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TOT OVER VIJF JAAR!
IJmuiden - Met een sa-
luutschot en het volks-
lied werd zondagavond op 
Forteiland afscheid geno-
men van de tall ships die 
hebben deelgenomen aan 
Sail.

Duizenden bezoekers wa-
ren naar de monding van 
het Noordzeekanaal geko-
men om de schepen en hun 

bemanning uit te zwaaien. 
Helaas viel de duisternis al 
vroeg in, waardoor het zicht 
op de uitvarende schepen 
steeds slechter werd.
Het publiek langs het ka-
naal had meer geluk: aan 
het begin van de avond kwa-
men onder meer de Alexan-
der von Humboldt (foto), Mir, 
Kruzenshtern, Sedov, Gloria 
en Götheborg in volle glo-

rie voorbij varen. De belang-
stelling voor de tall ships was 
overweldigend. Op PreSail 
IJmond in IJmuiden en Be-
verwijk kwamen naar schat-
ting 70.000 bezoekers af, ter-
wijl Sail Amsterdam meer 
dan 2 miljoen mensen trok.
De volgende editie van Sail 
vindt plaats in 2020. (foto’s: 
Machiel Kraaij en Erik Baal-
bergen)

Steun voor Bijna Thuis
Velsen - Tien jaar bestaat Slij-
terij & Wijnhuis Zeewijck uit 
IJmuiden nu. Een tijd waarin 
eigenaars Richard en Esther 
Blesgraaf een brede klanten-
kring hebben opgebouwd. 
In diezelfde periode zijn hen 
echter ook veel relaties ont-
vallen, dikwijls aan kanker. 
Voor hen en hun gehele team 
voldoende reden om iets terug 
te doen voor de gemeenschap 
die hen zo succesvol heeft ge-
maakt, en daarbij in het bij-
zonder voor het Bijna Thuis 
Huis Velsen.
Richard en Esther Blesgraaf 
zijn vol lof over de manier 
waarop (pré)terminale zie-
ken in dit huis volledig in hun 
waarde worden gelaten. ,,In 
een warme huiselijke omge-
ving krijgen ze daar de bege-
leiding en ondersteuning die 
zij nodig hebben. De moge-
lijkheid om op die manier af-
scheid van het leven te mo-
gen nemen, ondersteunen wij 
daarom graag met een jubile-
umactie.“

Per 1 september gaat deze ac-
tie van Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck van start, gelijk met de 
offi ciële datum van het tien-
jarig bestaan. Gedurende het 
komende jubileumjaar wordt 
van elke verkochte fl es Cor-
tebianco en Corterosso een 
euro aan het Bijna Thuis Huis 
gedoneerd met als uiteinde-
lijk doel een nieuwe vries- en 
koelcombinatie voor de keu-
ken van het huis. Flyers, pos-

ters, website en social media 
worden ingezet om de actie 
zo succesvol mogelijk te ma-
ken. Verschillende onderne-
mers hebben inmiddels posi-
tief gereageerd op dit initia-
tief. Elk vanuit hun eigen ex-
pertise willen ze een bijdra-
ge leveren. Ondernemers die 
het Bijna Thuis Huis ook een 
warm hart toedragen, kunnen 
contact opnemen met Richard 
Blesgraaf via 0255-540331.

Vrijdag 28 augustus 
20.00 uur

Telstar
-

FC Emmen 

Telstar Stadion
Mediapartner: de Jutter/de Hofgeest

Halkade 27/31, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796. 

7 dagen per week geopend

www.waasdorp.nl   

Echte zeeuwse 
verse mossElEn
Kilo E6,00 2 kilo nu E10,00

spEcialE actiE: 
Kilo sliptong schoon en een 
gerookte makreel Samen E15,00

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Driehuizerkerkweg 48 • 1985 EM Driehuis
Tel. (023) 5100 200 • info@zelfdriehuist.nl 

www.zelfdriehuis.nl 

Augustus, 
maand van 
de fi theid!

De Vitaliteitswinkel

Dorpsstraat 533 Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

ALL YOU CAN EAT
Maandag t/m donderdag
16.30 tot 22.00 uur  €22,50

Vrijdag t/m zondag
16.30 tot 22.30 uur  €24,50

Kinderen 
van 4 t/m 11 jaar  €11,50

Sushi & Grill
Boss Restaurant
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. EN 
SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef Redactie:
Friso Huizinga
Mobiel 06-53911726

Redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland PERS BV

OPLAGE HOFGEEST: 15.250
OPLAGE JUTTER: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafe-
relen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft.

Nog een keer besteden we 
in deze rubriek aandacht aan 
het Sail-geweld. Het evene-
ment vindt maar eens in de 
vijf jaar plaats en het levert 
in IJmuiden, net als in ande-
re plaatsen rond het Noord-
zeekanaal, een ware zeilsche-
pengekte op! Voor de liefheb-
ber bieden aankomst en ver-
trek van de grote en indruk-
wekkende zeilschepen mooie 
gelegenheden om dat ene 
plaatje te maken. Uiteraard 
werden het meerdere mooie 
platen, zoals we afgelopen 
weken in de kranten en op de 
social media hebben kunnen 
zien. En mooi waren ze die fo-
to’s, ongeacht of ze met mo-
bieltjes of peperdure came-
ra’s gemaakt zijn!
Vorige week dinsdag, de dag 
van PreSail IJmond en de dag 
vóór de Sail In parade, trok-
ken tientallen sailfanaten en 
fotografen de stoute schoe-
nen en vooral regenkleding 
aan. Urenlang trotseerden zij 
harde wind, motregen, buien 

en overslaande golven om het 
binnenvaren van de zeilsche-
pen vanaf de kop van de zuid-
pier gade te slaan. Daarbij 
was de hoop gevestigd op de 
grote drie- en viermasters die 
met bollende zeilen vanaf de 
horizon opdoemen en daarbij 
door de wind zo schuin mo-
gelijk op het water liggen. He-
laas werkten de weergoden 
niet mee. ’s Morgens vroeg 
liepen er inderdaad een paar 
kleinere schepen met bol-
lende zeilen binnen. Maar 
de zeilreuzen, waaronder de 
Russische Kruzenshtern en 
Sedov, zochten pas tegen het 
einde van de middag zon-
der gehesen zeilen de haven-
mond op. De dreigende en 
vooral donkere luchten op de 
achtergrond maakten de af-
wezigheid van bollende zeilen 
weer goed!
Op de foto zien we de Russi-
sche viermastbark Sedov tus-
sen de pieren de uitvarende 
Princess Seaways passeren 
en onze havenmond binnen-
varen. De Sedov is gebouwd 
in 1912 en is met haar 117,5 
meter lengte ’s werelds groot-
ste nog zeilende traditionele 
zeilschip. Haar thuishaven is 
Moermansk. Met haar opval-
lend grote verschijning was 
zij, afgemeerd aan het Sluis-
plein, even onderdeel van de 
typisch IJmuider sail-skyline!

Rabobank IJmond
Geldautomaat in 
IJmuiden buiten gebruik
IJmuiden - Rabobank 
IJmond heeft vanaf dinsdag 
25 augustus een van haar 
geldautomaten in IJmuiden 
tijdelijk buiten gebruik ge-
steld vanwege schade door 
vandalisme. Het betreft de 
geldautomaat aan de Lan-
ge Nieuwstraat in IJmuiden. 
Er vinden momenteel her-
stelwerkzaamheden plaats. 
Klanten kunnen geld opne-
men bij andere geldautoma-
ten. Rabobank biedt excuses 
aan voor het ongemak.
In de nacht van maandag 24 
augustus op dinsdag 25 au-
gustus is een geldautomaat 
van Rabobank in IJmuiden 
fors beschadigd door vanda-

lisme. De locatie van de be-
treffende geldautomaat is 
Lange Nieuwstraat 401 b in 
IJmuiden. De schade is dus-
danig dat de geldautomaat is 
leeggehaald en tijdelijk bui-
ten gebruik is gesteld. Ra-
bobank betreurt dit ten zeer-
ste. Momenteel wordt er vol-
op gewerkt aan herstel om 
de geldautomaat zo spoedig 
mogelijk weer in bedrijf te 
nemen. In de tussentijd kun-
nen klanten voor geldopna-
mes terecht bij andere geld-
automaten. Het advies is om 
te bellen met de bank voor de 
dichtstbijzijnde locatie. Dat 
kan via Rabobank IJmond: 
023-5133500.

