
Santpoort-Noord - Met rate-
lende wielen en de klank van 
hoefi jzers op straatklinkers 
is zaterdag Dorpsfeest Sant-
poort begonnen. Dit jaar een 
heel bijzondere editie met de 
festiviteiten rond de 250ste 
editie van de kortebaandra-
verij. Daarom wordt het dit 
jaar een bijzonder nostal-
gisch dorpsfeest.

Vandaag (donderdag) staat ge-
heel in het teken van de 250ste 

kortebaan. Gezien het recordbe-
drag aan inzetten in 2007, maar 
liefst 77.000 euro, en een bijna-
record op een regenachtige dag 
in 2008, ruim 75.000 euro, gokt 
Harddraverij Santpoort en omge-
ving dit jaar op een nieuw record. 
De kortebaansport is in Sant-
poort razend populair. Het pu-
bliek staat rijendik in de Hoofd-
straat, halsreikend om geen mo-
ment te missen, terwijl de kassa 
van de totalisator blijft rinkelen.
Voor niet-gokkers is de drave-

rij ook een prachtig schouwspel, 
net als alle andere hippische 
evenementen van deze week. 
Morgen is de braderie met de 
paardenkeuringen en zaterdag 
wordt een heel bijzondere dag 
met allerlei oldtimers en bijzon-
dere voertuigen.
In ieder geval zullen alle festi-
viteiten rond dit Dorpsfeest al-
le bezoekers nog lang heugen. 
Zeker ook vanwege het prachti-
ge weer, waarbij een koud biertje 
natuurlijk extra lekker naar bin-
nen klokt. 
De aangekondigde warmte tij-
dens het dorpsfeest is voor veel 
caféhouders reden voor enige 
zorg, zeker wat betreft de tem-
peratuur van het o zo belangrij-
ke bier. Wout van de Zwet Slo-
tenmaker van Café Bartje wil 
niet onthullen hoe hij het doet, 
maar hij garandeert alle gasten 
een koel getapt biertje van 3,5 
graden Celsius, ondanks de tro-
pische hitte. Op de foto boven 
klimt een bruidje tijdens de step-
penrace door de waterbak. Het is 
een van de dames van De Knal-
lers van de Meierij, een team dat 
maandag tweede werd bij de da-
mes. (foto boven: Hans de Klerk, 
foto links: Friso Huizinga).
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Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Olijfboom
Olea europaea op stam
hoogte 90 cm

14,95

Hoofdstraat 188
Santpoort-Noord

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

Keuken open vanaf 16.00 uur
Rookkamer aanwezig

Alle gerechten kunt u ook meenemen.

 Het is tijd voor u.
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Ook in de feestweek dagelijks 
open voor lunch & diner!

www.villa-westend.nl
Dorpsfeest in volle gang

Kortebaan Santpoort 
gokt op recordomzet

Bestelauto gekanteld
IJmuiden - De 23-jarige bestuurder van een bestelbus raakte zater-
dag rond 16.10 uur op de Kanaaldijk in de problemen toen zijn voer-
tuig op de kruising met de Geul kantelde. De bestuurder, afkom-
stig uit Zaandijk, werd ter plekke door ambulancepersoneel onder-
zocht, en behalve de schrik had hij niets aan het ongeluk overge-
houden. De bestelbus bleek na controle een overbelading te hebben 
van 1500 kg. Het voertuig is door een bergingsbedrijf weggesleept. 
(foto: Leo Tillmans)

Schade aan tunnel
Velsen - Een Belgische chauf-
feur heeft vorige week woens-
dag met zijn vrachtauto veel 
schade veroorzaakt in de oost-
buis van de Velsertunnel. De 
man reed rond 07.00 uur de tun-
nel in richting Alkmaar. De la-
ding van zijn wagen maakte het 

geheel echter 4.24 meter hoog 
terwijl 4.00 meter het wettelijke 
toegestane maximum is. De ag-
gregaat op de vrachtwagen ver-
oorzaakte voor meer dan 100.00 
euro schade aan de tunnelbuis. 
De tunnelbuis is afgesloten. De 
chauffeur is aangehouden.
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

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

aanleveren teKst:
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redactie@jutter.nl 
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Nieuwe loodsen beëdigd
IJmuiden - Tijdens een kor-
te ceremonie in het gebouw 
van het Loodswezen zijn vo-
rige week vrijdag vier regis-
terloodsen beëdigd. D.J. Dirk-
maat, H. Kooijman, J. Rou-
bos en T. Lofvers zijn inmid-
dels aan de slag gegaan in de 
regio Amsterdam/IJmond. De 
nieuwe loodsen volgden een 
interne opleiding van een jaar 
en slaagden met uitzonderlijk 
hoge cijfers. Op de eindlijsten 
prijkten voornamelijk achten 
en negens.

Een loods treedt aan boord van 
een (groot) schip op als adviseur 
van de gezagvoerder. Aan boord 
heeft hij, met instemming van de 
kapitein, de leiding over de na-
vigatie. Jaarlijkse verzorgen cir-
ca 425 registerloodsen 90.000 
scheepsbewegingen. Daarmee 
draagt het Loodswezen in be-
langrijke mate bij aan het vei-
lig en vlot afwikkelen van het 
scheepvaartverkeer op drukbe-
varen plaatsen in Nederland.
In de eerste fase van de oplei-
ding vindt het landelijke gedeel-
te van de opleiding plaats, waar-
bij onder andere algemene prak-
tijkkennis aan de orde komt. In 
de tweede fase wordt een start 
gemaakt met regionale stages 
en wordt het landelijk gedeelte 
afgerond. De derde fase is ge-

richt op de regio waarin de loods 
na zijn opleiding gaat werken.
Aan het eind van de opleiding 
dient de aspirant-registerloods, 
onder alle weersomstandighe-
den, 200 loodsreizen te heb-
ben uitgevoerd. Deze reizen zijn 
evenredig verdeeld over dag en 
nacht en vinden plaats onder 
leiding van een ervaren regis-
terloods die optreedt als coach. 
Als de loods na zijn opleiding 
denkt dat hij klaar is met leren, 
dan heeft hij het mis. Geduren-
de zijn gehele loopbaan dient hij 
cursussen en trainingen te vol-
gen om zijn kennis en ervaring 
op peil te houden.
Een loods is niet meteen be-
voegd voor elk schip. Hier gaat 
een proces aan vooraf, dat men 
het ‘stap-voor-stap proces’ 
noemt. De registerloods klimt 
op in bevoegdheid voor steeds 
grotere schepen. Dit proces 
duurt tien jaar, dan is de loods 
bevoegd voor het loodsen van 
schepen van alle lengtes.
Het Loodswezen beschikt over 
drie geavanceerde radarma-
noeuvreer-simulators. Een daar-
van staat in IJmuiden. Met be-
hulp van deze simulator wor-
den zowel aspirant-registerlood-
sen als ervaren loodsen getraind 
op het navigeren en manoeuvre-
ren van schepen onder slechte 
weersomstandigheden.

Actie schone stranden
IJmuiden aan Zee - Afgelo-
pen maandag is het Clean 
Team voor het eerst de Ne-
derlandse stranden op ge-
gaan om aandacht te vragen 
voor afval. 

Het Clean Team is een promo-
tieteam dat samen met strand-
bezoekers afval opruimt en een 
initiatief van Stichting De Noord-
zee, KIMO en Rijkswaterstaat. 
Bij goed weer zal het Clean Team 
gedurende de komende weken 
in negen gemeentes in actie ko-
men.
Bewapend met twee kliko’s en 
snoep voor helpende kinde-
ren loopt het Clean Team over 
het strand om het gesprek aan 
te gaan. Het Clean Team maakt 
recreanten bewust van de ge-
volgen van het achterlaten van 

rommel op het strand. Deze be-
wustwording moet leiden tot an-
der gedrag: al het afval in de af-
valbak. Afval op het strand en in 
de Noordzee vormt een groeiend 
probleem. Zeevogels zien plastic 
aan voor voedsel en stikken erin. 
Andere dieren zoals zeehonden 
en vissen raken verstrikt in af-
val en verdrinken. Voor de mens 
zorgt afval voor een bron van ir-
ritatie. Bovendien kost het op-
ruimen veel geld. Om het afval-
probleem aan te pakken sloegen 
Stichting De Noordzee, Rijks-
waterstaat en KIMO Nederland 
en België de handen ineen en 
ontwikkelden het project Zwer-
vend Langs Zee. Hiermee willen 
de initiatiefnemers de hoeveel-
heid afval op het strand en zee 
in twee jaar tijd verminderen. Zie 
ook www.zwervendlangszee.nl.
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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 bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403, 1971GD IJmuiden, 
tel. 0255-514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Schilderijenexpositie
in Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Ook geduren-
de de maand augustus is het uit 
de 12e eeuw stammende kerkje 
tijdens de weekenden voor be-
langstellenden te bezichtigen.
De kerk is elke zaterdag en zon-
dag geopend van 13.00 tot 16.00 
uur. Het adres is Kerkplein 1 te 
Velsen-Zuid. (Oude dorp Velsen)
Tijden deze zomeropenstelling is 
er van zaterdag 8 augustus tot 
en met zondag 30 augustus een 
schilderijenexpositie van Henk 
van Opbergen.
Van Opbergen (1947) is op late-
re leeftijd met schilderen begon-

nen. Hij tekende altijd al graag 
en als technisch tekenaar heeft 
hij 20 jaar ervaring opgedaan in 
perspectief tekenen, inzicht in 
verhoudingen en gedetailleerd-
heid. Zijn liefste wens echter, 
schilderen met olieverf, moest 
hij wegens tijdgebrek uitstellen. 
Materiaal, vorm en kleur inspi-
reren hem tot het maken van fi-
guratief, realistisch werk waarbij 
hij helderheid en een eigen sfeer 
in zijn werk weet vast te leggen. 
Henk heeft tot zijn 23e in IJmui-
den gewoond en woont nu in 
Alkmaar.

