarndam - Op het Spaarne ter 
hoogte van de Mooie Nel kwam een 
schipper van een bootje maandag-
avond rond tien voor zeven in de 
problemen. Zijn bootje was midden 
op het water omgeslagen en kwam 
niet meer direct overeind.
De brandweer rukte met diverse 
eenheden uit naar de Spaarndam-
seweg en schaalde het redelijk snel 

op naar een middel water onge-
val omdat er meerdere opvarenden 
zouden zijn. 
Gelukkig kon met hulp van ande-
re het bootje weer overeind worden 
getrokken en hoefde de brandweer 
alleen maar te assisteren bij het 
bergen van de boot. Bij het ongeval 
raakte verder niemand gewond. (fo-
to: Michel van Bergen)

Kunstmarkten Spaarndam 
weer bijna voorbij
Spaarndam - Als de laatste Spaarndamse kunstmarkt achter de rug is lopen er een week later vaak weer zoeken-
de mensen over de Westkolk, die zonder succes zoeken naar de markt. Vergis u dus niet en kom op 9 augustus naar 
Spaarndam als u dit jaar nog een kunstmarkt wilt bezoeken. Het is de moeite waard, zoals bijvoorbeeld met cartoo-
nist/schilder Hans van Pelt en het vrouwen-shanty-koor Grace Darling. Ook kunstmarktzanger van het eerste uur 
Paul Marselje zal er te horen zijn. De markt is van 10.00 tot 17.00 uur, het concert van Grace Darling om 15.00 uur 
in de kerk. (foto: Michel van Bergen)

Wisselvallig weer tijdens 
Haarlem Culinair
Haarlem - Dat het weer in Nederland snel kan omslaan bleek wel tijdens Haarlem Culinair. Op de donderdag en 
vrijdag scheen de zon volop en was het een drukte van jewelste op de Grote Markt. Helaas was het weer op de za-
terdag en zondag behoorlijk regenachtig. Zondag om 22.00 uur werd het festival afgesloten. (foto: Michel van Ber-
gen)

Poolvos Evy krijgt met haar maatje Bart een eigen mini Noordpool

Artisklas opent unieke 
mini Noordpool
Haarlem - Op zaterdag 9 en Zon-
dag 10 augustus opent de Artisklas 
twee nieuwe verblijven voor dieren 
uit het Noordpoolgebied. Zo gaan 
de twee poolvossen Bart en Evy 
verhuizen naar een nieuwe grote-
re ruimte, die geheel als rotsvlakte 
is aangekleed. Een tweede verblijf 
is ingericht voor enkele nieuwe be-
woners van de Artisklas, een kolonie 
steppelemmingen.
Met de opening van deze mini 
Noordpool wordt 80 vierkante meter 
voormalige opslagruimte toeganke-
lijk voor het publiek en heeft Haar-
lem er weer een trekpleister bij. De 
Artisklas is één van de weinige die-
rentuinen in Nederland waar pool-
vossen te zien zijn en de eerste waar 

steppelemmingen een buitenverblijf 
krijgen.
Dit weekend is het eigenlijk dub-
bel feest want naast de opening van 
de nieuwe verblijven, viert Artisklas 
ook haar 5-jarig bestaan als officië-
le dierentuin.

De Haarlemse Noordpool is van 
13.00 tot 16.00 uur te bezichtigen. 
Deze dagen wordt de normale en-
tree geheven maar wel krijgt iedere 
bezoeker een gratis lot waarmee u 
kans maakt op een leuke prijs.
De Artisklas bevindt zich in het 
Schoterbos in Haarlem-Noord naast 
de Stayokay. Voor meer informatie 
kunt u bellen met 023-5250493 of 
023-5259262.

Een tekening van Niels Schut

In de Stompe Toren
Conradgroep exposeert
Spaarnwoude - De Schildersgroep 
Conrad, genoemd naar een voorma-
lig gezamenlijk atelier aan de Con-
radkade in het Haarlemse industrie-
terrein, is een ongewone combina-
tie van drie hobbyisten, die al tien-
tallen jaren elkaar artistiek inspire-
ren maar toch op heel verschillen-
de wijze met potlood, pen en pen-
seel op papier werken. Hun verband 
was aanvankelijk een vroegere leer-
meester, de Haarlemse beeldhou-
wer Jan Jacobs Mulder. Daarnaast 
zijn of waren alle drie werkzaam als 
medisch specialist in het Zeeweg 
Ziekenhuis/Kennemer Gasthuis.
Frans Schreuder (*1919), werkt de 
laatste tijd vooral in aquarel. Hij 
combineert een grillige fantasie met 
soms tedere, lieflijke en herkenbare 
beelden, dikwijls ontleend aan na-
tuur en dier.

Anton Kerst (*1933), hoewel in 
zwart/wit het sterkst, is hier ook 
aanwezig met kleurige pastels. Zijn 
werk is minder abstract geworden 
en nogal eens geïnspireerd door to-
pografische pentekeningen in Ken-
nemerland.
Niels Schut (*1959), vooral teke-
naar met inkt, toont hier ook gro-
ter werk met kleurpotlood. Zijn fan-
tasiewereld wordt bevolkt door bio-
logisch moeilijk te herleiden wezens 
en planten. Ze zijn niet zelden terug 
te voeren naar exotische streken of 
prehistorie en de laatste tijd voor-
al herkenbare en toegankelijke vor-
men uit de dierenwereld. 
De tentoonstelling in de Stompe To-
ren Spaarnwoude is te zien op de 
zondagen 10 en 17 augustus van 
12.00 tot 16.30 uur. Voor meer infor-
matie: 023-5276730.     