Special Health viert 
jubileum met klanten

Santpoort-Noord - Sant-
poort is weer een jubile-
um rijker. Special Health aan 
Crocusstraat 1e bestaat in 
september namelijk vijf jaar. 
Deze kleinschalige sport-
school, geschikt voor jong en 
oud, heeft de crisisjaren we-
ten te trotseren door kwaliteit 
te bieden in plaats van kwan-
titeit. Door de persoonlijke 
begeleiding, diverse groeps-
lessen en de gezelligheid, 
weet het team de klanten 
steeds weer te prikkelen om 
te blijven komen. 
,,De laatste vijf jaar zijn hier-
door ook voorbij gevlogen en 

wij willen daarom alle men-
sen die aan dit succes heb-
ben bijgedragen dan ook 
hartelijk bedanken’’, aldus 
de medewerkers van Special 
Health. ,,Op zaterdag 5 sep-
tember willen wij alle (oud)
leden uitnodigen om dit suc-
ces samen met ons te vieren. 
Vanaf 20.00 uur bent u van 
harte welkom voor een hap-
je en een drankje. Graag tot 
dan!’’
Kijk voor de speciale jubile-
umactie elders in deze krant. 
Kom gerust langs voor infor-
matie of een proefles. De kof-
fie en thee staat klaar!

Velserbroekloop
Santpoort-Noord - Op vrij-
dagavond 28 augustus or-
ganiseert Atletiekvereniging 
Suomi de jaarlijkse Velser-
broekloop. Er zijn recreatrie-
lopen over 5 en 10 kilome-
ter en een jeugdloop over 
1,2 kilometer (tot en met 12 
jaar). De start en de finish 
zijn bij het Polderhuis in Vel-

serbroek. Hier is ook kleed- 
en douchegelegenheid. De 
jeugdloop start om 19.15 uur 
(anders dan voorgaande ja-
ren) en de 5 en 10 kilome-
ter starten om 19.30 uur. In-
schrijving is ter plaatse mo-
gelijk vanaf 18.30 uur tot een 
kwartier voor de wedstrijd.
Zie ook www.avsuomi.nl

Spaans genieten met Viva 
la Vida bij Perron Zee
IJmuiden - Restaurant Per-
ron Zee organiseert Viva La 
Vida als afsluiting van het 
zomerseizoen. Dit Spaanse 
evenement vindt plaats op 12 
september van 17.00 tot 22.00 
uur.
Waan je op 12 september aan 
de Costa del Sol in IJmuiden 
waarbij vrienden, familie en 
kennissen kunnen genie-
ten van huisgemaakte san-
gria, speciale Spaanse wijnen 
en bieren onder het genot 

van de authentieke pinchos. 
De opzwepende Spaanse 
live muziek vormt het decor 
van een Spaanse danswork-
shop en Spaanse zangliede-
ren. Voor 27,50 euro krijgen 
de gasten een verrassend 
welkomstdrankje, onbeperkt 
pinchos eten en deelname 
aan de Spaanse danswork-
shop. Entreekaarten zijn ver-
krijgbaar bij Grandcafé Krui-
ten en Restaurant Perron 
Zee.
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Ontmoetingscentrum 
Zeestroom krijgt tuin

IJmuiden - Zaterdag 29 au-
gustus opent wethouder 
Baerveldt de tuin van Ont-
moetingscentrum Zeestroom.
Ontmoetingscentrum Zee-
stroom is een ontmoetings-
plek in IJmuiden voor men-
sen, die kwetsbaar en/of ver-
geetachtig zijn. Het doel van 
het Ontmoetingscentrum is 
mensen zo lang mogelijk zelf-
standig thuis te kunnen laten 
wonen en hun mantelzorgers 
te ontlasten.
Deze zomer hebben deelne-
mers van Ontmoetingscen-
trum Zeestroom en hun naas-
ten samen met professionals 
de tuin van Zeestroom opge-
knapt, zodat deelnemers van 

Zeestroom met mooi weer 
heerlijk buiten kunnen zijn, 
en kunnen ‘meewerken’ om 
de tuin te onderhouden. Ook 
is er een jeu de boules-baan 
aangelegd, om buiten in be-
weging te kunnen zijn. Behal-
ve de deelnemers van Zee-
stroom kunnen ook de bewo-
ners van het Zeewijkplein ge-
bruik maken van de tuin en de 
jeu de boules-baan.
Bovenstaande is gerealiseerd 
dankzij een gift van Stichting 
Avion en een subsidie van de 
gemeente Velsen. De tuin is in 
bruikleen van Woningbedrijf 
Velsen. In samenwerking met 
Welzijn Velsen en de vrijwilli-
gers van het Seniorencentrum 

wordt een feestelijke opening 
georganiseerd op zaterdag 29 
augustus van 14.00 tot 16.00 
uur in de tuin achter het Se-
niorencentrum, Zeewijkplein 
262, 1974 PL  IJmuiden. De 
officiële opening begint om 
14.30 uur. Daarna is een op-
treden van Guus van de Berg-
he. Ook is er een informatie-
markt met het aanbod van 
zorg en welzijn in de buurt.
Bent u ook benieuwd naar de 
tuin? Iedereen is van harte 
welkom! Buurtbewoners, be-
zoekers van Ontmoetingscen-
trum Zeestroom en het Seni-
orencentrum, partners, kinde-
ren en vrienden. Aanmelding 
is niet nodig.

Kras- en winactie bij Puur Santpoort
Santpoort-Noord - ,,Sep-
tember is prijzenmaand in 
Santpoort’’, vertelt Nico Hop, 
voorzitter van het bestuur 
van de winkeliersvereniging 
Puur Santpoort waarbij ruim 
60 winkels zijn aangeslo-
ten. En hij vervolgt: ,,Van 4 tot 
26 september houden we dit 
jaar voor het  eerst een ac-
tie met krasloten. Bij de aan-
gesloten winkeliers, die ook 
vermeld staan op de website: 
www.puursantpoort.nl/kras-

actie  ontvangt iedere klant 
die voor meer dan 15 eu-
ro besteedt, een kraslot. Dus 
krassen, krassen, krassen en 
mogelijk gelijk bij de betref-
fende winkelier de prijs in 
ontvangst nemen’’.
Er is voor een totaalbedrag 
van 7.500 euro aan prijzen 
weg te geven, waaronder 
twee hoofdprijzen. De ene 
hoofdprijs bestaat uit een di-
ner met overnachting en ont-
bijt voor twee personen op 

Landgoed Duin & Kruidberg 
ter waarde van 500 euro. De 
andere hoofdprijs ter waar-
de van 250 euro bestaat uit 
een mannen- of vrouwen-
pakket. Het mannenpakket 
kan worden besteed bij B & E 
ijzerhandel; het vrouwenpak-
ket kan worden ingewisseld 
bij Schoonheidscentrum An-
nabel. Maar niet alleen voor 
de mooie prijzen is het heer-
lijk winkelen in Santpoort-
Noord!

Curiosa en Brocante-
markt op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 30 
augustus wordt er in de tui-
nen van Buitenplaats Beec-
kestijn een grote Curiosa en 
Brocantemarkt gehouden. 
Deze unieke locatie is het 
decor voor dit prachtig eve-
nement. U waant zich zo in 
Frankrijk met 120 kramen vol 
met de leukste oude artikelen. 
Dat de Curiosa & Brocante 
markten geliefd zijn, blijkt wel 
uit het grote aantal bezoekers 
uit zowel binnen- als buiten-
land dat deze markten regel-
matig bezoekt.  
Op deze markt kan men weer 
even heerlijk ‘terug in de tijd’ 
en zich vergapen aan oude 
serviezen, nostalgisch speel-
goed, klein meubilair, klokken 
en tuindecoraties en snuffe-
len tussen boeken en platen 
en andere sfeervolle artikelen 
van vroeger. Voor een hapje 
en een drankje kunt u terecht 
op het speciaal ingerichte ter-

ras. De markt is te bezoeken 
van 09.00 uur tot 16.30 uur en 
de toegang is gratis. 
Tevens is zondag 30 augus-
tus de laatste dag dat de ten-
toonstelling ‘Water en Weer-
baarheid, Buitenplaats Beec-
kestijn en de komst van het 
Noordzeekanaal’ te zien is.  
De expositie neemt u mee op 
reis door de geschiedenis van 
het landschap rondom Bui-
tenplaats Beeckestijn en de 
ingrijpende veranderingen 
daarin door de aanleg van het 
Noordzeekanaal in 1865. 
Bezoekers krijgen zondag 30 
augustus 2 euro korting op 
de toegangsprijs voor de ten-
toonstelling in het hoofdhuis. 
De tentoonstelling wordt me-
de mogelijk gemaakt door de 
Kattendijke/Drucker Stich-
ting, de J.C. Ruigrok Stichting 
en de gemeente Velsen. 
Zie ook www.buitenplaats-
beeckestijn.nl.