Hobbyhuis
van A tot Z
IJmuiden - Heeft u altijd al iets 
bijzonders willen maken en weet 
u nog niet precies wat? Wij bie-
den u aan om onder deskundi-
ge begeleiding te leren quilten of 
patchworken. Van lapjes stof iets 
moois maken, geheel naar eigen 
creativiteit. Ook is er een cursus 
kleding maken. Als u zich voor 
1 augustus opgeeft voor een van 
deze cursussen krijgt u in de 
maand september 50% korting, 
we starten in de week van 17 au-
gustus. Wilt u meer weten, bel 
dan even met Carrie Nupoort, 
tel: 0612650716.
Stichting ABC/ WAO Velsen, Het 
hobbyhuis van A tot Z is aan de 
Kromhoutstraat 50a.

Concert 
Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op woensdag 12 
augustus vindt er in de Nieuwe 
Kerk aan de Kanaalstraat een 
orgelconcert plaats. Aanvang 
is 20 uur, uitvoerende is Mar-
cel van de Ketterij. Het program-
ma voor dit concert is zeer boei-
end. Van samenzang , improvisa-
tie op bekende geestelijke liede-
ren tot werken van bekende en 
minder bekende meesters. Mar-
cel is in 1965 geboren en op 6-
jarige leeftijd leerde hij de eerste 
beginselen van het orgelspelen 
van zijn vader. Na een opleiding 
bij Peter Eilander bezocht Marcel 
het conservatorium van Zwol-
le, waarna hij in 1991 het diplo-
ma Uitvoerend Musicus Orgel. 
Bovendien is hij in het bezit van 
het diploma Kerkelijk Orgelspel. 
Marcel is tevens dirigent van een 
aantal koren en hij is werkzaam 
als muziekdocent.

Afwisseling
in Caprera
Regio - Voor de mensen die 
niet met vakantie zijn óf net te-
rug, is er dit weekeinde genoeg 
te doen in het Openluchtthea-
ter van Bloemendaal. Op vrijdag 
7 augustus zal Van Dik Hout zijn 
vertrouwde maar zo geweldige 
sound laten klinken. Met scher-
pe teksten en overduidelijk de 
kwaliteit die de band in het ver-
leden platina bezorgde. Niet min-
der bekend maar van een hele 
andere orde is Stef Bos, te gast 
in Caprera op zaterdag 8 augus-
tus. Hij zingt op deze unieke the-
aterlokatie een selectie van zijn 
wonderschone liederen. Eigen 
werk maar ook werk van ziels-
verwanten zal deze avond vullen. 
Last but not least is er ook voor 
de kinderen een voorstelling de-
ze week. Zondag 9 augustus 
komt De Band Krijgt Kinderen. 
Deze interactieve theater show 
is inmiddels kind aan huis in het 
Openluchttheater. Kijk voor meer 
informatie op www.openlucht-
theaterbloemendaal.nl.

Laatste kunstmarkt 
van dit seizoen
Spaarndam - Volgend jaar be-
staat de Spaarndamse kunst-
markt veertig jaar. Maar hoe kan 
de vrijwilligersorganisatie dan 
overtreffen wat men normaal al 
doet? Tot die tijd is het aanstaan-
de zaterdag voor de bezoekers de 
laatste kans om van deze kunst-
markt in het fraaie oude dorp te 
genieten Het is de moeite waard. 
Neem bijvoorbeeld Joke Sierag. 
Naast alle nieuwe gezichten is zij 
iemand die al meerdere jaren te-
rugkeert op de kunstmarkt. En 
dat is niet zonder reden.
De etsen en litho’s die Joke 
Sierag maakt, kenmerken zich 
door kleur, licht en ruimte. Zij 
houdt er van om met vormen 
te spelen. Al werkende aan een 
ets ontstaan soms nieuwe idee-
en. Dit komt tot uiting in de et-
sen, die vol zijn van fantasie en 
er spreekt veel verbeeldings-
kracht uit. 
Willy Schut is een geval apart. 
Zij schildert met acryl, maar ook 
textiele en rubberen werken. 
Het belangrijkste vindt zij, dat 

er een fysieke structuur in haar 
werk te vinden is. Haar kleurrijke 
werk bracht haar publiciteit in de 
kunstwereld, maar ook bijvoor-
beeld in het blad Ariadne.
Paul Marselje sluit ook dit jaar 
het kunstmarktseizoen af, maar 
hij doet dit niet alleen en dat is 
nieuw. Benno van Emmerik zal 
hem begeleiden. Paul zingt zijn 
Nederlandstalige liedjes, die 
kunnen prikkelen of bekoren. 
Zaterdag Zijn Paul en Benno bij-
na de hele dag te vinden op het 
midden van de markt. 
Iedere bezoeker kan op de markt 
op een kaartje zijn/haar naam 
en adres achterlaten. Rond 16 
uur op de laatste marktdag wor-
den  de winnaars geloot, die met 
een fraai kunstwerk van René de 
Graaf (zie foto) of een CD van 
één van de muzikanten naar huis 
gaan. Deelname is kosteloos en 
niet alleen voor de degenen die 
een aankoop doen. Iedereen kan 
mseedoen. 
Zie ook www.marselje.nl/kunst-
markten

IJmuider Zee- en Havenmuseum
Voel je een schipper
IJmuiden - Het IJmuider Zee- 
en Havenmuseum is geves-
tigd in het historische ge-
bouw van De Visserijschool, 
Nederlands eerste school 
voor visserij. Het pand stamt 
uit 1914 en is als gebouw, dat 
uitziet over de Vissershaven 
van IJmuiden, al een bezoek 
waard.
 In het museum is een enorme 
collectie schaalmodellen van de 
meest uiteenlopende, historische 
en hedendaagse scheepstypen 
te bewonderen. Voor jong en 
oud is er van alles te doen. Veel 
objecten mag men bedienen en 
er draaien continue verschillen-
de documentaires en films. Er 
is een scheepsbrug waar je in 
de stuurhut kapitein kunt spe-
len en helemaal boven in de to-
ren is een echte radarinstallatie 
waarop je de bewegingen van de 
boten in de haven en tussen de 
pieren kunt volgen. Ook de oude 
zeilmakerij mag hier niet onver-
meld blijven evenals de marco-
nistenhut uit 1930 die tevens de 
geschiedenis van Radio Scheve-
ningen laat zien. Het buitenmu-
seum biedt de mogelijkheid om 
een kijkje te nemen op een echte 
vissersboot, de Urker kotter UK-
27 Verwachting, waarbij je echt 
het gevoel krijgt hoe het er vroe-
ger op zo’n vissersboot aan toe 
ging. Tevens is op het buitenter-
rein een grote collectie gereed-

schappen en hulpmiddelen te 
vinden die vroeger, maar ook nu 
nog, worden gebruikt bij de vis-
vangst. Voor de techneuten is er 
een hal met oude scheepsmoto-
ren die nog werkend te zien zijn. 
De eerstkomende ‘motorendraai-
dag’ is gepland op 26 september. 
Momenteel is er een foto-expo-
sitie ‘Door het oog van de loods’ 
te zien alsmede een bijzondere 
tentoonstelling die gaat over de 
walvisvangst. Er staat een prach-
tig schaalmodel van walvisvaar-
der De Willem Barentsz en er 
draait een realistische film over 
het vangen en slachten van wal-
vissen. Sijmen Schouten, secre-
taris en bestuurslid, vermeldt 
nog dat tegen het eind van dit 
jaar een tentoonstelling zal wor-
den ingericht over de KNSM, de 
vroegere Koninklijke Nederland-
se Stoomboot Maatschappij.
Tevens moest hem nog van het 
hart dat, hoewel de bezoekers-
aantallen uit de regio en ver 
daarbuiten, goed zijn er rela-
tief weinig IJmuidenaren de weg 
naar het Zee- en Havenmuse-
um weten te vinden. Dus hier-
bij een appèl aan de plaatselij-
ke bevolking om op te stomen 
naar dit mooie museum. De ope-
ningstijden zijn op woensdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.
zeehavenmuseum.nl of bel met 
0255-538007. (Joop Waijenberg)

Braakballen pluizen
Driehuis - In de laatste week 
van de vakantie, op donderdag 
13, vrijdag 14 en zondag 16 au-
gustus, kan iedereen vanaf 5 
jaar meedoen aan het  uitplui-
zen van braakballen in het Pie-
ter Vermeulen Museum te Drie-
huis. Om 13.30 en 14.30 uur kun-
nen zij hun eigen braakbal uit-
pluizen. 
Uilen eten muizen en kleine vo-
gels met huid en haar op, maar 
de botjes, schedels en vacht kun-
nen ze niet verteren. Die braakt 
de uil samengeperst in een lang-
werpige prop – de braakbal – uit. 
Deze uilenballen of braakballen 
zijn droge pluizige balletjes en 

zijn gelukkig niet zo vies als het 
klinkt. Bij de balie is een braak-
balpakketje te koop voor 0,50.
Sommige  kinderen vinden het 
eerst maar een griezelig kar-
weitje, maar als ze eenmaal zo’n 
bal opengebroken hebben en ze 
zien een verzameling botjes te 
voorschijn komen, dan zijn ze al 
snel enthousiast. 
Al je vondsten, meer dan je denkt, 
mag je na afloop mee naar huis 
nemen als een echte kleine ske-
lettenverzameling!

