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V E L SE N - KPN gaat op vier plek-
ken in de gemeente de openbare
telefooncellen op straat verwij-
deren. In overleg met de ge-
meente is besloten binnenkort
met de verwijdering te begin-
nen.

De openbare telefooncellen
die verdwijnen staan aan de Au-
rora Bastion nummer 8 in Velser-
broek, bij de Lange Nieuwstraat
nummer 422 in IJmuiden, bij de
Broekbergenlaan nummer 47 in
Santpoort-Noord en bij de Wil-
lem de Zwijgerlaan nummer 108
in Santpoort-Zuid. 

Het weghalen van de publieke
telefooncellen heeft vanzelfspre-
kend alles te maken met de
stormachtige opkomst van de
mobiele telefoon de afgelopen
jaren. De meeste mensen zijn in
het bezit van zo’n toestel, waar-
door er overal in het land minder
wordt gebeld bij publieke tele-
foons. 

Weinig mensen lopen nog
naar een openbare telefoon en
daarom heeft KPN, aldus een
woordvoerder gisteren, vorig
jaar aan staatsecretaris Heems-
kerk gevraagd of de zogeheten
’BUD-plicht’ mocht worden te-
ruggegeven. De BUD-plicht be-
helsde dat KPN op iedere vijfdui-
zend inwoners een openbare te-
lefoon moest installeren.

De regering stemde daarmee
in en vandaar verwijdert KPN
binnenkort op vier plekken in
Velsen de telefoons. Volgens de
KPN-woordvoerder zullen op
termijn alle telefoons in Neder-
land uit het straatbeeld verdwij-
nen. Op welke termijn dat zal
zijn, durft de woordvoerder niet
te voorspellen. Nu wordt elk jaar
bekeken welke telefoons nog
winstgevend genoeg zijn voor
KPN om te blijven exploiteren.
De twee openbare telefoons in
Velsen-Noord, aan de Wijker-
straatweg, blijven voorlopig nog
staan.

KPN is als de opvolger van de
vroegere PTT de monopolist in
Nederland wat betreft publieke
telefoons op straat. Dat is on-
danks het openbreken van de te-
lefoniemarkt altijd zo gebleven,
juist omdat de regering oordeel-
de dat het gebruik maken van
een openbare telefooncel toch
een aflopende zaak is.

Telefooncellen
in vier straten
ruimen het veld

De familie Iskes heeft warme
gevoelens bij het museum dat
gevestigd is in het pand van de
voormalige Visserijschool.
,,Mijn vader heeft er al zijn pa-
pieren behaald, net als mijn
zoon’’, vertelt hij. ,,Zelf heb ik
er op school gezeten maar nooit
afgemaakt. Ik ging varen en
kreeg verkering, het is er niet
van gekomen’’, geeft hij lachend
toe. 

Extra
Diploma’s of niet, met Iskes
Sleepdienst gaat het prima. De
Triton werd in juni toegevoegd
aan de vloot en binnenkort ko-
men daar nog de slepers Ginger
en Brent bij. ,,Vernoemd naar
mijn kleinkinderen’’, vertelt hij.
,,Met Brent kom ik wel eens in
het museum, vindt hij prach-
tig’, zegt Iskes. ,,We zouden
toch ook nog met zijn tweetjes
naar het museum in Maassluis
opa’, zei hij pas nog tegen me.’’

Iskes geeft hoog op over de
vrijwilligers die van het muse-
um iets moois maakten en het
mooi houden. ,,Al die mensen
lopen er hard voor’’, vat hij sa-
men. ,,We sponsoren het muse-
um al, maar deze cheque is een
mooie extra.’’

Dat is het zeker, vindt ook Ar-
dy Zwart, voorzitter van het
Zee- Havenmuseum. ,,Dit soort
verrassingen zijn heel belang-
rijk voor ons museum. Het stelt
ons in staat om dingen te doen
die we anders nooit kunnen
doen. Van een deel van het geld
hebben we een enorm doek la-
ten maken met een kotter op

volle zee erop. Dat hangt nu te-
gen de kale muur tegenover het
museumcafé’’, vertelt ze trots.