Haarlem/Bloemendaal - Eén 
weekend, twee dagen, drie fees-
ten! Zaterdag 9 augustus kun je 
van 16.00 tot 23.30 dansen en chil-
len bij Mango’s aan het Zandvoort-
se strand, in het kader van Zand-
voort Alive. In de avond komt Bac-
kyard tot zijn hoogtepunt, van 23.00 
tot 04.00 in het Patronaat, met on-

der andere Radioclit (Counterfeet, 
UK). De volgende dag kan je van-
af 16.00 uur wederom genieten van 
de beste beats bij Mango’s. Wát een 
weekend!

Bij Mango’s gratis, entree in Patro-
naat 14 euro in de voorverkoop en 
16 euro aan de deur.

Dansen en chillen 
op Backyard Weekend

Retro Deluxe
Haarlem - Ook deze maand mag de 
geliefde Retro Deluxe-dansavond 
natuurlijk niet ontbreken in Patro-
naat. Zaterdag 16 augustus staan 
in de grote zaal staan de huis-DJs 
van Retro Deluxe klaar om je te ver-
wennen met al die vertrouwde hits 
en natuurlijk de nodige grappen en 
grollen. Aanvang 23.00 uur, entree 9 
euro, leeftijd 18+.

Drank taboe in park Haarlem
Strengere controle politie 
in park Prinsen Bolwerk
Haarlem - Drankgebruik onder jon-
geren neemt landelijk toe. Ook vin-
den er  steeds meer ongeregeldhe-
den plaats door jongeren die onder 
de invloed  verkeren van alcohol. 
Ook in het park bij het Prinsen Bol-
werk in Haarlem is  dit een steeds 
groter wordend probleem.

Steeds meer  omwonenden klagen 
over het alcoholgebruik en over-
last van jongeren en voelen zich niet 
meer veilig in en rondom het park. 
De politie van Haarlem gaat dit pro-
bleem daarom harder te lijf. 

Het drankgebruik werd tot nu toe 
gedoogd, maar door de toenemende 
overlast is dit vanaf aanstaande vrij-
dag 1 augustus verleden tijd.  Van-
af die dag worden jongeren in het 
park door de politie gewaarschuwd 
en aangesproken op hun gedrag. 

Ook delen agenten waarschuwings-
flyers uit. Na  enige tijd wordt er niet 
meer gewaarschuwd, maar bekeurd 
bij drankgebruik en overlast in het 
park. De ouders van de bekeurde 
jongeren worden door de politie ge-
informeerd. 

Veelpleger 
aangehouden
Haarlem - Politiemensen hielden 
zaterdag omstreeks 12.30 uur een 
41-jarige man zonder vaste woon- 
of verblijfplaats aan in een winkel 
aan de Grote Houtstraat. Oplettend 
winkelpersoneel had de politie ge-
alarmeerd omdat men vermoedde 
dat hij een winkeldief was. Bij het 
fouilleren van de verdachten kwa-
men tien merkzonnebrillen tevoor-
schijn. De verdachte, een in de re-
gio bekende veelpleger, werd aan-
gehouden en is overgebracht naar 
een politiebureau voor verhoor. De 
zonnebrillen zijn in beslag geno-
men.

Aanhoudingen 
na vechtpartij
Haarlem - Politieagenten stelden 
in de nacht van vorige week vrij-
dag op zaterdag rond 03.30 uur, 
na een melding van een vechtpar-
tij aan de Gedempte Oude Gracht, 
een onderzoek in. Ter plekke bleek 
dat een man (gegevens zijn onbe-
kend) in zijn gezicht gewond ge-
raakt was, mogelijk door een glas. 
De dader zou nog binnen in een 
café zitten. De gemoederen liepen 
buiten het café hoog op, enkel rui-
ten werden vernield. Toen de poli-
tiemensen de man die de ruiten had 
ingegooid in bedwang wilden hou-
den, bemoeiden omstanders zich 
ermee, waardoor wat duw- en trek-
werk ontstond en een politiemede-
werker pepperspray inzette. Een po-
litiehond, die preventief ter plaatse 
was geroepen, hoefde niet te wor-
den ingezet.
Uiteindelijk werden twee mannen 
aangehouden, een 54-jarige Haar-
lemmer en zijn 19-jarige zoon. Hun 
betrokkenheid wordt onderzocht.

Toeristen 
aangehouden
Haarlem - Politiemedewerkers kre-
gen zondag rond middernacht een 
melding van een vechtpartij in een 
horecagelegenheid in de Lange 
Veerstraat. De eigenaar van de zaak 
dacht dat een toerist een jas pro-
beerde te stelen. Hij heeft de 41-jari-
ge man uit Frankrijk zijn zaak uitge-
zet. De man wilde echter niet weg-
gaan en er ontstond een worsteling 
waarbij de eigenaar en de Fransman 
door het raam van een naastgele-
gen horecagelegenheid zijn geval-
len. De Fransman heeft ook een van 
de klanten in zijn arm gebeten. De 
man is aangehouden en ingesloten. 
Ook een 37-jarige vrouw uit Frank-
rijk, die samen met de man was, is 
voor verhoor ingesloten.