Aanmelden kan via tel.nr. 0255-
536726 en email: info@pieter-
vermeulen-museum.nl

Rijden zonder rijbewijs
Velserbroek - Tijdens het sur-
veilleren zagen agenten vorige 
week woensdag rond 04.50 uur 
een busje roekeloos rijden op de 
Vlietweg. De agenten gaven de 
bestuurder een stopteken, maar 
dat werd genegeerd. De be-
stuurder ging er met een snel-

heid van 100 km/uur vandoor in 
de richting van de L. Roodbaard-
straat en reed daar een paal om-
ver. De verdachte, een 17-jarige 
Velserbroeker, werd in zijn wo-
ning aangetroffen. Hij is niet in 
het bezit van een rijbewijs. De 
jongen is aangehouden.



M&M Trofee (wordt op de nostaligsche 
evenementen uitgereikt aan de mensen
in het publiek die het mooist zijn 
verkleed):
winnaars Rijtuigendag: familie Bloemzaad uit 
Santpoort-Noord, winnaars Concours Hippique: 
familie De Ruijter uit Santpoort-Noord.

Concours Hippique tuigpaarden:

We kunnen hoog of laag springen, maar wat is 
een Dorpsfeest Santpoort zonder paarden?
Hier bij het concours hippique op zondag
(foto: Anja Vogel)

Limiet groep 1: 1. 1. Apart, Manno, Dick Lan-
gerijs, 2. Walskoning, Manno, Harry Schuit, 3. 
Storm, Manno, Nico Calis. Limiet groep 2: 1. Ty-
gonda, Manno, Cees Embregts/Meewisse. 2. Zi-
gemma, Pl. Liberator, C. Kimenai/Gebr. Kimenai, 
3. Vilmar Waterman, Hans Robben. Tuigpaarden 
gereden door dames: 2-wielig. 1. Tatsiana, Jonker, 
Melanie Schouten/J.Wiering, 2. Söndral, Manno, 
Simone Klinkhamer/C. Klinkhamer, 3. Ondigo, 
Indigo, Annemarie Klinkhamer/Antoon Klinkha-
mer. Tuigpaarden gereden door dames: 4-wielig. 
1. Oberon, Hovenier, Marie Jose Calis/Spierings. 
2. Apart, Manno  Evelien, Langerijs/Dick 
Langerijs. 3. Zilver, Ganges, Annemarie Klinkha-
mer/J.M. Nierop. Tweespannen: 1. Wonderboy, 
Larix, Toon Sommers en Frederik, Hendrik, Pyg-
malion, 2. Walskoning, Manno, Harry Schuit en 
Olaf, Waterman. 3. Oriana,  Jonker, Jan 
Wiering en Tatsiana, Jonker. Open klasse: Kam-
pioenschap. 1. Oberon, Hovenier, Nico Calis/G. 
Spierings. 2. Söndral, Manno, Cees Klinkhamer, 
3. Olaf, Waterman,  Harry Schuit.

Concours Hippique springen
Klassiek 40-60 cm: 1. Linda Vogel, Radymair, 2. 
Emide v.d. Eertwegh, Avanti, 3. Denise Kerssen, 
Molly. Klassiek 60-80 cm: 1. Jeanette Maas, Ma-
rylot Zoef, 2. Stefanie Ruijter Ninanda, 3. Jen-
nifer Schenk, Apollo. Equipe springen: 1. Jen-
nifer Schenk, Apollo, Melloney Schenk, Nadien, 
Madelon van Bokhorst, Saphir, Mirjam Sintenie, 
Havana.

Concours Hippique dressuur
B3 Paarden: 1. Sylvia Pastors met Indiana Jones 
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(191), 2. Renske Kleefstra met Noppes (190). B3 
Pony’s: 1. Daniek Houtzagers met Bright Lithning 
(193), 2. Jet Wurfbain met Hippy (192). B4 Po-
ny’s: 1. Christel van Breugel met Harry (197), 2. 
Daniek Houtzagers met Bright Lithning (192). 
B4 Paarden: 1. Sylvia Pastors met Indiana Jones 
(191), 2. Renske Kleefstra met Noppes (190). L1 
7: 1. Sabrina van Opzeeland met Lions Heart 
(200), 2. Renske Kleefstra met Nero (199), 3. Sa-
brina van Duyn met Scatsch (195). L1 8: 1. An-
toinette Engberts met Winnetoo (201), 2. Renske 
Kleefstra met Nero (198), 3. Sabrina van Opzee-
land met Lions Heart (197). Bestgaande rijpony: 
Daniek Houtzagers met Bright Lithning, Sharon 
v.d. Smisse met Kristy, Shenna Bakker met Krim-
h’star, Maaike Waleveld met Eltora. Bestgaande 
rijpaard: Saskia Rutte met Conquestador, Chan-
tal Dolfing met Zero, Angela vd Vecht met Toe-
scha, Ilse Lichthart met Kirtan.

Straatvoetbaltoernooi

Ook bij het straatvoetbal op maandag pakte het 
nostalgische thema groots uit.
Met alle kinderen en medewerkers in Ot en Sien 
kleding, een draaiorgel, de Jantjes en nog veel 
meer verrassingen (foto: Karin Dekkers)

Teams 6-8 jaar: 1. Seegers Hairstylist (Geert de 
Vries, Diego Mudde, Tim Stegeman, Ronald Wes-
sel, Jordy Jonkman en Wendy den Blanken); 2. 
Snackbar Peter (Tsephirah Gutlierez, Tijmen Tim-
mer, Roy Veenboer, Moreno Blom, Dante Heili-
gers en Koen Kooijman); 3. Foto Schutte (Pieter 
Carton, Tars Wilms Floet, Tim Cleaver, Gijs Dal-
huyzen, Jesper Elswout en Scott Klein). Teams 
9-10 jaar: 1. Wielman Vastgoed (Lars Goedhart, 
Svem Pouw, Merel Paulussen, Stan de rover, Har-
ry Sassen, Bas Loef); 2. Aanneem bedr. Sieraad 
en de Wit (Denny Bol, Quint van Essen, Luuk 
Braay, Ozan Kulu, Daphne Scholink, Max Rij-
erse); 3. Velsen Loodgietserwerken (Niek Stoop, 
Enrique KOppes, Leon van de Werf, Denzel Wig-
gert, Koen Klinge, Achmed Belghazi). Teams 11-
13 jaar: 1. Weekblad Huis aan Huis (Bjorn Pauw, 
Kees Tromp, Tim Koster, Joris Kors, Boudewijn 
Vork, Pim Duivestein); 2. ABN-AMRO ( Nick 
Wilms Floet, Sha Bakker, Cas Hartog, Sander 
van Diemen, Alex Velgersdijk, Timothy Pronk); 3. 
ING (Bas Booman, Sven Braaij, Oscar Schreurs, 
Abel Kanis, Daan Stuvel en Mark Goes).

Deze bevriende Velsenaren showen hun
prachtige gilets die ze speciaal voor de 250ste 
kortebaandraverij in het oosten van land hebben 
laten maken (foto: Friso Huizinga)

Steppenrace
Dames: 1. De Vleesmeisjes van Slageriij Duin 
(Jessica Koelemeij, Tamara Braams
Femke Smidt, Lisa Davidson), 2. De Knallers van 
de Meierij (Renske van Driel, Vincent van Hel-
voort, Lonneke van Kuijeren, Stephanie Sassen), 
3. The Black Ladies (Daphne van Bellen, Miranda 
Telleman, Evelien Stevens, Patrica van Reeuwijk). 
Heren: 1. RA159 (Nick Schoorl, Tim Kors, Rik 
Aberkrom, Cas Rustemeijer), 2. De Groene Gra-
naten (Koen Nijssen, Daniël Schoneveld, Mark 
Hostman, Maarten Sneekes). 3. Autodemonta-
gebedrijf Rutte, Dennis Goes, Jens Jansma, Rik 
Heeremans, Louis Rombouts)

Klaverjassen
1. Kees Kraaijeveld met 5882 punten, 2. Els Om-
bergen met 5732 punten, 3. Jo Snijders met 5707 
punten, 4. Corry Nijssen-Duineveld met 5581 
punten, 5, Arie van Vliet met 5533 punten.

Steenwerpen
1. Terrasvogels met 189 punten, 2. Pound met 
188 punten, 3. Molenaar en Co met 162 punten, 
4. De Senioren met 160 punten, 5. Eel & Co 
met 147 punten, 6. Team Jaapie met 147 punten, 
7. Kuyer met 143 punten.

Ringsteken op losse pony

Ringsteken in alle feestelijke verschijningsvor-
men blijft veel publiek trekken
(foto: Joop Waijenberg)
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1. Loretta van Warmerdam uit Amsterdam met 
Elmira, 2. Lotte van ’t Hof uit Driehuis met Ta-
rina, 3. Sharon v.d. Smisse uit Velserbroek met 
Christy. Schoonste geheel: Lenne Voetelink uit 
Santpoort met Nouschka.

Ringsteken op losse paard: 1. Daniëlle Schubert 
uit Santpoort Noord met Beaugeste, 2. Shenna 
Bakker uit Haarlem met Aranka, 3. Priscilla van 
Deursen uit Haarlem met Nenya. Schoonste ge-
heel: Sylvia Pastoors met Indiana Jones. 