Het museum is grotendeels
afhankelijk van sponsoren en
dat maakt het een kwetsbare
onderneming. ,,Ik maak me
soms best zorgen over de toe-
komst’’, zegt Zwart. ,,Je moet
vooruitkijken en prognoses ma-

ken. De energiekosten alleen al
zijn 2500 euro per maand. Een
reparatie aan het dak kost zo
vijfendertigduizend euro. Met
dat soort bedragen met je reke-
ning houden. In het algemeen
blijven de onderhoudskosten
voor het gebouw maar stijgen.
Hoe moet het over vijf jaar?
Misschien moeten we wel over-

wegen om een goedkoper ge-
bouw te zoeken. Maar er zit
heel veel emotie bij dit gebouw.
Het is immers de oude Visserij-
school en velen hebben er in de
jaren tachtig keihard aan ge-
werkt om het gebouw te behou-
den. Aan de andere kant gaat
het uiteindelijk om de collecte
en niet om het gebouw. Ik maak

me best zorgen. Stel dat het
museum verdwijnt, dan is
IJmuiden zijn historie als vis-
sersplaats kwijt.’’ 

,,Maar we moeten het ook
niet te negatief zijn. Het muse-
um is gezond, we hebben geen
schulden, en velen dragen ons
net als Ben Iskes een warm hart
toe. Daar zijn we erg trots op.’’ 

Cadeautje van vijfduizend euro van Sleepdienst Iskes aan Zee- en Havenmuseum

Uitzicht museumcafé verfraaid
door friso bos

I J M U I DE N - ,,Je moet koes-
teren wat je hebt, en we
hebben in IJmuiden niet
veel als het om het behoud
van onze historie aan-
komt’’, zegt Ben Iskes,
grondlegger van de gelijk-
namige sleepdienst. Bij het
doopfeest van de nieuwste
Iskes sleper Triton in juni,
vroeg hij de gasten die een
cadeautje wilden geven dat
te doen op een speciaal ge-
opend rekeningnummer
ten bate van het Zee- en
Havenmuseum. Gistermid-
dag overhandigde Iskes
trots een cheque van vijf-
duizend euro aan het mu-
seumbestuur.

Dankzij de cheque van Ben Iskes (rechts) kon Ardy Zwart (links) onder meer het doek op de achtergrond laten maken. FOTO UNITED PHOTOS/ADE JOHNSON

Spitsbergen is niet gehaald.
Eindeloos noordenwind. Twee-
honderd mijl op de motor tegen
golven in beuken. Geen tijd
meer om te wachten op wind
uit de goede hoek en dus werd
de koers 180 graden verlegd.
Maar hier in Svolvær, de hoofd-
stad van de Noorse eilanden-
groep de Lofoten, klagen Wil-
lem en Merel Jonkman niet.
Willem: ,,Onbegrijpelijk dat
hier zo weinig zeilers zijn. Er
gaan dagen voorbij dat je geen
boot ziet. Dit is een schitterend
vaargebied. Ik heb veel op de
Middellandse Zee gevaren en
dit is de eerste keer dat ik in
Noorwegen ben. Maar dit is
echt veel mooier. Dit overtreft
mijn verwachtingen.’’

Willem, Merel en dochter
Koosje zijn dan al weken onder-
weg. Vandaag is een nieuw
groepje vrienden aan boord ge-
komen om te genieten van de
gastvrijheid van de Jonkman-
nen, de sprookjesachtige Lofo-
ten en de fraaie lijnen van de
Espadon. 

Het stalen jacht – 26 meter,
een ontwerp van Bruce Roberts
– is voor veel zeilers in Neder-
land een bekende verschijning.
Willem was bestuurslid van
Yachtclub Seaport Ymuiden
(YSY) en is organisator van de
Ronde om Noord-Holland ge-
weest: een zeilevenement waar
tegenwoordig 250 jachten aan
deelnemen. De Espadon vervult
daarin de rol van startschip.
Nog wel. 