Lekker bijpraten na de zomer
Fancy Fair in De Spil
IJmuiden - Donderdagmid-
dag 3 september is er van 
13.30 tot 16.30 uur een ‘ech-
te’ Fancy Fair in De Spil met 
een rad van fortuin, ballen 
gooien, verfcentrifuge, leuke 
spelletjes, verkoop van origi-
nele ‘kunstwerken’, en gratis 
workshops. 
Ook is er informatie  over 
BUUV, het maatjesproject,  
cursussen van het buurtcen-
trum, dagactiviteiten in Vel-
sen, Sociaal Wijkteam en Wo-
nenPlus. U kunt zich ook di-
rect inschrijven voor een cur-
sus of aanmelden bij BUUV 
of de Vrijwilligers centrale.
Voor de allerkleinsten is er 
buiten een springkussen, 
voor de wat ouderen is er 
een spellenparcours waar ie-
dereen aan kan meedoen en 
gratis workshops mandala 
tekenen en schilderij maken. 

De deelnemers van het kook-
café van Kansen&Zo ser-
veren gratis lekkere hapjes 
en verkopen lekkere snacks 
voor een kleine prijs. 
De Fancy Fair en de buren-
dag vallen dit jaar samen in 
de Spil op donderdag 3 sep-
tember. De Fancy Fair wordt 
georganiseerd door zorg en 
welzijnsorganisaties in Vel-
sen zoals Stichting Wel-
zijn Velsen; RIBW; St. Phila-
delphia; SIG; St. De Linde en 
De Waerden en vindt plaats 
in buurtcentrum De Spil, 
Frans Halsstraat 29 te IJmui-
den, 06-23802814.
In De Spil is voor iedereen 
veel te beleven. Zo kan men 
als gast genieten van een van 
de maaltijden voor slechts 4 
euro (zie foto) of op maan-
dagochtend meebreien of 
haken met het Wolcafé.

IJmuiden - Na diverse op-
tredens tijdens Sail 2015 en 
het succesvolle optreden 
in de schouwburg met Bri-
gitte Kaandorp, gaat Vrou-
wenshantykoor Grace Dar-
ling weer van start met de 
repetities voor het nieu-
we seizoen. Grace Darling is 
een enthousiaste groep da-
mes die hoofdzakelijk shan-
ty’s, maar ook liederen van 
en over de zee zingen. Shan-

ty’s zijn werkliederen die het 
zware werk aan boord van 
zeilschepen lichter maakten. 
Grace Darling brengt deze 
liederen ten gehore met ge-
bruik van choreografie. Heeft 
u zin om lekker te gaan zin-
gen? Het shantykoor heeft 
nog plaats voor dames in de 
leeftijd tot 65 jaar in diverse 
stemgroepen. Elke dinsdag-
avond wordt er gerepeteerd. 
Mocht u geïnteresseerd zijn 

dan bent u van harte welkom 
om dinsdag 1 en dinsdag 8 
september om 19.45 uur een 
kijkje te komen nemen en 
mee te zingen op de open 
repetitieavonden in het W.F. 
Visserhuis, Houtmanstraat 1 
te IJmuiden. 

Zie ook www.gracedarling.
nl of bel Sandra Zandber-
gen via 0255-518068 of 06-
21465480.

Open repetities 
Shanty-koor Grace Darling
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Nieuwe huisvesting 
politie in Beverwijk

Regio – Per 1 januari 2013 is 
de Politiewet 2012 van kracht 
geworden. Het gaat om een 
grootscheepse reorganisatie 
voor de inrichting van Nati-
onale Politie. Het doel is ef-
ficiënter, slagvaardiger en 
flexibeler te werken. Straf-
rechtelijk is er niets veran-
derd, de burgemeester, of-
ficier van justitie en politie-
chef beslissen over de loka-
le prioriteiten en de inzet van 
de politie. 
Wat wel verandert is dat de 
beheerstaak van de politie 
is overgeheveld naar de Mi-
nister van Veiligheid & Jus-
titie. Dat houdt onder meer 
in dat de burgemeester niet 
meer over de huisvesting van 
de politie gaat, maar dat hij of 
zij wel de lokale wensen ken-
baar kan maken. Afgespro-
ken is dat er geen nieuwe po-
litiebureaus bij komen en dat 
er zoveel mogelijk één poli-
tiebureau per district komt. 
Dat betekent voor onze regio 
dat in politiedistrict IJmond 
voor het robuuste basis-
team (RBT) IJmond een cen-
traal bureau komt in Bever-
wijk. Helaas betekent dit dat 
de politiepost in Velserbroek 
gaat verdwijnen en ook dat 
het politiebureau in IJmui-

den gaat veranderen, dit blijft 
echter wel een steunpunt van 
de politie. 
Burgemeester Weerwind was 
het niet eens met deze ver-
anderingen. Na enkele ge-
sprekken leidde dit tot de be-
lofte van ‘maatwerkvoorzie-
ningen’ voor Velsen. Wat die 
precies inhouden wordt la-
ter bekend gemaakt. Wel is 
het zo dat de reisafstanden 
van burgers naar het politie-
bureau met een centraal bu-
reau in Beverwijk beantwoor-
den aan de vastgestelde ei-
sen, van maximaal tien minu-
ten. Overigens is het zo dat 
(de meeste) burgers gemid-
deld slechts eens in de zeven 
jaar een politiebureau bezoe-
ken. In de moderne tijd kan 
aangifte ook digitaal gebeu-
ren en is een bezoek aan het 
politiebureau minder vaak 
noodzakelijk. Ook is reke-
ning gehouden met de wet-
telijk vastgestelde aanrijdtijd 
bij noodhulpincidenten van 
15 minuten. 
De veranderingen zouden 
geen gevolgen hebben voor 
het aantal politie-agenten in 
de regio. Het zou zelfs kun-
nen betekenen dat er meer 
politie op straat (of onder-
weg) is. 

Van Eck Hoveniers 
bestaat vijf jaar!
Velsen – Van Eck Hoveniers 
is al vijf jaar een succesvol 
en groeiend bedrijf. Dit een-
mansbedrijf met een frisse 
blik op tuinen wordt geleid 
door een vakkundig opge-
leide hovenier, Roy van Eck. 
,,Het leek mij altijd al leuk om 
een eigen bedrijf te runnen.’’ 
Deze mooie droom werd 
werkelijkheid op 1 septem-
ber 2010. 
Van Eck Hoveniers biedt een 
breed pakket aan werkzaam-
heden voor al uw tuinwerk-
zaamheden. Gespecialiseerd 
in ontwerpen, aanleggen, 
onderhoud en  grondverzet 
van prachtige tuinen voor zo-
wel particulieren als bedrij-
ven. ,,Voor grote en andere 
werkzaamheden werken we 
samen met andere bedrij-
ven. Vakmanschap, service 
en klantvriendelijkheid staat 
altijd bij ons voorop.’’ Van Eck 
legt ook kunstgras aan.

Het  vijfjarig bestaan wordt 
gevierd met een jubileumac-
tie. Kijk snel op de Facebook-
pagina van Van Eck Hove-
niers.
Neem voor meer informatie, 
het maken van een afspraak  
of offerte contact op met 06-
46714473 of mail naar roy@
vaneckhoveniers.nl. Zie ook 
www.vaneckhoveniers.nl.

KinderAtelier bij de Beeldvorming
Velserbroek - Atelier de 
Beeldvorming gaat komend 
seizoen op donderdagmiddag 
van start met schilderlessen 
voor kinderen van ongeveer 8 
tot 12 jaar. 
Het gaat er om dat de kinde-
ren een heerlijke middag heb-
ben en lekker creatief bezig 
kunnen zijn met verf, inkt etc. 
De creatieve ontwikkeling van 
het kind staat centraal. In de 
cursus leer je de mooiste din-

gen die je kunt bedenken op 
papier of doek te zetten. 
De fantasie van het kind staat 
centraal. Per les wordt een 
onderwerp aangedragen die 
nog veel ruimte biedt voor ei-
gen ideeën, zoals onderwa-
terwereld, gekke dieren, ver-
zin een lieve knuffel of hoe 
ziet jouw mooiste boot er-
uit. We reageren op de on-
derwerpen die tijdens de les-
sen ter sprake komen en gaan 

zo mee in de wereld van het 
kind. We werken voornamelijk 
met acrylverf. Deze lessen zijn 
inclusief materiaal gebruik. En 
bijna elke les gaan de kinde-
ren met iets tastbaars naar 
huis.
De lessen worden gegeven op 
donderdagmiddag van 15.30 
tot 17.00 uur. Voor meer in-
formatie kunt u kijken op de 
website www.atelierdebeeld-
vorming.nl.