Ringsteken op de fiets
T/m 9 jaar: 1. Bram Wempe, 2. Tristan Vrij, 3. 
Mike Broekman. Schoonste geheel: 1. Lucette 
Vink, 2. Dannielle Vink, 3. Zoë Kools. 10 jaar en 
ouder: 1. Sander van Diemen, 2. Siebe Hoen-
derdos, 3. Iris de Vries. Schoonste geheel: Vita 
Kools.

Ringsteken met aanspanningen
Ringsteken: 1. Ellen en Sanja Spigt uit Onderdijk 
met Pony Spider uit 2002, 2. Arie Spil en Silvia 
Huiberts uit Bobbeldijk metg een Jachtwagen 
uit 1910, 3. Joost Bartelsman en Hans Meden-
blik uit Velsen Zuid met een Oostenrijkse Bood-                
schappenwagen uit 1914. Schoonste Geheel: 
1. Henk Bouwer uit Alkmaar met een Zeeuwse 
Kapkar uit 1896, 2. Ellen Spigt uit Onderdijk met 
een Pony Spider uit 2002, 3. Ben Meijland uit 
Limmen met een Hickery Cart uit 1887. Origi-
neelse aanspanning: Gerrit Kooij en Noeska Peli-
kaan uit Rijsenhout met een Noorse Marktwagen 
uit 1896 met ganzen en hondje Tim. Beste wijze 
van mennen: Hans Wiebosch uit Dirkshorn met 
een Dokterswagen uit 2000. Bestgaande Paard: 
KWPN: Cor Borst uit Heerhugowaard met een 
Mylord uit 1898, Fries:   Joke van der Aar met 
een Friese Tilbury uit 1890, overige rassen: Piet 
Kuin uit Andijk met een Oostenrijkse Koetsiers-
wagen uit 1876. Publieksprijs: 1. Cor Burger uit 
Beverwijk met een Landauer uit 1870, 2. Joost 
Bartelsman uit Velsen Zuid met een Oostenrijkse 
Boodschappenwagen uit 1914.

De traditionele rijtuigendag is niet alleen een 
feest voor het publiek. Maar ook mens en dier 
in en voor de rijtuigen genieten mee
(foto: Frits Houtgraaf)

Het nostalgisch thema van Dorpsfeest Santpoort 
is bij alle activiteiten terug te vinden.
Meesterlijk dat zoveel bezoekers meedoen.
(foto: Foto Michel)

Speciale oldtimerdag sluit
Dorpsfeest af

Santpoort-Noord - De laatste zaterdag van Dorps-
feest Santpoort wordt een heel speciale. Overdag 
wordt tussen tien en vijf uur een oldtimerdag met 
diverse onderdelen gehouden op het evenemen-
tenterrein bij de ruïne van Brederode.
Om tien uur ‘s morgens start een rondrit met per-
sonenwagens vanaf SnowPlanet door Santpoort 
en omstreken. Zij worden rond elf uur verwacht 
op het evenemententerrein bij de ruïne en wor-
den daar binnen gehaald door dweilorkest De 
Windmolens.
Bezoekers van de Oldtimerdag kunnen met de 
speciale bus van Stichting NZH Vervoersmuse-
um van en naar het evenemententerrein reizen. 
Er zijn bushaltes op de Broekbergenlaan en bij 
de stations Santpoort-Zuid en Santpoort-Noord 
en Hoeve Duin en Kruidberg. Het vervoer met 
deze bus is in principe deze dag gratis. Wie een 
buskaartje wil kopen draagt daarmee bij aan het 
NZH Museum. 
Dan is er om 13.00 uur een rondrit met nostalgi-
sche tractoren, de start is om 13.00 uur.
Deelnemende oldtimers zijn vanaf 10.00 uur op 
het evenemententerrein te bezichtigen. Daar-
naast zijn er demonstraties van heel bijzondere 
stoommachines, waaronder een dorskast en een 
bomenzaag, er zijn demonstraties van stoom-
brandweerspuiten, er zijn miniatuur stoomma-
chines en een miniatuur stoomtrein. En er zijn 
meer dan 50 historische vrachtwagens.
Om elf uur verwacht men de binnenkomst van de 
brommers en personenwagens. Om half een is de 
binnenkomst van de motoren. Om 13.00 uur is er 
naast het vertrek van de tractoren een optreden 
van de Co-Stars, een rock&roll band. Vanaf 13.30 
uur zal firma Extenso doorlopend taxaties van 
het materiaal doen. De tractoren worden vanaf 
14.00 uur terug verwacht op het terrein. Om 
15.00 uur is de prijsuitreiking  van de brommers.
Meer i nformatie is terug te vinden op www.old-
timerdagsantpoort.nl.

Ab Kabalt neemt afscheid
Tijdens de ontvangst van de kermisexploitanten 
in Santpoort op vrijdag 31 juli heeft het bestuur 
van de Harddraverij Vereniging officieel afscheid 
genomen van Ab Kabalt (op de foto in het mid-
den). Hij en zijn vrouw staan al jaren op de ker-
mis met de Apollo Jack Put (fruitautomaten) en 
Lucky Cranes (grijpertjes). 

De reden van het afscheid heeft echter te maken 
met de rol die Ab Kabalt bij de voorbereiding van 
de kermis speelt. Omdat hij als nestor goed is in-
geburgerd in de kermiswereld, is hij de steun en 
toeverlaat bij het indelen van het kermisterrein. 
Ab weet altijd precies hoe de attracties daadwer-
kelijk geplaatst kunnen gaan worden en checkt of 
de indeling, zoals het bestuur die heeft gemaakt, 
ook in de praktijk kan worden gebracht. Ook tij-
dens van opbouw van de kermis is Ab persoonlijk 
aanwezig om de lijnen uit te zetten en toe te zien 
of alle exploitanten op de juiste plek gaan staan.
Als blijk van waardering ontvingen Ab en zijn 
vrouw een prachtige replica van de “Manus Mas-
teling Trofee”. Dit cadeau viel zichtbaar in goede 
aarde.

Een gelukkig winnaar bij het concours hippique 
(foto: Anja Vogel)
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Mobiele EHBO-tent 
dankzij Coöperatiefonds
Velsen - Het Coöperatiefonds 
van Rabobank Velsen en Om-
streken heeft een bijdrage gele-
verd aan EHBO Santpoort voor 
een mobiele EHBO-post. De of-
ficiële ingebruikname van de-
ze mobiele tent vond op ludieke 
wijze plaats tijdens het Dorps-
feest Santpoort op zaterdag 1 
augustus jl. Penningmeester van 
EHBO Santpoort, de heer Wim 
Beukenkamp en directievoorzit-
ter van Rabobank Velsen en Om-
streken, Franca van Winkel, zet-
ten de mobiele EHBO-post bin-
nen tien seconden op, onder het 
toeziend oog van een groot pu-
bliek.
De maatschappelijke behoef-
te aan EHBO-ondersteuning bij 
evenementen als het Dorpsfeest 
Santpoort neemt in de gemeente 
Velsen nog steeds toe. Er is niet 
altijd een geschikte ruimte om 
de zorg te verlenen. De mobie-
le EHBO-tent voorziet in de be-
hoefte om op een publieksvrien-

delijke wijze zorg te kunnen ver-
lenen aan die slachtoffers die 
een zekere vorm van privacy no-
dig hebben bij de behandeling.
Het Coöperatiefonds stimuleert 
maatschappelijke activiteiten in 
het werkgebied van Rabobank 
Velsen en Omstreken. Op deze 
manier werkt de Rabobank sa-
men met u aan een betere maat-
schappij. De Commissie van 
Aanbeveling van het Coöperatie-
fonds, bestaande uit een afvaar-
diging van de ledenraad van de 
Rabobank, beoordeelt per kwar-
taal de binnengekomen verzoe-
ken. Heeft u een project dat in 
aanmerking komt voor het Coö-
peratiefonds? Stuur dan vóór 17 
september aanstaande het aan-
vraagformulier in. Dit formulier 
is te downloaden via www.rabo-
bank.nl/velsen of op te vragen 
middels een e-mail aan commu-
nicatie@velsen.rabobank.nl. Bel-
len kan natuurlijk: 023-5133715.

Adviesgesprekken EPA in volle gang
IJmuiden - De eerste adviesge-
sprekken voor het Energie Pres-
tatie Advies zijn afgelopen don-
derdag gehouden bij het kan-
toor van Rabobank Velsen en 
Omstreken op het Plein 1945 in 
IJmuiden.  
De Energie Prestatie Actie is 
een samenwerking tussen de 
Gemeente Velsen, Milieudienst 
IJmond en Rabobank Velsen en 
Omstreken. De bewoners van de 
Bomenbuurt en de Vogelbuurt 
konden in aanmerking komen 
voor een gratis Energie Prestatie 
Advies (EPA). 
De Energie Prestatie Actie is een 
pilotproject van de drie partij-
en, in samenwerking met Ener-
gieregisseur, om de bewoners in 
de Bomenbuurt en Vogelbuurt 
bewust te maken dat hun wo-
ning wellicht energiezuiniger ge-
maakt kan worden. Een gecerti-
ficeerd energieadviseur onder-
zoekt de woningen en komt met 
een aantal suggesties waaraan 
de bewoner kan zien hoe zuinig 
de woning nu is en wat er – met 
een aantal verbeteringen – kan 
worden bespaard. 