Over twee jaar moet naar een
andere starter worden uitgeke-
ken. Dan maken Willem en Me-
rel een droom werkelijkheid en
zeilen de wereld over. ,,Je moet
deze trip zien als voorbereiding
op de grote reis. We hebben de
boot drie jaar geleden gekocht,
wonen er op en varen er veel
mee. Dan weet je op een gege-
ven moment wel wat je veran-
deren wilt. De plannen zijn wel
al een paar keer gewijzigd.
Maar hier’’, en Willem wijst in
de kuip rondom hem, ,,komt
een volledige overkapping waar
de bezaan bovenop komt te

staan. Dat geeft ons meer ruim-
te en beschutting. En de motor
gaat er ook uit. Daar komen
twee kleinere voor terug die
zuiniger zijn met brandstof en
een groter rendement hebben.’’

Verder wordt er niet zo gek
veel gepland. ,,Met zo’n reis is
géén planning de beste plan-
ning,’’ zegt Willem. Wat verras-
send klinkt uit de mond van
een 49-jarige die op z’n twintig-
ste besloot om op zijn vijftigste
een wereldreis met een zeilboot
te maken en dat nu dus ook
werkelijk gaat doen.

Willem: ,,Ik heb van jongs af
aan altijd al veel gezeild en op
mijn zestiende voer ik op een
vrachtschip naar Zuid-Amerika.
Ik wilde daarna graag zelfstan-
dig zulke reizen maken en het
maakte mij niet uit of dat per
zeilboot of motorboot was. Daar
groei je dan in de jaren naar toe,
met de nodige ups en downs.
Eigenlijk hadden we al weg wil-
len zijn.’’

Merel: ,,Ik ontmoette Willem
tijdens de zeilrace IJmuiden-
Lissabon waar ieder op zijn ei-
gen boot aan deelnam. Van bei-
de was de relatie net voorbij en
allebei woonden we al op een
zeilboot. Mijn boot had ik sa-
men met mijn ex gekocht en we
hadden grote plannen voor een
wereldreis. Maar het schip was
nog niet omgebouwd, of mijn
vriendje ging er met een ander
vandoor. Met Willem klikte het
direct. We zijn uiteindelijk op
Willems boot gaan wonen, ver-
kochten mijn boot en namen
drie jaar geleden de Espadon
over. Koosje is nu vijf en heeft
nog nooit in een vast huis ge-
woond.’’

Willem: ,,We hebben een lijst-
je met plekken die we graag
willen aandoen. De Amerikaan-
se meren, Alaska, Antarctica, de
fjorden van Chili, Polynesië,
Nieuw Zeeland. Dit wordt de
wereld rond, maar anders dan
gangbaar. De warme gebieden

zijn mooi, en die bezoeken de
mensen dan ook als ze de we-
reld rondzeilen, maar de koude
gebieden vinden we ook schitte-
rend. Ik weet nog dat ik daar in
Zuid-Amerika op het dek van
dat vrachtschip stond: de pin-
guïns zwommen rond de boot.
Gek genoeg nam je daar toen
nog geen foto van, maar ik vond
het geweldig. Ik heb altijd weer
die kant op gewild.’’

Anders dan gangbaar is ook
de tijdsduur van de reis: er ís
geen einddatum. Willem: ,,We
hoeven niet alles in één reis te
doen. We hebben onbeperkt de
tijd en willen ook wat zien van
de gebieden waar we komen.
Geen stress. Niet de dwang om
over zoveel weken per se op die
andere plek te zijn omdat je er
anders in het verkeerde seizoen
aankomt.’’ 

Willem staat op, ijsbeert over
het dek en voert voor de zoveel-
ste keer tijdens deze dagtocht
een handsfree telefoongesprek

met Nederland, terwijl op de
achtergrond de grillig gepiekte
bergen van de Lofoten voorbij
glijden. ,,Ik heb een bedrijf dat
ontruimingssystemen voor gro-
te gebouwen ontwikkelt en
waar mijn jongste zoon nu de
dagelijkse leiding over heeft.
Mijn inbreng kan ik ook vanaf
de boot leveren tegenwoordig,
met telefoon en internet kom je
heel ver. Dus ik blijf wel werken
als ik losgooi.’’