Poetsbus naar basis-
school de Hoeksteen
Velserbroek - Stichting 
jeugdtandverzorging Poets-
bus is in 2008 in Alkmaar door 
Judith Bout en Amanda Lan-
genberg opgericht. De stich-
ting wordt gekenmerkt door 
een bijzondere en unieke 
huisvesting; een Amerikaan-
se schoolbus is omgebouwd 

tot een mobiele mondhygië-
nistenpraktijk.
De Poetsbus zet zich in voor 
een gezond kindergebit en 
bezoekt ook dit schooljaar 
veel  scholen en peuterspeel-
zalen. Vandaag, op donder-
dag 27 augustus kunnen de 
kinderen van De Hoeksteen 

met de Poetsbus kennisma-
ken. Alle groepen krijgen 
eerst  klassikaal voorlichting 
over de juiste verzorging van 
hun tanden en kiezen. Daarna 
gaan de leerlingen op school 
oefenen en krijgen een tan-
denborstel en tandpasta van 
de Poetsbus, om thuis aan 
de slag te gaan. Er kan per 
klas een kijkje in de Poets-
bus worden genomen.  Leer-
lingen (die zich hiervoor heb-
ben aangemeld) worden over 
één week, uitgenodigd in de 
Poetsbus voor een op maat 
afgestemde preventieve voor-
lichting en poetsinstructie. De  
mondhygiëniste kijkt onder 
andere samen met de leer-
ling in de mond en gebruikt 
hiervoor een mondcamera 
(zonder röntgenstraling). Een 
unieke mogelijkheid, om als 
leerling in je eigen mond te 
kijken en persoonlijk advies 
te krijgen. Deze mondfoto’s 
worden zowel naar de tand-
arts als naar de ouders/ver-
zorgers gestuurd.
Zie ook www.poetsbus.nl

IJmuiden - Vrijdag 4 sep-
tember start het nieuwe 
winterseizoen klaverjas-
sen in de kantine van jeu 
de boulesvereniging PUIJ 
aan de Heerenduinweg, 
achter speeltuin De Vei-
lige Haven en naast het 
dierenasiel. Het klaverjas-
sen begint om 20.00 uur. 

Er wordt niet met het mes 
op tafel gespeeld, het is 
elke week gezelligheid 
troef. Belangstellenden 
zijn van harte welkom om 
mee te spelen.

Klaverjassen 
bij PUIJ

Lars Bottelier wint
NK jeugd open water
IJmuiden - Op 22 augus-
tus vonden de Nederland-
se kampioenschappen open 
water zwemmen plaats in 
Hoorn over 10 km, dat was 
meteen ook de vierde wed-
strijd in de Europa-competi-
tie. Deelname was er van de 
18-jarige IJmuidenaar Lars 
Bottelier. 
Lars was zeer te spreken over 
het verloop van de wedstrijd: 
“Het doel was om 5 kilome-
ter mee te zwemmen met het 
Europese peloton. Dat ging 
zelfs boven verwachting om-
dat ik bij 7,5 km nog steeds 
bij de voorste groep lag. Het 

was jammer dat er een Ita-
liaan voor me moest lossen 
waardoor ik de groep kwijt-
raakte. Maar ik ben heel erg 
tevreden met dit resultaat.”
Bottelier, die de 10 kilome-
ter afwerkte in 2 uur 3 minu-
ten en 52 seconden, eindigde 
hiermee op een eerste plaats 
bij de jeugd en een tweede 
plaats bij de Nederlandse se-
nioren. Ook had hij een elf-
de plaats behaald in het Eu-
ropese deelnemersveld. Vol-
gende week staat voor Lars 
weer een Europacup wed-
strijd klaar, deze keer in Ko-
penhagen. 
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De Witte Leeuwen sporten bij Work Out.
De meest complete sportschool van de regio. 
Kom ook sporten bij Work Out.

Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

Hussaarts nieuwe 
Witte Leeuw-sponsor

Velsen-Zuid - Aannemings-
bedrijf Hussaarts is per direct 
toegetreden als Witte Leeuw 
sponsor. Zij zijn hiermee de 
twaalfde onderneming die tot 
deze selecte groep sponso-
ren behoort. Aannemingsbe-
drijf Hussaarts is al jarenlang 
een bekend gezicht bij Tel-
star. Peter en zijn zoons Rob-
bert en Martijn zetten zich 
regelmatig in voor Telstar 
en hebben een grote rol ge-
speeld in het aanleggen van 
het kunstgrasveld.

Commercieel directeur Steef 
Hammerstein is in zijn nop-
jes: ,,Trouwe sponsoren zo-
als Aannemingsbedrijf Hus-
saarts vormen de basis bij 
een club als Telstar. Rond-
om de aanleg van het kunst-
gras hebben wij een fantas-
tische samenwerking gehad 
met Robbert en zijn mannen. 
Als resultaat hiervan zijn wij 
in gesprek geraakt en zijn wij 
hier op uitgekomen. Ik hoop 
nog op een lange en vrucht-
bare samenwerking.’’

De Witte Leeuwen groep 
van Telstar kent inmiddels 
12 deelnemers. Tata Steel, 
Mammoet, Swanlake, Ra-
bobank IJmond, Primstars, 
IJmond Transport Groep, Port 
of Amsterdam, Iskes towa-
ge & salvage, Staalwerk BV, 
Ovenbouw IJmond BV, Cor-
nelis Vrolijk en met de toe-
voeging van Aannemingsbe-
drijf Hussaarts komt het to-
taal op 12.

Rappe aanvaller aan de slag bij Telstar

Lilipaly tekent contract
Velsen-Zuid - Telstar en 
Stefano Lilipaly (25) heb-
ben overeenstemming be-
reikt over een contract voor 
twee seizoenen. De rap-
pe aanvaller, die ook op het 
middenveld uit de voeten 
kan, is per direct beschik-
baar voor trainer Michel 
Vonk. Lilipaly maakte de ge-
hele voorbereiding van de 
Witte Leeuwen mee. Lilipa-

ly debuteerde in het seizoen 
2011/2012 bij FC Utrecht in 
het betaalde voetbal. In zijn 
eerste seizoen bij de Dom-
stedelingen kwam hij tot 5 
wedstrijden. Tussen 2012 
en 2014 werd hij onderdeel 
van de selectie van Almere 
City FC. In twee seizoenen 
kwam Lilipaly tot 39 wed-
strijden en wist hij 3 keer 
het net te vinden. Na zijn 

vertrek in Almere trok Lili-
paly naar Japan. Hij speelde 
daar voor Consadole Sap-
poro waarna hij al snel de 
overstap maakte naar het 
Indonesische Persija Jakar-
ta. Liliplay maakt nu trans-
fervrij de overstap naar de 
Witte Leeuwen.

In memoriam
Cees van Kooten
Velsen-Zuid - Afgelo-
pen maandag is voorma-
lig Telstar-speler Cees van 
Kooten op 67-jarige leef-
tijd overleden aan de gevol-
gen van een slopende ziek-
te. Van Kooten kwam in het 
jaar 1971 over van het Fran-
se Lille OSC naar Telstar. In 
5 seizoenen wist de aanvaller 

grote indruk achter te laten 
en scoorde hij 45 keer in 138 
wedstrijden. Na zijn periode 
bij Telstar maakt van Kooten 
de overstap naar Go Ahead 
Eagles. In Deventer groeit hij 
uit tot publiekslieveling en 
wordt hij met 79 doelpunten 
de meest succesvolle spits 
uit de historie.

Supportersvereniging 
zoekt bestuursleden
Velsen-Zuid - De Suppor-
tersvereniging Telstar is zeer 
dringend op zoek naar nieu-
we bestuursleden. Het hui-
dige bestuur treedt af. Hier 
door zijn een aantal activitei-
ten tijdelijk niet mogelijk. De 
secondeloterij is hier helaas 
een voorbeeld van. De bus-
reizen naar uitwedstrijden 
zullen we wel gewoon blijven 

aanbieden voor onze leden. 
Wij hopen dat zich snel men-
sen zullen aanmelden om de 
SV nieuw leven in te blazen. 
Wij zoeken een voorzitter, se-
cretaris, penningmeester en 
enkele algemene bestuurs-
leden. Spreek 1 van de hui-
dige bestuursleden aan of 
stuur een mailtje naar infos-
vtelstar@gmail.com.