Het opstellen van het maatwer-
kadvies duurt ongeveer drie we-
ken. Daarna volgt een adviesge-
sprek. Deze gesprekken vonden 
afgelopen donderdag voor het 
eerst plaats. 
,,We hebben alleen maar positie-
ve reacties mogen ontvangen’’, 
vertelt Gerda Venema van Ener-
gieregisseur. ,,Iedereen was on-
der de indruk van het lijvige rap-

port. De bewoners krijgen in één 
rapport een totaal overzicht van 
de energiebesparende maatre-
gelen die zij kunnen uitvoeren, 
inclusief een aantal keuzepak-
ketten. Dit project levert de be-
woners vooral een meerwaar-
de op omdat de bewoners enkel 
contact hebben met de Energie-
regisseur.’’ Zie ook www.ener-
gieregisseur.nl.

Oude verhalen gezocht
IJmuiden - Het project Toen in 
de centrale bibliotheek, over de 
geschiedenis van Velsen en om-
geving, is een onderdeel rijker: 
het Verhalenkabinet in de vorm 
van een computer, oftewel het 
Register van de dag van Gister. 
Het is de bedoeling dat dit vol 
komt met ingesproken verhalen, 
anekdotes en herinneringen van 
mensen over hoe het vroeger 
was, die bewaard moeten blijven 
voor het nageslacht.
Vorige week donderdag was Ge-
rard van Broekhuijsen in de bi-
bliotheek aanwezig om uit te 
leggen wat nu precies de bedoe-
ling is en om te laten zien hoe 
het Verhalenkabinet werkt.
,,Er is zo veel te vertellen over 
vroeger’’, zegt Gerard. ,,Over bij-
voorbeeld de haven, Hoogovens, 
Oud-IJmuiden en de Twee-
de Wereldoorlog. Het zou zon-
de zijn als dat allemaal verlo-
ren ging.’’ Hij vervolgt: ,,Er is 
veel verdwenen, maar is het al-
lemaal echt weg? Nee, mensen 
hebben daar hun herinneringen 
aan.’’ Zelf sprak hij een verhaal in 
over het ziekenvervoer van vroe-
ger, dat begon bij de gebroeders 
van Gameren en via Bakkertje 
Bier naar Kloosterhuis ging. De 
heer Kanne (78), één van de be-
zoekers, neemt plaats achter de 
computer en Gerard wijst hem 
de weg. Er wordt ter plekke een 
foto genomen die even later op 
het scherm komt te staan. Men-
sen die dan later het verhaal wil-
len horen, hoeven alleen maar 
op het scherm die foto aan te ra-
ken. Weinig gedoe met een toet-
senbord, alleen voor het invoe-
ren van de gegevens van de ver-
teller. Via een houten telefoon-
hoorn kan dat het verhaal inge-
sproken worden en later worden 

teruggeluisterd. Er ligt een blok-
noot naast de computer voor het 
noteren van steekwoorden, maar 
de verteller kan het verhaal na-
tuurlijk ook eerst thuis opschrij-
ven. De verhalen mogen maxi-
maal vier minuten duren, korter 
mag ook.
Een aantal dingen zijn voor ver-
betering vatbaar. ,,De letters van 
de tekst van de uitleg zijn te 
klein. Die uitleg moet ook duide-
lijker, in kleinere stapjes’’, aldus 
Gerard. Jenny Maarschalk, me-
dewerkster van de bibliotheek, 
vertelt hierover: ,,We zitten in een 
proefperiode, mensen kunnen 
tot en met 14 augustus hun ver-
halen inspreken. Daarna gaat de 
computer terug naar de fabriek, 
waar hij aangepast wordt. In ok-
tober is het verhalenkabinet dan 
weer terug in de bibliotheek.’’ Op 
termijn wordt het verhalenkabi-
net ‘mobiel’ gemaakt. Zie ook 
www.gister.nl. (Carla Zwart)

De Roti Hut
Surinaamse fijnproeverij
IJmuiden – Op donderdag 13 
augustus opent de Roti Hut, 
waar Surinaamse maaltijden 
en snacks verkrijgbaar zijn. Het 
adres is Kromhoustraat 54/23, dit 
is op hetzelfde terrein als de post 
van de dierenambulance. De Ro-
ti Hut is geopend op donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 
21.00 uur. Er kunnen maaltijden 
en snacks afgehaald worden, 
bestellingen worden vanaf 25 
euro gratis bezorgd . Surinaam-
se maaltijden, broodjes, bara’s 
en roti, maar ook snacks zoals 
pasteitjes en saté. Als kennisma-
king mogen alle klanten tijdens 
de openingsweek gratis snacks 
proeven, als ze op hun bestelling 
wachten. Zo kunnen de klanten 
kennis maken met de heerlijke 
Surinaamse keuken, waar veel 
met kip, rundvlees en kruiden 
gewerkt wordt.
De Roti Hut is onderdeel van RJ 
Catering. Een bedrijf in catering 
en partyservice dat werkt voor 
particulieren en bedrijven. Brui-
loften, vergaderingen en recep-

ties worden bediend, van luxe 
broodjes tot aan complete maal-
tijden of een barbecue en diver-
se buffetten. 
Eigenaar van dit cateringbe-
drijf, René Buijs, heeft zijn spo-
ren ruim verdiend in de horeca. 
In die sector werkte hij twaalf 
jaar op Schiphol en achttien jaar 
in de externe catering. Tijdens 
zijn werkzaamheden in Amster-
dam had hij collega’s van ver-
schillende nationaliteiten, van 
hen leerde hij de fijne kneepjes 
van de buitenlandse keuken. Re-
né vindt het heerlijk om te ko-
ken, te bakken en te braden. Hij 
probeert graag diverse recepten 
uit om ze vervolgens van smaak 
te verfijnen. Na vele jaren in 
dienst geweest te zijn van ande-
ren, vond hij dat nu de tijd geko-
men was om voor zichzelf te be-
ginnen. Met de Surinaamse keu-
ken denkt hij hier in een gat in 
de markt te springen en hij zal de 
mensen graag ontvangen in zijn 
Roti Hut. Telefonisch bereikbaar 
via 0255-524222.

Cocaïne 
onderschept
Velsen - De douane op Schip-
hol meldde vorige week dat er 
pakketje uit Suriname met daar-
in cocaïne was onderschept. Het 
pakket was bestemd voor een 
34-jarige Velsenaar. De cocaï-
ne was zeer inventief in kranten 
verwerkt. In overleg met de of-
ficier van justitie is besloten het 
pakket door de politie te laten 
afleveren. Op maandag 27 juli is 
het pakket bij de geadresseerde 
afgeleverd en is deze man direct 
aangehouden. In de woning van 
de man vonden de betrokken re-
chercheurs meer verdovende 
middelen, waaronder een aan-
tal gram ice, een bijproduct van 
hennep met een hoger THC-ge-
halte dan gewone wiet. De ver-
dachte verklaart dat hij al en-
kele jaren op deze wijze cocaï-
ne krijgt toegestuurd en dat hij 
dat steeds verhandelde. De po-
litie onderzoekt ook de herkomst 
van de andere drugs van de ver-
dachte. Tegen de man is proces-
verbaal opgemaakt.

Automobiliste 
gewond
Santpoort-Noord - Een 56-jari-
ge automobiliste uit Zuid-Schar-
woude is woensdagmiddag om-
streeks 13.40 uur op de A208 
gewond geraakt bij een aanrij-
ding met een andere personen-
auto. Het ongeval vond plaats op 
de afrit Velserbroek. De vrouw 
bleek klem te zitten in het voer-
tuig en werd door de brandweer 
uit haar benarde positie bevrijd. 
Het slachtoffer is met onbekend 
letsel vervoerd naar het zieken-
huis. De politie onderzoekt de 
toedracht van de aanrijding.
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Solidariteitsgebouw 
roept om oplossing
IJmuiden - Stichting Solidari-
teitsgebouw Velsen heeft een 
oproep aan B&W en gemeen-
teraadsleden gedaan voor een 
passende oplossing voor de be-
staande problemen. 
De huur van het Solidariteitsge-
bouw werd vorig jaar septem-
ber opgezegd. Tot die tijd betaal-
de ReinUnie de huur. Dankzij de 
verschillende stichtingen in het 
Solidariteitsgebouw wordt heel 
veel huisraad, circa drie ton per 
jaar, gerecycled en wordt voor-
komen dat dit bij het afval te-
recht komt. HCV Alkmaar, die 
ReinUnie heeft overgenomen, wil 
niet bijdragen aan dit initiatief, zij 
voelen niet voor regionale steun. 
De gemeenteraad moet nog een 
beslissing nemen over het voort-
bestaan van het Solidariteitsge-
bouw en wil dat waarschijnlijk in 
augustus doen, in het kader van 
de Millenniumdoelen.
Intussen zoekt het Tender Colle-
ge twee lokalen en ruimte voor 
schooltuinen voor tweedeklas-
sers die op de huidige locatie 
geen plek hebben. Zij hebben 
hun oog laten vallen op het, af-
gekeurde, voormalige school-
gebouw aan de Eenhoornstraat, 
waar het Solidariteitsgebouw 

met zes organisaties gevestigd 
is. Hoewel het gebouw al op-
timaal wordt gebruikt en geen 
ruimte biedt aan meer activitei-
ten, heeft de stichting in overleg 
met de gemeente afgesproken 
samen te werken aan een oplos-
sing voor de leerlingen van het 
Tender College.
Gerard van Broekhuijsen, de 
voorzitter van de stichting, ziet 
als enige oplossing het plaatsen 
van noodlokalen bij op of het be-
staande pand. De groenstrook 
achter het pand zou ruimte bie-
den voor de gewenste tuinen.
,,Ik zie verbouwen van de be-
staande ruimtes tot, aan de eisen 
van deze tijd aangepaste, lesac-
comodaties, niet als oplossing, 
vanwege de kosten.’’ Van Broek-
huijsen pleit voor het voortbe-
staan van het Solidariteitsge-
bouw in de huidige vorm. ,,En 
als we hier moeten verdwijnen, 
hoop ik dat er ruime faciliteiten 
voor ons komen.’’
Stichting Solidariteitsgebouw 
Velsen biedt sinds 2002 onder-
dak aan Velsen voor de Derde 
Wereld, De Roestige Pot, Stich-
ting Hulp aan Zlotoryja, Cuba 
Connection, Roemenië Transport 
en Hulp aan Roemenië. 