Dochter Koosje krijgt straks
schoollessen van vader en moe-
der, bijgestaan door een leraar
met wie contact wordt onder-
houden via het internet. Koosje
gaat uitblinken in Aardrijks-
kunde, dat staat vast. ,,Koosje,
Koosje,’’ roept Merel, terwijl
Willem weer door de nauwe
doorgang naar het fameuze
Trollfjord manoeuvreert. ,,Goed
kijken, sla dit op. Moet je zien
wat mooi! En je ziet het mis-
schien nooit meer.’’

IJmuidense zeilbootbewoners verruilen Marina Seaport voor de wereld

’Geen plan is het beste plan’

Willem, Merel en Koosje Jonkman uit IJmuiden aan Zee zijn op reis zonder einddatum. FOTO ERIC FOKKE

door eric fokke

S V O LVÆ R - Bestemming: de
mooiste plekken op aarde.
Reisduur: onbeperkt. Over
twee jaar vertrekken Willem,
Merel en Koosje Jonkman uit
IJmuiden aan Zee met de Es-
padon voor een reis rond de
wereld, ’maar anders dan
gangbaar’.

velserbroek

Inschrijven
Voetbaltoernooi
De inschrijving voor het Rabo-
bank Stratenteams Toernooi in
Velserbroek is bijna vol. Maar er
zijn nog een paar plaatsen vrij
voor straten die graag mee wil-
len doen. De voorrondes zijn op
24 en 25 januari en de finale is
op zaterdag 31 januari. De
teams strijden om verschillende
prijzen. De winnaar van het
toernooi krijgt de wisselbokaal
van hoofdsponsor: Rabobank
Velsen en omstreken. Opgeven
kan bij Peter Geldof: 06-
11155083 of Rob Tousain: 06-
28660287. Zie ook: www.stra-
tenteams.nl.

beverwijk

Informatieavond
over bevallen
Het Rode Kruis Ziekenhuis in
Beverwijk houdt vanavond een
informatieavond over bevallen.
De avond is bedoeld voor zwan-
gere vrouwen en hun partners
en duurt van 20.00 tot 22.00
uur. Het is in het restaurant van
het ziekenhuis op de tweede
etage. De zaal is vanaf 19.30 uur
open. Toegangskaarten zijn ver-
krijgbaar bij het Patiëntenservi-
cebureau van het ziekenhuis
aan de Vondellaan 13 of telefo-
nisch: 0251-265111.

ijmuiden

Musical over
krantenredactie
Musicalgroep Boms speelt be-
gin november in het Witte
Theater in IJmuiden de musi-
cal: ’Weer Wat Nieuws’. De mu-
sical gaat over de redactie van
een krant. In het stuk gaan re-
dactieleden van de krant op
zoek naar oplossingen voor pro-
blemen. Zo loopt het aantal
abonnees terug en kunnen de
artikelen een opfrisbeurt ge-
bruiken. De try-out van de mu-
sical is op 6 november en de
première op 8 november. De re-
guliere voorstellingen zijn op
11, 13, 14 en 15 november in het
Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 in IJmuiden. De aan-
vang is om 20.30 uur en kaarten
kosten 12,50 euro. Kaarten be-
stellen kan via: 0255-521026.
www.musicalgroepboms.nl.

,,Ik ben al meerdere keren geval-
len’’, vertelt een 77-jarige be-
woonster van de Slaperdijkweg,
die liever niet met haar naam in
de krant wil. Volgens haar is ze
niet de enige met dit probleem.
,,Mensen met rollators gaan zelfs
op het fietspad lopen, omdat ze
over de stoep niet vooruit ko-
men’’. 