Van Berkel vastgelegd
Velsen-Zuid - Telstar en 
Crescendo van Berkel (23) 
hebben overeenstemming 
bereikt over een contract voor 
twee seizoenen en sluit per 
direct aan bij de selectie van 
de Witte Leeuwen. Van Berkel 
komt transfervrij over van Ro-
da JC.
Van Berkel maakte in het sei-
zoen 2011/2012 vanuit de 
jeugd zijn debuut in het be-
taalde voetbal bij Sparta Rot-

terdam. In zijn tijd bij Spar-
ta Rotterdam kwam hij tot 35 
wedstrijden en werd hij gese-
lecteerd voor Jong Oranje. In 
zijn tweede seizoen belandde 
de centrale verdediger na een 
goede start op een zijspoor. 
Het was Roda JC dat hem 
in het seizoen 2014/2015 de 
kans bood op eerherstel. Met 
Crescendo van Berkel pro-
moveerde Roda JC via de na-
competitie naar de eredivisie.





 
12   27 augustus 2015

Schoolkorfbal bij DKV
Velsen - Dit jaar organiseert 
korfbalvereniging DKV sa-
men met de gemeente Velsen 
weer het schoolkorfbaltoer-
nooi voor basisscholen. Het 
toernooi vindt op zaterdag 3 
oktober plaats op het kunst-
grasveld van de vereniging. 
Kinderen van de basisschool, 
groepen 3 tot en met 6 wor-
den van harte uitgenodigd 
om zich met één of meer 
teams in te schrijven voor het 
quatro-korfbaltoernooi. Ook 
zal er een schottoernooi per 
team plaats vinden. Quatro-
korfbal wordt gespeeld met 
4 kinderen per team, jon-
gens en meisjes door elkaar. 
Een verdeling van jongens en 

meisjes is wenselijk maar niet 
noodzakelijk. Het is verstan-
dig om per team 1 of 2 ex-
tra kinderen te hebben om te 
wisselen. Het toernooi is ook 
toegankelijk voor groep 7 en 
8. Als er genoeg aanmeldin-
gen in deze groep zijn zal ook 
voor hen een competitie wor-
den opgezet.
Alle basisscholen hebben in 
de eerste week na de school-
vakantie informatie ontvan-
gen over dit toernooi. Meer 
info is te verkrijgen op de 
website van DKV en via de 
gemeente Velsen. Inschrij-
ven kan tot 18 september 
via www.sportloketvelsen.nl/
schoolsport.

Voetvolley op tennisbaan
Santpoort-Noord - Ook dit 
jaar was het voetvolleytoer-
nooi van LTC Brederode een 
groot succes. Voetballers, fa-
milieteams en recreanten 
hadden zich opgegeven voor 
het toernooi.
De negen teams met ruim 50 
deelnemers streden in twee  
poules (voetballers en recre-
anten poule) om de titels. Er 
waren een hoop toeschou-
wers op afgekomen, dus het 
park was de hele middag pri-

ma gevuld.
Het weer zat mee. De tempe-
ratuur was prima en de re-
gen bleef lang genoeg weg 
om het toernooi af te kunnen 
ronden.
Daarna een volle kantine waar 
de deelnemers en supporters 
met elkaar gegeten hebben 
onder de klanken van DJ Toy-
ax, die later op de avond de 
aanwezigen nog aan het dan-
sen heeft gekregen.
Zie ook www.ltcbrederode.nl.

Sponsor IJmuiden E2
Velsen - VV IJmuiden E2 start het seizoen met een nieuwe 
sponsor. De jongens begonnen afgelopen zaterdag met 
een uitwedstrijd tegen Wijk aan Zee. Het team van Frans 
Zeilmaker kwam goed gekleed het veld op in hun nieuwe 
wedstrijdkleding gesponsord door XL Lease uit Apeldoorn. 
Supertrots zijn de jongens op de kleding! De wedstrijd ver-
liep goed en vol trots het team met de winst op zak weer 
richting IJmuiden. De wedstrijd werd gewonnen met 4-7.

Koert Heilig Toernooi
IJmuiden - Voor de twaalfde 
keer organiseerde Stormvo-
gels afgelopen weekend het 
Koert Heilig Toernooi. Ruim 
een decennium lang een 
mooi toernooi voor C1 en D1 
junioren, genoemd naar één 
van de steunpilaren uit het 
verleden. 
Voortbordurend op de for-
mule die in 2012 werd inge-
zet, werden zoveel mogelijk 
regionale teams uitgenodigd. 
Naast uiteraard beide Storm-
vogels-elftallen begroet-
ten we de winnaars van vo-
rig jaar, VSV C1 en Geel-Wit 
D1 alsmede De Kennemers, 
DEM, FC Uitgeest, Alliance 

’22 en Onze Gezellen.
Het weer werkte prima mee, 
wellicht zelfs iets te warm 
maar desondanks werd met 
veel inzet, enthousiasme en 
sportiviteit gestreden om de 
wisselbekers. Gedurende de 
hele dag heerste er een ge-
zellige en gemoedelijke voet-
balsfeer op Sportpark Zee-
wijk. Het voert te ver om al-
le uitslagen en wedstrijden te 
behandelen, maar na afloop 
bleken de D-junioren van 
V.S.V. het sterkst. Zij bleven, 
op doelsaldo, hun concurrent 
Alliance ’22 uit Haarlem nipt 
voor. De derde plaats was bij 
de D-junioren voor Stormvo-

gels.
Bij de C-junioren kwam het 
thuisteam van Stormvogels 
als winnaar tevoorschijn. In 
de winnaarsronde wonnen 
ze met aantrekkelijk voet-
bal zowel van V.S.V. als Onze 
Gezellen. De tweede plaats 
was voor de mannen uit Vel-
serbroek en de Haarlem-
mers moesten genoegen ne-
men met de derde plek na de 
eindronde. 
De klassementen om de Fair 
Play Cup waren net zo span-
nend als bij de wedstrijden. 
Het toernooi kende een ui-
termate sportief verloop, tij-
dens alle 30 wedstrijden de-
ze dag is er niet éénmaal een 
gele- of rode kaart getrokken! 
Ook hoefden de scheidsrech-
ters nauwelijks een waar-
schuwing uit te delen. Een 
groot compliment aan spe-
lers, trainers, coaches en lei-
ders is hier dan ook op zijn 
plaats. Bij de D-junioren ont-
ving het team van Alliance ‘22 
deze trofee en bij de C-junio-
ren won Stormvogels ook hier 
de 1e prijs. 
 
Een zeer geslaagd toernooi 
waarbij de onderlinge (ver-
enigings-)banden werden 
aangehaald. Gezien de posi-
tieve reacties en onderlinge 
sfeer zullen de, dit jaar, aan-
wezige teams ook tijdens de 
dertiende editie volgend jaar 
te bewonderen zijn.

DCIJ-nieuws
Dammers starten met 
Kerst de Jongtoernooi
IJmuiden - Met het bereiken 
van zijn pensioengerechtig-
de leeftijd, in 1968, stelde de 
toenmalige erevoorzitter van 
DCIJ, Kerst de Jong, een bo-
kaal ter beschikking. Hijzelf 
noemde het de AOW-beker.
Sindsdien wordt het seizoen 
bij de Damclub IJmuiden ge-

opend met een sneldamtoer-
nooi dat de naam draagt van 
de man die de bokaal be-
schikbaar stelde.

Natuurlijk worden er bij snel-
dammen andere kwaliteiten 
gevraagd dan bij een nor-
male partij met enkele uren 

bedenktijd. De spelers moe-
ten snel beslissen en fouten 
en misrekeningen zijn aan de 
orde van de dag.

Wedstrijdleider Martin van 
Dijk had de deelnemers naar 
speelsterkte ingedeeld in 
twee groepen: een A- en een 
B-groep. In de A-groep ging 
de voormalige voorzitter Wil-
lem Winter lange tijd aan de 
leiding. Maar na een directe 
confrontatie met Jesse Bos 
moest hij de eindzege aan 
Bos laten. Hoewel de jeugdi-
ge Max Doornbosch de laat-
ste plaats deelde met 4 pun-
ten kwam hij met name te-
gen de toppers: Jesse Bos, 
Willem Winter en Kees Pip-
pel tot uitstekende punten-
delingen. 