Opruimactie succesvol
Velsen - Op vrijdagavond heb-
ben sportvissers onder het mot-
to ‘Hou je visstek schoon’ het 
zwerfvuil op de noord- en zuid-
pier opgeruimd. Gewapend met 
vuilniszakken en vuilgrijpers is er 
meer dan een aanhanger vol rot-
zooi van de pieren gehaald. 
De actie is een samenwerkings-
verband van de georganiseer-
de sportvisserij. Dit zijn de hen-
gelsportverenigingen Zeevis-
sen.com, IJmuider Zuidpier Zee-
vis Vereniging (IJZVV), de Hen-
gelsportfederatie NoordWest 
Nederland, zeevistips.nl en alle 
hengelsportzaken in de omge-
ving van de pieren.
De buit bestond vooral uit blik-
jes, hout en allerlei soorten plas-
tic. ,,Eigenlijk alles wat blijft drij-
ven ligt verspreid over de pieren’’, 
vertelt Gerard Roosloot, voorzit-
ter van de hengelsportfederatie 
NoordWest Nederland. ,,Onge-
lofelijk dat er zoveel rommel ligt. 
Je ruimt toch gewoon je afval op 
na een dagje op de pier?’’, vraagt 
hij zich hardop af. ,,De volgende 
keer zit je er zelf weer tussen’’, 
vervolgt hij terwijl hij ondertus-
sen de zoveelste  plastic tas in 

een vuilniszak stopt.
In de binnenbocht van de Noord-
pier is een hele groep sport-
vissers bezig vuil te verwijde-
ren. Rik Hagedoorn, zelf eige-
naar van een hengelsportzaak, 
geeft tekst en uitleg: ,,Hier ligt 
altijd erg veel drijfvuil. Veel afval 
dat van de pier of strand te water 
waait komt met de overwegende 
zuidwestenwind hier weer tus-
sen de blokken terecht. Omdat 
ook sportvissers troep achterla-
ten steken wij de hand in eigen 
boezem. Opruimen dus!’’
De opruimactie op de pieren is 
niet eenmalig. Met spandoeken 
en troep in de etalages wijzen 
winkeliers de sportvissers op het 
probleem. Voorkomen is beter 
dan genezen. Later dit jaar wor-
den daarom ook de mogelijkhe-
den voor een beperking van af-
val binnen de zeesportvisserij 
verder uitgewerkt. Biologisch af-
breekbare tasjes en recyclebare 
aasbakken zijn slechts enkele 
ideeën die binnen de commissie 
zeevissen van de hengelsportfe-
deratie leven. Suggesties zijn van 
harte welkom.  Mail naar info@
pos-sportvisserij.nl.

Klaverjassen bij 
Schoppen Aas
IJmuiden - Op woensdag 26 
augustus komen de klaverjas-
sers van Schoppen Aas weer 
bij elkaar. De club gaat ale-
weer het 30e levensjaar in. Kaar-
ten voor de lol is troef, er is nog 
ruimte voor nieuwe leden. Plaats 
van bijeenkomst is de zaal van 
de Pieterskerk aan de Mercuri-
usstraat. Er is een lift aanwezig. 
Wie belangstelling heeft kan bel-
len met 518725 of 511467.

Getuigen
gezocht
IJmuiden - De politie is op zoek 
naar getuigen van een bedrei-
ging/poging zware mishandeling 
van een 48-jarige Velsense fiets-
ster door een automobilist op de 
Lange Nieuwstraat. De vrouw 
wilde vorige week donderdag 
omstreeks 12.30 uur ter hoog-
te van het Marktplein de voor-
rangskruising oprijden, maar 
wachtte de reactie af van de be-
stuurder van een blauw bestel-
busje. Deze begon haar plotse-
ling te bedreigen. Op het mo-
ment dat de vrouw bijna voor de 
auto van de man langs fietste 
reed de man op haar af. De fiets-
ster kon zichzelf ternauwernood 
in veiligheid brengen door het 
stuur van haar fiets om te gooi-
en en van haar fiets af te stap-
pen. Hierbij vielen haar bood-
schappen op de grond. De be-
stuurder is vervolgens weggere-
den de Lange Nieuwstraat in. De 
bedreigingen werden luidkeels 
herhaald. De man is een onbe-
kende van de Velsense. De po-
litie onderzoekt de zaak en ver-
zoekt getuigen contact op te ne-
men met het bureau in IJmuiden, 
telefoon 0900-8844.

Stem op EHBZ Team
IJmuiden - Sinds vorig jaar is het 
EHBZ Team Velsen actief. EHBZ 
staat voor Eerste Hulp bij Zee-
zoogdieren. Zij helpen voorna-
melijk aangespoelde zeehonden 
(huilers) en bruinvissen, maar ze 
staan klaar voor alle zeezoogdie-
ren. Zeven dagen per week, 24 
uur per dag. De hulpverleners 
kregen hun opleiding bij Lenie 
t’Hart in Pieterburen en nu nog 
is er contact met de mensen van 
de zeehondencreche. Is er een 
zeehond die hier niet verder ge-
holpen kan worden, dan wordt 
het dier overgebracht naar Pie-
terburen. De mensen van daar 
komen dan de mensen van hier 
tegemoet rijden, onderweg tref-
fen zij elkaar en wordt de zee-
hond overgedragen. Het EHBZ 
Team Velsen krijgt geen subsidie, 
de mensen betalen alles uit ei-
gen zak. Medicijnen voor de die-

ren, materiaalkosten, benzine-
kosten en ga zo nog maar even 
door. Dat gaat aardig in de pa-
pieren lopen. Nu zijn ze geno-
mineerd voor een actie, waarbij 
geldbedragen verdeeld worden: 
‘Mijn goede doel in de buurt’ van 
de telefoongids. Mensen kunnen 
via Internet hun stem uitbren-
gen. Er kan tot oktober gestemd 
worden. Een onafhankelijke ju-
ry bekijkt dan alle goede doelen. 
Uiteraard kijken zij hoeveel men-
sen het doel genomineerd heb-
ben, maar ze kijken ook naar de 
motivatie. 

Het mag duidelijk zijn: het EHBZ 
Team Velsen kan wel een steun-
tje in de rug gebruiken, dus ie-
dereen die deze groep een warm 
hart toedraagt stemt via: http://
mijngoededoel.detelefoongids.
nl/index.php?id=250

Velsen - Rode Kruis Velsen 
houdt dinsdag 18 augustus om 
19.30 uur een ledenvergadering 
aan ‘s Gravenlust 35B in Vel-
sen-Zuid. Tijdens die vergade-
ring zalonder meer worden ge-
sproken over het besluit van het 
fusievoorstel met het Nederland-
se Rode Kruis. Alle stukken lig-
gen vijf dagen voor de vergade-
ring voor de leden ter inzage op 
afspraak met de secretaris, tele-
foon 0255-519812. 

Vergadering 
Rode Kruis

Man bekneld bij 
frontale botsing
Velsen-Noord - Twee auto’s zijn 
vrijdagmiddag op elkaar geknald 
op de kruising van de Grote Hout- 
of Koningsweg met de Schulp-
weg. Een automobilist moest uit 
zijn auto geknipt worden door de 

brandweer. Hij is met beenletsel 
naar het ziekenhuis vervoerd. De 
andere bestuurder is ongedeerd. 
De toedracht van het ongeluk is 
nog onbekend. (foto: Leop Till-
mans)

Hardrijders
Santpoort-Noord - De politie 
heeft vorige week vrijdag tussen 
16.15 en 17.45 uur op de A208 
een snelheidscontrole gehou-
den met de lasergun. Van de 430 
passanten reden er 13 flink te 
hard. De hoogste snelheid werd 
gemeten op 150 km/uur, waar 
maximaal 100 km/uur is toege-
staan. Alle hardrijders werden 
door de politie aan de kant gezet 
en kregen een bekeuring.
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Grace Darling zingt op 
kunstmarkt Spaarndam
Spaarndam - Zaterdag 8 au-
gustus om 15.00 uur treedt vrou-
wenshantykoor Grace Darling uit 
IJmuiden op in de Oude Kerk in  
Spaarndam. Het koor staat onder 
leiding van Hinke Hillige.
Gezien  de grote belangstelling 
in voorgaande jaren is Grace 
Darling weer uitgenodigd. Het 
koor behoort zo langzamerhand 
bij het ‘palingdorp’ Spaarndam.
Het koor is opgericht in februari 
1998 en telt ongeveer 27 leden. 
Het koor brengt dit enthousias-
me naar buiten door het zingen 
van shanty’s en seasongs. Shan-
ty’s zijn werkliederen, die vroe-
ger aan boord van de zeilsche-

pen gezongen werden om zo het 
zware werk wat te verlichten. De 
naam van het koor is ontleend 
aan een helding der zee uit de 
Engelse geschiedenis. Grace 
Darling was de dochter van een 
bekende vuurtorenwachter van 
het Engelse Longstone, William 
Darling. Zij en haar vader red-
den destijds vele schipbreukelin-
gen. Zelf werd zij op jonge leef-
tijd slachtoffer bij één van haar 
reddingsacties.
De toegang bedraagt 5 euro per 
persoon, kinderen tot 12 jaar 
gratis. De opbrengst van dit con-
cert is bestemd voor het Restau-
ratiefonds Oude Kerk.