Precies een jaar geleden belde
ze de gemeente om te vragen of
de stoep gerepareerd kon wor-
den. Volgens haar is er in de 46
jaar dat ze in de straat woont
slechts één maal iets aan het trot-
toir gedaan. De gemeente nam
de klacht in ontvangst en beloof-
de er binnen 11 weken iets aan te
doen. In februari was er echter
nog steeds niets gebeurd, dus
belde ze weer. Ditmaal kreeg ze
te horen dat de stoep over 22 we-
ken gerepareerd zou worden.
Maar weer gebeurde er niets. 

Veertien dagen geleden hing
de dame wederom in de telefoon.
Nu was de boodschap dat de her-
stelwerkzaamheden uitbesteed
waren en dat het daarom nog wel
even kon duren. ,,Ik heb het idee
dat ik gewoon aan het lijntje ge-
houden word’’, merkt ze op.

Bij navraag belooft de gemeen-
te beterschap. Er gaat nu écht iets
gebeuren. ,,Werkzaamheden als
deze worden op de clusterlijst
gezet’’, legt een woordvoerder
uit. ,,Waarschijnlijk is men dat in
oktober vorig jaar vergeten te
doen, toen mevrouw de eerste
keer belde’’. 

Zodra een klus op de cluster-
lijst geplaatst is, duurt het nog

zo’n tien tot twaalf weken voor-
dat er daadwerkelijk iets ge-
beurt. De Slaperdijkweg staat nu
vanaf begin oktober dit jaar op
de clusterlijst, dus het wordt vol-
gens de woordvoerder ’op z’n
vroegst december, maar waar-
schijnlijk later’. 

Hij legt uit dat de verschuivin-
gen in de stoep waarschijnlijk
zijn ontstaan door boomwortels.
Een grondwaterprobleem zorgt

ervoor dat de wortels niet naar
beneden groeien, maar naar de
oppervlakte. Dit is in bijna heel
Haarlem het geval, waardoor er
honderden gevallen zoals de Sla-
perdijkweg wachten op herstel.
En dan heeft deze straat nog ge-
luk dat er iets gedaan kán wor-
den. ,,In sommige straten liggen
zoveel boomwortels dat het hele-
maal geen zin heeft om het trot-
toir te repareren.’’ 

Valpartijen door slechte
staat van het trottoir

Boomwortels hebben de stoeptegels op verschillende plekken op de
Slaperdijkweg omhoog geduwd. FOTO DAPHNE DAMIAANS

Door Daphne Damiaans

HAAR LEM - De bewoners van de
Slaperdijkweg in Haarlem-
Noord zijn het zat. Regelmatig
vinden valpartijen plaats in de
straat door de slechte staat van
het trottoir. De gemeente laat het
tot nu toe afweten. 

I J M U I DE N - De sloop van de Ori-
onflat van twaalf hoog in IJmui-
den-Zeewijk is gepland in 2011.
Dat meldt eigenaar Woningbe-
drijf Velsen. De flat aan de Orion-
weg wordt afgebroken omdat
onderzoek uitwijst dat renovatie
te kostbaar is. 

Een andere reden is dat ’in de
directe omgeving van de flat veel
mogelijkheden zijn om nieuwe
kwaliteit aan ons woningbezit

toe te voegen’, zo meldt Woning-
bedrijf Velsen in een uitgave over
de nieuwbouw- en verbouwplan-
nen. Gisteren kon een Woning-
bedrijfwoordvoerder niet zeg-
gen waar die locaties precies zijn. 

De Orionflat bestaat uit 144
woningen. Woningbedrijf Vel-
sen wilde vanaf dit najaar met
zijn bewonerscommissie over-
leggen over sloop, verhuizing en
nieuwbouw. Die gesprekken ver-

schuiven naar het begin volgend
jaar. Woningbedrijf Velsen is be-
zig met de voorbereidingen. Het
eerste overleg met het bouwteam
van Woningbedrijf Velsen staat
begin 2009 op de agenda. 

Het is niet zeker dat de sloop
in 2011 gebeurt. De datum is on-
der voorbehoud van goedkeu-
ring van de plannen en het ver-
loop van de herhuisvesting van
de huurders. 

Sloop Orionflat gepland in 2011