De winnaar van het toernooi 
kwam uit de B-groep, Na een 
wedloop en felle strijd ein-
digden Jan Maarten Koorn 
en Jack van Buuren (foto) 
met 10 punten ongeslagen 
bovenaan. Een barragepar-
tij moest uiteindelijk de be-
slissing brengen. Maar na-
dat ook deze partij geen be-
slissing bracht werd beslo-
ten de eerste plaats te delen 
en konden bede dammers 
de bokaal voor een halfjaar 
thuishouden.
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Donderdag 
27 augustus

Kinderatelier bij de Beeld-
vorming in Velserbroek. El-
ke donderdagmiddag van 
15.30 tot 17.00 uur. Zie www.
atelierdebeeldvorming.nl.

Vrijdag 
28 augustus

Velserbroekloop over 5 en 
10 km. Jeugdloop 1,2 km. 
Start en finish bij Polder-
huis. Jeugdloop start 19.15 
uur, overige start 19.30 uur. 
Inschrijven vanaf 18.30 uur. 
Zie ook www.avsuomi.nl.

Zaterdag 
29 augustus

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. 
Opening tuin Ontmoe-
tingscentrum Zeestroom, 
Zeewijkplein 262, IJmuiden. 
Van 14.00 tot 16.00 uur.

Zondag
30 augustus

Curiosa en Brocante-
markt op Beeckestijn. Van 
9.00 tot 16.30 uur. Gratis en-
tree. Voor bezoekers 2 euro 
korting op tentoonstelling in 
Beeckestijn.
Special Sports Experien-
ce op Pim Mulier Sportpark. 
Voor mensen met een licha-
melijke of verstandelijke be-
perking. Niet alleen kijken 
ook meedoen. Zie www.aan-
gepastsporten.info.
Rondrit met stoomtrein 
over Tata Steel Terrein. Ver-
trek vanaf station Velser-
bosch om 10.45 uur. Tot 
12.15 uur. Zie ook www.
csy.nl of www.hoogovens-
stoomijmuiden.nl.
Braderie Kennemerboule-
vard, van 11.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. 

Maandag
31 augustus

Dinsdag
1 september

Kledingbeurs in kerk Het 
Kruispunt Velserbroek. 
Van 10.00 tot 12.00 uur. 
Open repetitie vrouwen-
shantykoor Grace Darling. 
Vanaf 19.45 uur in W.F. Vis-
serhuis, Houtmanstraat 1, 
IJmuiden. Info 0255-518068 
of 06-21465480.

Woensdag
2 september

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. 

Donderdag 
3 september 

Spreekuur in rouwhuis-
kamer Alice Loeters, van 
11.00 tot 12.00 uur aan Frans 
Netscherlaan 12 in Sant-
poort-Noord.

Kraaktheater in Velserduin
Vier supersterren in 

eenakter Ver-Afgoden
Driehuis – Vrijdagavond 
was de eerste voorstelling 
in het nieuwste theater van 
Velsen: het Kraaktheater in 
het oude gebouw Velserduin 
aan de Wolff en Dekenlaan. 
De weg erheen werd ge-
wezen door een poster, een 
vriendelijke meneer en ge-
zellige lantaarntjes en lam-
pionnen. Voor de prijs van 
slechts 5 euro kregen de be-
zoekers een voorstelling van 
Veeking Theaterprodukties 
en een optreden van de jon-
ge band 70’sLockDown. 
De voorstelling was een een-
akter geschreven door Jer-
ry Veenendaal van Veeking 
Theaterprodukties. In het 
stuk van 30 minuten speel-
den vier sterren vier super-
sterren. Gezongen werd er 
ook, want met Bob Groos 
als Elvis Presley, Wilma Vonk 
als Marilyn Monroe, Mieke 
Koers als Janis Joplin en El-
bert Kooy als Frank Sinatra 
was er flink wat vocaal talent 
aanwezig. De vier superster-
ren komen elkaar tegen op 
een vreemde plaats, ze zijn 
alle vier dood, dus het moest 
een soort voorgeborchte 
zijn, in ieder geval een plek 
waarvan je niet weet waar 
je daarna naar toe gaat. In-
tussen deden de vier super-
sterren waar ze goed in zijn: 
optreden. Elvis kreeg dank-
zij zijn heupwiegen flink wat 
applaus. Marilyn scoorde 
met haar ‘poepoepidoe’ en 
liet zien dat zij meer is dan 
een dom blondje, al snapte 
Frank Sinatra daar niets van. 
Janis Joplin kon nog steeds 
de drank en coke niet laten 
staan maar evengoed wist 
zij een dijk van een voorstel-
ling te geven. Al ruziënd met 

de anderen bleek wel dat de 
dood ook niet ideaal is als je 
een superster bent. Alleen 
Frank Sinatra bleef koel-
bloedig en zong een prach-
tige ‘My Way’. De eenakter 
eindigde in de beginstand.
,,De bedoeling is dat be-
zoekers op een festival een 
muntje in de jukebox gooi-
en, waarna we weer op-
nieuw beginnen’’, legde Bob 
Groos achteraf uit. ,,Als een-
akter is dat daarvoor zeer 
geschikt.’’
Over het Kraaktheater legt 
Groos uit dat hij dit samen 
met Mieke Koers is begon-
nen omdat het Witte Thea-
ter dicht was en er met Vee-
king Theaterprodukties toch 
geoefend moest worden. Tij-
delijk vonden zij onderdak 
bij Dansschool Ter Horst. Via 
een makelaar werden zij ge-
tipt voor het oude verpleeg-
huis in Driehuis dat als an-
ti-kraakpand te huur was. 
Inmiddels zijn de huurza-
ken geregeld en oefenen 
verschillende amateur the-
ater- en musicalproducties 
in het nieuwe Kraaktheater. 
Sinds kort is ook de speci-
ale drankvergunning rond 
zodat bij voorstellingen ook 
een biertje of wijntje mag 
worden besteld. Het Kraak-
theater beschikt over flink 
wat ruimte, een aardige zaal 
en een aparte bar naast een 
zaal met podium, waar vrij-
dag de band ook nog op-
trad.
Op 6 november staat de vol-
gende voorstelling op de 
agenda. Het gaat dan om 
een Vlaamse productie: Drie 
Maal Plankenkoorts. Meer 
nieuws hierover vindt u te 
zijner tijd in deze krant.

Forteiland 
twee zondagen 

geopend

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Eerste Gieteling Open 
Gemengd Dubbel
Velsen-Noord - Van 10 tot 
en met 20 september wordt    
het Gieteling Open Gemengd 
Dubbel geohouden. Er wordt 
gestreden in de categorie-
en 5, 6, 6-35+, 7-17+, 7-35+, 
7-50+ en 8-17+. Naast de 

tenniswedstrijden is er een 
veelzijdig programma. Via 
www.toernooi.nl kan ieder 
KNLTB-lid zich inschrijven. 
Geen partner? Mail voor 3 
september naar tcdegiete-
ling@hetnet.nl.

IJmuiden -  Forteiland IJmui-
den is op zondag 6 en zondag 
20 september open voor het 
publiek. Op beide dagen kun-
nen bezoekers een kijkje ne-
men in en rond het uit 1888 
daterende Pantserfort, dat 
deel uitmaakte van de zoge-
heten Stelling van Amsterdam. 
Binnen deze verdedigingsli-
nie rondom de hoofdstad was 
Fort IJmuiden het grootste 
vestingwerk, met 3 verdiepin-
gen, meer dan 70 kamers en 
zalen, en een grotendeels on-
dergronds gangenstelsel van 
bijna 600 meter lengte. Sinds 
1996 is het Fort onderdeel van 
het Unesco Werelderfgoed. 
Op het eiland kunnen tevens 
diverse bunkers uit de Duitse 
bezettingstijd worden bezocht, 
waarvan er enkele volledig au-
thentiek zijn ingericht. Ook 
kan men een kijkje nemen in 
een van de museumzalen van 
het Fort, waar ondermeer in de 
oorlogstijd gebruikte wapens, 
projectielen, huisraad en kle-
ding zijn tentoongesteld. De 
overtocht naar het Forteiland 
wordt op beide zondagen ver-
zorgd door MS Koningin Em-
ma vanaf de Kop van de Ha-
ven in IJmuiden. De vertrektij-
den zijn hier om 10.45, 12.45 
en 15.10 uur. Terugvaren vanaf 
het eiland kan om 13.00, 15.15 
of 17.15 uur. 
Na aankomst op het ei-
land worden de bezoekers in 
groepjes gedurende circa 1,5 
uur in en rond het Fort rond-
geleid door ervaren gidsen. In 
de Koepelzaal van het Fort, of 
op het aangrenzende buiten-
terras, kan men genieten van 
een hapje en een drankje. Pin-
nen is op het eiland echter 
niet mogelijk. Toegangskaar-
ten voor de overtocht, inclusief 
rondleiding, kosten 12,50 euro 
per persoon. Kinderen tot en 
met 6 jaar hebben gratis toe-
gang. Kaarten kunnen voor-
af worden besteld via www.
ijmuidenserondvaart.nl of tele-
fonisch via  0255–511676. Ook 
aan boord van de Koningin 
Emma kunnen kaarten wor-
den gekocht.
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Theaterseizoen vol primeurs in Velsen 