Expositie 
Dorpskerk
Wijk aan Zee - Afgelopen 
maandag werd er een bijzondere 
expositie geopend in de Dorps-
kerk aan het Julianaplein.
Joke Spoon schildert de laatste 
tijd vooral met acryl, omdat ze bij 
voorkeur buiten schildert en de-
ze verf snel droog is. Ze schildert 
vaak aan de kust, ook zijn er van 
Joke schilderijen die zij in Ierland 
maakte.
Joop Marechal uit IJmuiden 
kreeg ooit van zijn vader een 
bouwplaat van een mailschip. 
Waterlijmmodellen van zeesche-
pen maken werd een jeugdzon-
de die nooit meer overging. In-
middels is het een verzameling 
van rond de 300 schepen.
Zijn vrouw Wil Marechal-van 
Lieshout schildert ikonen vol-
gens een oud recept. Er wordt 
gebruik gemaakt van pigmenten 
die worden gemengd met eigeel. 
De ikoon wordt geschilderd op 
hout dat behandeld wordt met 
lijm en krijt. Wil schildert al meer 
dan twaalf jaar en het verveelt 
haar nooit.
De expositie is tot en met vrij-
dag 14 augustus te bezoeken. 
De Dorpskerk is van maandag 
tot en met vrijdag geopend van 
19.00 tot 21.00 uur, op zaterdag 
en zondag van 15.00 tot 17.00 
uur. 

Bridgeclub de Gieteling
Beverwijk - Bridgeclub De Gie-
teling is verhuisd en start het 
nieuwe seizoen op 15 september  
in het nieuwe onderkomen Pavil-
joen Westerhout aan het Wester-
houtplein 3.
Elke dinsdagavond tot en met 
27 april wordt er gebridged van 
19,30 tot 22.45 uur, na 3 ronden 
is er een korte pauze.

Het is een gezellige club waar ie-
dereen zich thuis voelt.
Na 4 keer ladderen voor de lijn-
indeling, worden er 4 competitie-
ronden gespeeld met promotie- 
en degradatie-mogelijkheden.
Aanmelden kan bij de wedstrijd-
leider H. de Bruijn, via 0251-
226237 of 0649798491 , E-mail: 
h-debruijn@hetnet.nl 

Stormvogels traint weer 
IJmuiden - Vorige week dinsdag 
stond de eerste training voor het 
nieuwe seizoen op het program-
ma. De 37 aanwezige selectie-
spelers werden door hoofdtrainer 
Patrick van der Fits en zijn assi-
stenten onderworpen aan een 
pittige training op het kunstgras-
veld. Gezien het enthousiasme 
en de getoonde inzet was duide-
lijk zichtbaar dat de selectie ook 
dit seizoen weer streeft naar het 
hoogst haalbare. In de gebrui-
kelijke maanden maart, april en 
mei is hard gewerkt om de se-
lectie zo volledig mogelijk in tact 
te houden. Ondanks het verlies 
van een aantal vaste basiskrach-
ten gaat de begeleidingsstaf er-
van uit dat er goede vervangers 
zijn aangetrokken om de selectie 
op peil te houden en daar waar 
nodig te verbeteren. Erg positief 
is het feit dat er vanuit de 
A-junioren een groot aantal spe-

lers zijn doorgestroomd naar de 
selectie. Natuurlijk moet blijken 
aan het einde van het seizoen 
of alle positieve energie omge-
zet kon worden in resultaten 
maar de eerste oefenwedstrijden 
staan al snel op het programma. 
De wedstrijden in de voorberei-
ding op het seizoen zullen ook 
dit jaar weer volledig benut wor-
den om ingespeeld te raken.
Traditiegetrouw speelt  Stormvo-
gels zijn eerste oefenwedstrijden 
bij SJC in Noordwijkerhout.  Vol-
gende week dinsdag 11 augus-
tus speelt Stormvogels 1 tegen 
Overbos zaterdag 1 om 19.30 uur 
voor de Haarlems Dagblad cup.
Ook dit jaar neemt Stomvogels 
weer deel aan het Hannie Spronk 
toernooi en wel op donderdag 13 
augustus en zondag 16 augus-
tus. Zaterdag 15 augustus ten-
slotte wordt het jaarlijkse Zilve-
ren Trawler toernooi gespeeld.

Voetbal Vereniging 
IJmuiden springlevend
Velsen-Zuid - Wie zin heeft om 
komend seizoen te gaan voet-
ballen, is van harte welkom bij  
v.v. IJmuiden. Bij de jeugd is er 
nog plaats maar ook senioren 
zijn welkom. Wie geboren is na 
1 januari 2001 profiteert van een 
leuke aanbieding.: die betaalt het 
eerste jaar geen contributie.
De v.v. IJmuiden is een zater-
dag vereniging waar voor een 
deel prestatiegericht gevoet-
bald wordt, maar waar ook re-
creatieve voetballers veel plezier 
kunnen beleven. Het eerste van 
IJmuiden speelt komend jaar 3e 
klasse onder de nieuwe hoofd-
trainer Bert van Duijvenboden.
Belangrijk voor de v.v. IJmuiden 
is de doorstroming vanuit de 
jeugd.
De dit jaar opgerichte jeugd-
commissie is met veel energie 
een jeugdplan aan het opstel-
len die komend voetbaljaar klaar 
zal zijn. Dit jeugdplan omschrijft 

duidelijk de doelstellingen van 
v.v. IJmuiden en er wordt ook 
veel aandacht geschonken  aan 
normen en waarden.
De jeugdcommissie kan met veel 
plezier aankondigen dat er een 
hoofd opleidingen is aangesteld 
in de persoon van Hans Nieu-
wenhuis. Hans heeft al diverse 
functies op het trainersvlak bin-
nen de vereniging uitgeoefend  . 
Hi gaat  het technische onder-
deel van het jeugdplan verder in-
vullen en hij gaat de trainers ver-
der begeleiden.
Binnen de vereniging is er ook 
een activiteitencommissie die 
niet stil zit en allerlei leuke din-
gen voor de jeugd organiseert.
Kortom reden te meer om eens  
langs te komen. Een keertje 
meetrainen kan altijd.
Voor verdere informatie en/of 
aanmelden: Wybe Jaspers (se-
cretaris jeugdcommissie) tel 06-
38295573.  

Nieuwe spelersbus
Velsen-Zuid - De in Haarlem 
gevestigde onderneming Jan 
De Wit Group schenkt de Witte 
Leeuwen een spiksplinternieuwe 
spelersbus. Vorige week don-
derdag werd de bus bij het TATA 
Steel Stadion in aanwezigheid 
van een flink aantal oud-spelers 
gepresenteerd.
Jan de Wit Group, founder van 
Stichting Pro Telstar en tevens 
Satellietsponsor van de club uit 
Velsen, heeft de exclusieve tou-

ringcar, voorzien van ondermeer 
lederen reiszetels, laten uitvoe-
ren met het succesvolle elftal uit 
jaargang 73-74. Dit team eindig-
de toentertijd op de zesde plaats 
van de eredivisie.
De teamfoto beslaat een groot 
gedeelte van het exterieur van 
de spelersbus. Het overbekende 
logo van de Betaald Voetbalor-
ganisatie uit de IJmond zal even-
eens een prominente plaats op 
de touringcar innemen.

Zeemijl van 
Bloemendaal
Bloemendaal - Op zondag 9 
augustus wordt voor de 53e keer 
de Zeemijl van Bloemendaal ge-
organiseerd. Deelnemers kun-
nen kiezen voor het zwemmen 
van een hele zeemijl (1852 me-
ter) in wedstrijdverband of voor 
een prestatietocht van een halve 
of een hele zeemijl.
Deelnemen is op eigen risico, 
leeftijdsgrens voor de hele zee-
mijl is 15 jaar, voor de halve zee-
mijl is dat 12 jaar en in bezit van 
zwembrevet A en B. Voor deelna-
me is een sportkeuring verplicht. 
Inschrijven zondag 9 augustus 
vanaf 10.30 uur bij reddingspost 
De Kentering van de Vrijwillige 
Bloemendaalse Reddingsbriga-
de, op de kop van de Zeeweg. 
Bij slecht weer wordt het verzet 
naar 16 augustus. Meer informa-
tie: www.reddingsbrigade--bloe-
mendaal.nl Palingsound bij Seaport

Velsen - In verband met de va-
kantie van Peter Starreburg zul-
len de komende zes weken op 
vrijdagavond tussen 19.00 en 
21.00 uur in het teken staan van 
de Palingsound. Deze benaming 
werd destijds door dj Joost den 
Draaijer gegeven aan de typi-
sche sound die Volendamse ar-
tiesten als The Cats, BZN en Left 
Side voortbrachten die in de ja-
ren zestig op het hoogste niveau 
te vinden waren in de Top 40.
Met een pondje Paling en nieuw 
muziekmateriaal voor de dj’s was 

de palingsound geboren. Ieder-
een weet wat Volendam sinds-
dien op muziekgebied heeft 
voortgebracht. Next One, Mad-
dog, Stampvast, Maribelle, Nick 
& Simon, Jan Smit, 3J’s en ve-
le anderen. Een aantal beken-
de maar ook minder bekende 
Volendammers komen aan het 
woord. Ook IJmuidenaar Klaas 
Leyen, destijds producer van de 
Cats zal in deze serie te horen 
zijn. Het programma heeft de ti-
tel ‘One Way Wind’ gekregen. 
Erik Beekman is de presentator.