Velsen - Terwijl velen geno-
ten van een heerlijke zomer-
vakantie, werd er in het hele 
land ook druk geoefend voor 
het nieuwe theaterseizoen. 
Nu de theaters weer open 
gaan, komen de theaterma-
kers uit hun repetitielokalen 
en laten hun nieuwe voor-
stelling voor het eerst aan het 
grote publiek zien. Ook in de 
Stadsschouwburg Velsen kan 
het publiek getuige zijn van 
de allereerste ‘Baantjer’ en 
musicalhit ‘Grease’. Ook Van 
der Laan & Woe starten in 
IJmuiden op.
Albert Verlinde en Joop van 
den Ende brengen de mu-
sicalhit ‘Grease’ (foto bo-
ven) opnieuw naar de the-

aters met o.a. Vajèn van 
den Bosch, René van Koot-
en, Mylène d’Anjou en Tim 
Douwsma. Een van de eer-
ste voorstellingen worden in 
de Stadsschouwburg Velsen 
gespeeld, van dinsdag 8 t/m 
donderdag 10 september. In 
de zaal zullen ook veel ‘cre-
atives’ aanwezig zijn om de 
laatste puntjes op de i te zet-
ten voor de grote landelijke 
première later die week.
De theaterhit ‘Baantjer en de 
moord in het theater’ krijgt 
een opvolger ‘Baantjer live 2!’. 
Opnieuw met Peter Tuinman 
als De Cock en Peter Römer 
als commissaris Buitendam. 
Beau Schneider kruipt in de 
huid van Vledder. De voltal-

lige cast komt vanaf 13 sep-
tember in de Stadsschouw-
burg Velsen repeteren. Om 
vervolgens op zaterdag 19 
september de allereerste 
voorstelling voor publiek te 
spelen. In IJmuiden is het pu-
bliek getuige van een nieuwe 
theaterhit én van een mys-
terieuze moord. Het publiek 
wordt opgeroepen om De 
Cock en Vledder te assiste-
ren bij hun moordonderzoek. 
Wees voorbereid: niemand 
mag naar huis tot de dader 
achter slot en grendel zit.
Niels van der Laan en Je-
roen Woe (foto rechts), be-
kend van het wekelijkse tv-
programma ‘De Kwis’, speel-
den vorige seizoen de thea-
ters plat met hun cabaret-
show ‘Alles Eromheen’. Een 
flitsende opeenstapeling van 
sketches, liedjes en ande-
re muzikale strapatsen. Plus 
een dosis slapstick. Na een 
kort zomerverlof pakken Van 
der Laan & Woe in de Stads-
schouwburg Velsen weer de 
draad op.  Vanaf 21 septem-
ber repeteren zij hun hitvoor-
stelling om op donderdag 24 
september te knallen met 
de reprise van ‘Alles Erom-
heen’. Met deze show waren 
zij nog niet eerder in IJmui-
den te zien.

Meer informatie en reserve-
ren:  www.stadsschouwburg-

velsen.nl of telefoonnummer 
0255 – 515789.

Velsen - De Cock en Vled-
der moeten een geheimzin-
nige moord in Stadsschouw-
burg Velsen oplossen, maar 
kunnen daarbij wel assisten-
tie gebruiken. Daarom roept 
De Cock versterking op.  
Crime scene: Stadsschouw-
burg Velsen, Groeneweg 71, 
IJmuiden. Crime time:  za-
terdag 19 september (20.15 
uur). 
In ‘Baantjer LIVE! 2’ is het pu-
bliek getuige van een intiem 
jubileumprogramma dat een 
onheilspellend randje krijgt 
als er een dode valt. Inspec-
teur De Cock (Peter Tuin-
man) en zijn assistent Vled-
der (Beau Schneider) zijn di-
rect ter plaatse om de moord 
te onderzoeken en ook com-
missaris Buitendam (Pe-
ter Römer) is van de partij.   
Wie zich eerst nog bezoeker 
waande op een feestje, kan 
nu worden opgeroepen als 
getuige van een moordzaak. 
Wie o wie is de dader?  Wees 
voorbereid: niemand mag 
naar huis voordat de moord 
is opgelost!
‘Een levensechte aflevering 

van Baantjer’, ‘Baantjer werkt 
goed in het theater’, ‘feest 
der herkenning’, schreef de 
pers over de eerste succes-
volle voorstelling ‘Baantjer 
en de moord in het theater’. 
Een vervolg kon niet uitblij-
ven. ‘Baantjer LIVE! 2’ is een 
gloednieuw, spannend, in-
teractief toneelstuk met een 
grote cast. Geschreven door 
Peter Römer (bedenker en 
maker van de televisieserie 
‘Baantjer’ én zoon van oer-
De Cock Piet Römer). 
Het publiek is niet alleen ge-
tuige van een live aflevering 
van ‘Baantjer’ in het theater, 
maar ook van de acteerpres-
taties van o.a. de IJmuidense 
Jody Stertefeld (Kunstencen-
trum Velsen. De Jonge Stem, 
‘Het Meisje van Velsen’) en 
IJmuidenaar Peter Herweijer. 
Deze en andere lokale talen-
ten spelen een figuranten rol 
in ‘Baantjer Live 2’.
Prijs: 29,50 euro, inclusief 
drankje en garderobe. Meer 
informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburg vel-
sen.nl of telefoonnummer 
0255 – 515789.

Baantjer Live: De Cock 
zoekt versterking op

Amsterdamse Kleinkunst 
in Witte Theater

IJmuiden - Van der Laan & 
Woe, Claudia de Breij, Tho-
mas Acda, NUHR, Pieter 
Derks, Dames voor na vie-
ren, Droog Brood en Richard 
Groenendijk: de lijst met suc-
cesvolle cabaretiers die hun 
eerste stappen in cabaret-
land op het Amsterdams 
Kleinkunst Festival zetten is 
indrukwekkend. Je zou bijna 
willen zeggen ‘wie is er niet 
groot door geworden?’ In het 
Witte Theater maakt het pu-
bliek op dinsdag 15 septem-
ber (20.30 uur) kennis met 
de nieuwe lichting aanstor-
mende topcabaretiers. De Fi-
nalistentournee 2015 van het 
Amsterdam Kleinkunst Fes-
tival trapt in IJmuiden af en 
beleeft er de landelijke pre-
mière.
Een avond van het AKF-Fi-
nalistentournee staat garant 
voor harde grappen, mooie 
liedjes, meesterlijke verha-
len en hilariteit. Na het door-
lopen van drie selectieron-
des, de halve finalistentour, 
de halve finale, de finale én 

de finalistenweek zijn de fi-
nalisten van dit concours 
gepokt en gemazeld om op 
tournee te gaan door Neder-
land. Neem met een gerust 
hart plaats in het theater om 
te ontdekken wie de nieu-
we selectie finalisten zijn van 
2015. En maak kennis met de 
toekomst van het Nederland-
se cabaret.
Tjeerd Gerritsen (foto) wist 
met zijn debuutvoorstelling 
‘De Paprikamonologen’ zo-
wel de felbegeerde Sonne-
veldprijs (de juryprijs van 
het Amsterdams Kleinkunst 
Festival) als de Publieksprijs 
op zijn naam te schrijven. 
‘Een absolute aanwinst’ (Pa-
rool) die met ‘slimme liedjes’ 
(NRC) ‘vakkundig’ (Volks-
krant) de harten van zijn pu-
bliek weet te stelen .
Tweede en derde prijs-win-
naressen Marjolein de Graaff 
en Elke Vierveijzer werden 
tijdens de finale in het DeLa-
Mar Theater afgelopen april 
eveneens lovend ontvangen 
door de pers. Hun voorstel-

lingen ‘Onewomanshow’ en 
‘Zonder Genade’ zitten vol 
‘geestige liedjes, verrassen-
de vooruitblikken’ (NRC) en 
‘prachtige, haast literaire, 
teksten’ (Parool).  
Prijs: 16,50 euro. Locatie: 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257, IJmuiden.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of telefoonnummer 
0255 – 515789.
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Rondrit per stoomtrein 
over Tata Steel terrein

Velsen-Noord - Zondag 30 
augustus houdt vereniging 
Hoogovensstoom een rond-
rit met fotostop over het Ta-
ta Steel bedrijf. Vertrek van-
af station Velserbosch om 
10.45 uur, retour om cir-
ca 12.15 uur. Bij grote druk-
te wordt bij vertrek van de 
eerste rondrit besloten of er 
een tweede rondrit gereden 
wordt.