Hardleers
Velsen - De politie hield vori-
ge week donderdagnacht om-
streeks 00.10 uur op de Parkweg 
een 20-jarige IJmuidense auto-
mobilist aan voor het rijden ter-
wijl zijn rijbewijs was ingevor-
derd. De agenten hadden de-
zelfde man een paar weken ge-
leden betrapt op het rijden on-
der invloed en toen moest hij zijn 
rijbewijs inleveren. Ook nu bleek 
de man teveel alcohol gedron-
ken te hebben. Hij blies 235 UG/
L. De politie heeft de auto van de 
man in beslag genomen.



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

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

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

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

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

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

woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

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

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- en 
grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1 
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur 
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

en urgenties

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

KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort           
Hagelingerweg 54 1 naaldboom                           
  (de boom is dood)
Bickerlaan 20 3 dennenbomen         
Bickerlaan 18 1 dennenboom             
 
Dagteklening van deze kapvergunningen is 
4 augustus 2009
 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.
 
BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-146-2009 Industriestraat 22F te IJmuiden; 

het plaatsen van prefab zelfdragende 
entresolvloeren

BP-147-2009 Biezenweg 70 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een tentaccomodatie 
t.b.v. jaarlijkse kerstshow (tijdelijk)

BP-148-2009 De Ruyterstraat 178 te IJmuiden; 
het realiseren van een kantoor 
(begane grond)

BP-149-2009 Pontweg ong. te Velsen-Noord; 
het plaatsen van een unit voor 
veerkantoor (tijdelijk)

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

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BL-153-2009 Lepelblad 54 te Velserbroek; 
het oprichten van een berging

BL-154-2009 Zeeweg 217 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-155-2009 Paramaribostraat 42 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel 
(voorgevel),een garage en een erker

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

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 13 
augustus 2009.
BL-137-2009 Ladderbeekstraat 68 te Velsen-Noord; 

het legaliseren van een serre
BL-144-2009 Ladderbeekstraat 122 te Velsen-Noord; 

het oprichten van een berging
BL-145-2009 Corantijnstraat 22 te Santpoort-Noord; 

het veranderen van een kozijn (voorzijde)
BL-149-2009 Hageveldlaan 6 te Santpoort-Noord; het 

plaatsen van een erker en twee dakka-
pellen (voor- en achterzijde)

BL-152-2009 Van Dalenlaan 136 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-153-2009 Lepelblad 54 te Velserbroek; 
het oprichten van een berging

BL-154-2009 Zeeweg 217 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-155-2009 Paramaribostraat 42l te Santpoort-
Noord; het plaatsen van een dakkapel 
(voorgevel),een garage en een erker

BP-130-2009 Eksterlaan 31 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van de 
tweede verdieping van een woning

BP-135-2009 Velserduinweg 19 en 21A te IJmuiden; 
het veranderen van een woonwinkel/

bedrijfsruimte naar kantoorruimte
BP-136-2009 Velserduinweg 21 te IJmuiden; 

het veranderen van een woning naar 
kantoorruimte

BP-137-2009 Louise de Colignylaan 7 te Santpoort-Zuid; 
het oprichten van een bijgebouw

BP-138-2009 Oranjestraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van twee appartementen-
complexen (52 appartementen)

BP-140-2009 Koningin Wilhelminakade 219 te IJmuiden; 
het veranderen van een gemeentelijk 
monument tot Thomashuis

BP-141-2009 Huis te Wissenlaan 27 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 1e 
verdieping van een woning

BP-143-2009 3e Industriedwarsstraat 5 te IJmuiden; 
het veranderen van 1 bedrijfsunit naar 2 
bedrijfsunits

BP-144-2009 Kennemerlaan 46 te IJmuiden; 
het veranderen van de voorgevel van een 
winkel

BP-148-2009 De Ruyterstraat 178 te IJmuiden; 
het realiseren van een kantoor 
(begane grond)

 
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke 
mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente 
informatie wordt bijgewerkt.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ont-
heffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-114-2009  Bloemendaalsestraatweg 20 en 22 te 

Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van 
2 dakkapellen (voor- en achtergevel)

BP-68-2009  Ster Bastion 105 te Velserbroek; 
het veranderen van een voormalig fit-
nesscentrum naar kantoor en woonruimte

BP-125-2009 Canopusplein 5 te IJmuiden; 
het plaatsen van een geluidswerend scherm

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
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Gordon streelt de
show op Canal Parade
Regio - Zanger Gordon eiste afgelopen zaterdag alle aandacht voor zich op tijdens de Canal Parade in 
Amsterdam. Tijdens de bonte botenparade door de grachten was de zanger verkleed als extravagante 
sinterklaas. In de loop van de middag raakte Gordon bevangen door de hitte en moest hij per ambulan-
ce afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar moest hij tot tien uur ‘s avonds blijven, vertelde hij maandag in 
RTL Boulevard. De Gay Pride trok meer dan een half miljoen bezoekers. (foto: Lia Boot)

Bijdrage voor zieken
en gehandicapten
Velsen - Vanuit de gemeente 
Velsen is een regeling voor chro-
nisch zieken en gehandicapten 
met een laag inkomen, die een 
financiële bijdrage kunnen krij-
gen. Deze is bedoeld als een te-
gemoetkoming in de verbor-
gen kosten die een chronische 
ziekte of handicap met zich mee 
brengt. Denk daarbij aan extra 
stookkosten, waskosten of kle-
dingslijtage. Het kan ook gaan 
om klusjes in en om het huis of 
een lidmaatschap van een be-
langenorganisatie. 
De tegemoetkoming is categori-
aal en dat betekent dat de kos-
ten niet aangetoond hoeven te 
worden. Als er in een huishou-
den één of meer personen te 
maken hebben met een chro-
nische ziekte of handicap en er 
sprake is van een minimum in-

komen dan komt men moge-
lijk in aanmerking voor de rege-
ling. De Formulierenbrigade Vel-
sen kan kijken of iemand in aan-
merking komt en biedt onder-
steuning bij het aanvragen. Ver-
der kijken zij naar waar men mo-
gelijk nog meer recht op heeft. 
Maak gewoon even een af-
spraak, via de telefoon of com-
puter. Even langskomen kan na-
tuurlijk ook altijd, lukt dat niet 
dan komen de consulenten van 
de Formulierenbrigade Velsen 
aan huis. Zij zijn op werkdagen 
bereikbaar via telefoonnummer: 
0255-533885. E-mail: formulie-
renbrigadevelsen@madi-mk.nl. 
De Formulierenbrigade Velsen 
is gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
‘de Delta’, Rijnstraat 2 1972 VG 
IJmuiden.

Concert Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op woensdag 12 
augustus vindt er in de Nieuwe 
Kerk aan de Kanaalstraat  een 
orgelconcert plaats. Aanvang 
is 20 uur, uitvoerende is Mar-
cel van de Ketterij. Het program-
ma voor dit concert is zeer boei-
end. Van samenzang , improvisa-
tie op bekende geestelijke liede-
ren tot werken van bekende en 
minder bekende meesters. Mar-
cel is in 1965 geboren en op 6-

jarige leeftijd leerde hij de eerste 
beginselen van het orgelspelen 
van zijn vader. Na een opleiding 
bij Peter Eilander bezocht Marcel 
het conservatorium van Zwol-
le, waarna hij in 1991 het diplo-
ma Uitvoerend Musicus Orgel. 
Bovendien is hij in het bezit van 
het diploma Kerkelijk Orgelspel. 
Marcel is tevens dirigent van een 
aantal koren en hij is werkzaam 
als muziekdocent.

Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 7 augustus t/m 17 september 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergun-
ningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-8-2009   Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; 

het plaatsen van ventilatiedoorvoeren 
en het aanpassen van het interieur t.p.v. 
de toiletten (gemeentelijk monument)

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

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 7 t/m 
20 augustus 2009 ter inzage.
BP-122-2009 Kerkweg 3 te Santpoort-Noord; 

het vergroten van de achtergevel

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-126-2009 Biallosterskilaan 15 te Santpoort-Noord; 

het veranderen van een woning (inpan-
dig)

BP-88-2009 Bloemendaalsestraatweg 143 te 
Santpoort-Zuid;
het veranderen van een garage, het 
plaatsen van een erfafscheiding en een 
balkonhek

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

BP-120-2009 Valckenhoeflaan 23 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
balkon

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 sloopvergunning verleend voor:
SL-63-2009 Ampèrestraat 3 te IJmuiden; 

het slopen van een kantoorpand met 
loods

SL-67-2009 Willemsbeekweg 9 te IJmuiden; 
het verwijderen van diverse asbest-
houdende materialen

SL-69-2009 Platformweg 21 te Velsen-Noord; 
het verwijderen van asbesthoudende 
gevelplaten

SL-70-2009 Bronsstraat 20 te IJmuiden; 
het slopen van een magazijn en een 
loods

SL-71-2009 Planetenweg 100 te IJmuiden; 
het verwijderen van diverse asbest-
houdende materialen

SL-75-2009 Schiplaan 4 t/m 146 en 182 t/m 324 te 
IJmuiden;
het verwijderen van asbesthoudend 
plaatmateriaal van het dak van 
2 flat-gebouwen

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).
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