Kaartverkoop vanaf 9.30 uur 
aan het loket op het station. 
Kinderen van 0 tot 12 jaar 
betalen 4 euro, volwassenen 
6 euro. Ook kunnen kaar-
ten gereserveerd worden via 
www.csy.nl of www.hoog-
ovensstoomijmuiden.nl. De-
ze kaarten dienen wel voor 

10.00 uur aan het loket op de 
dag van de rit zijn afgehaald.
Iedereen die meegaat moet 
voorzien zijn van een iden-
titeitskaart of een paspoort. 

Station Velserbosch bereikt 
u door de Wenckebachstraat 
in Velsen-Noord uit te rijden 
tot het hoofdkantoor. Post-
code voor navigatie: 1951 
JZ, Velsen-Noord. Doorrij-
den tot de afgesloten toe-
gangspoort. De borden wij-
zen vanaf het hoofdkantoor 
de weg naar het station. 

De volgende rondrit is op 
zondag 27 september. Na de 
rondrit is er de mogelijkheid 
het Hoogovensmuseum te 
bezoeken.

Nieuwe kleding 
Buurtsportcoaches

Velsen - Het team van buurt-
sportcoaches Velsen is in 
nieuwe kleding gestoken. De 
gemeente Velsen en werkge-
ver SportSupport hebben ge-
zorgd voor nieuwe trainings-
pakken en materiaal, dit om 
de zichtbaarheid en bekend-
heid van de buurtsportcoa-
ches te vergroten binnen de 
wijk. Het team buurtsport-
coaches voor jeugd van 6 tot 
12-jarigen in Velsen bestaat 
uit vijf personen die actief zijn 
in  verschillende wijken. Het 
doel is om inwoners meer te  

gaan laten sporten in samen-
werking met onder andere 
scholen en sportverenigin-
gen. Verder ondersteunen de 
buurtsportcoaches ook alle-
maal een of meerdere sport-
verenigingen in Velsen.  Mo-
menteel zijn de buurtsport-
coaches (6 tot 12 jaar) ac-
tief in de wijken Velserbroek, 
Driehuis en Santpoort, IJmui-
den-West, IJmuiden-Oost 
en Velsen-Noord. Meer we-
ten? Bel Jurre Brussel (06-
13920559) of neem een kijkje 
op  www.sportloketvelsen.nl.

Santpoort Jazz
viert eerste lustrum
Santpoort-Noord – Sant-
poort Jazz, Blues & Soul be-
leeft dit jaar zijn eerste lus-
trum. Dat wordt met veel toe-
ters en bellen op 4 en 5 sep-
tember gevierd op de beken-
de locatie: het dorpsplein bij 
café Bartje in het centrum 
van Santpoort-Noord. Op 
het affiche staan zowel ver-
trouwde als verrassende na-
men en acts. De toegang is 
gratis en er is voldoende te 
eten en te drinken.
Het festival begint op vrijdag 
4 september om 19.30 uur 
met de onvervalste blues van 
Jimmy’s Gang, de bluesband 
van frontman Jimmy Mar-
tin Sterman. Hij speelde in 
het verleden met veel groot-
heden uit de Nederlandse 
blues en rock. Zijn huidige 
band speelt repertoire dat is 
geënt op Rhytm & Blues en 
Southern Rock, waaronder 
werk van Johnny Neel, All-
man brothers en Joe Bone-
massa.
Op zaterdag 5 september 

telt de vijfde editie van Sant-
poort Jazz vijf acts.  Het fes-
tival begint om 17.00 uur met 
de Tata Steel Bigband, ook 
wel de Swing Masters ge-
noemd. Om 18.30 uur is het 
tijd voor de instrumentale 
Jazz van Rubberneck en om 
circa 20.00 uur gaat het festi-
val verder met Ampless, een 
semi-akoestische band uit 
Santpoort en omgeving, die 
het publiek wil verrassen met 
covers van bekende en min-
der bekende artiesten. 
Om 21.30 uur verzorgt IJmui-
denaar Fred Koridon een 
slotact vol soul, funk en pop. 
Daarvoor heeft deze regio-
naal bekende zanger, gita-
rist en songwriter een aan-
tal van zijn muziekvrienden 
opgetrommeld, waaronder 
de IJmuidense zangeres Kel-
ly Cossée.
Santpoort Jazz wordt gehou-
den op het Broekbergenplein 
bij Café Bartje. De toegang 
is gratis. Zie ook www.face-
book.com/santpoortjazz.

Roofvogel-
excursie in 

Spaarnwoude
Velsen - In het uitgestrek-
te polderlandschap van 
Spaarnwoude zijn diver-
se voorzieningen aange-
bracht voor recreatie en 
natuur. Maar op tal van 
plekken is het oorspronke-
lijke landschap van polders 
en dijken nog goed te zien.

Op zondag 6 september 
organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een fietsex-
cursie in dit unieke gebeid. 
De diversiteit van het land-
schap heeft een grote aan-
trekkingskracht op roofvo-
gels. De buizerd, torenvalk 
en sperwer zijn hier het he-
le jaar en laten zich goed 
zien. Andere soorten zo-
als de havik en slechtvalk 
komen hier ook voor, maar 
laten zich wat minder vaak 
zien. Roofvogels houden 
van zon en door de ther-
miek die dan boven land 
ontstaat, zijn ze vaker in de 
lucht. De bruine kiekendief 
en boomvalk gaan in de-
ze tijd van het jaar op weg 
naar het zuiden en met een 
beetje geluk komt er zo-
maar een visarend voorbij.

De vier uur durende fiets-
excursie voert langs de 
kust van het voormali-
ge IJ en het veenweide-
gebied van Spaarnwoude. 
Op plekken met veel roof-
vogels stoppen we zoals 
het Munitiebos bij Fort Be-
noorden Spaarndam, het 
Westhoffbos, de Houtrak-
kerbeemden, de Inlaagpol-
der en de Vereenigde Bin-
nenpolder.

De excursie start om 11.00 
uur bij Boerderij Zorgvrij, 
Genieweg 50 in Velsen-
Zuid.Deelname is gratis. 
Vooraf aanmelden is niet 
nodig. Zie ook www.ivn.nl/
zuidkennemerland. (foto: 
Peter van der Beek)

Tribute to The Cats
IJmuiden - Beleef een on-
vergetelijke avond nostalgie 
op zaterdag 19 september 
in het Thalia Theater met 
de Tribute to the Catsband. 
Wie herinnert zich niet de 
klassieke hits als ‘One way 
wind’, ‘Times were when’, 
‘Lea’, ‘Why’ en ‘Where have I 
been wrong’. Met een totaal 
van 22 noteringen in de top 
tien en vele gouden en pla-
tina platen werden The Cats 
met hun ‘palingsound’ een 
begrip in de lage landen. De 
IJmuidense producer Klaas 
Leijen die zijn studio op nog 
geen 10 meter van het Tha-
lia theater had, was in de 
begin jaren van de Cats hun 
producer. 

In 2003 heeft de Tribute To 
The Cats Band zich ont-
fermd over de rijke muzi-
kale nalatenschap van hun 
legendarische dorpsgeno-
ten. Met z’n achten staan 
ze garant voor een sfeervol 

avondvullend programma, 
met repertoire die The Cats 
tot ver over onze landgren-
zen succes heeft gebracht. 
En dus komen ook ‘Mandy 
my dear’, ‘Be my day’, ‘Ma-
rian’ en ‘Without your love’ 
voorbij.

De meerstemmige samen-
zang is een van de opvallen-
de kenmerken van de Tribu-
te To The Cats Band, waar-
door ze in staat zijn de ka-
rakteristieke Catssound 
weer ten gehore te bren-
gen. Daarbij worden ze on-
der meer ondersteund door 
soundengineer Jan Schil-
der, die destijds bij The Cats 
ook al verantwoordelijk was 
voor het zaalgeluid. Bij hem 
is ook ‘Vaya con dios’, ‘Scar-
let ribbons’, ‘What a cra-
zy life’ en ‘Jukebox’ weer in 
vertrouwde handen.

Zie ook www.thaliatheater.
nl.
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Rondleiding op 
begraafplaats de Biezen
Santpoort-Noord - De mo-
numentale begraafplaats de 
Biezen in Santpoort-Noord is 
ontworpen door landschaps-
architect L.P. Zocher. Op de-
ze cultuurhistorisch zeer 
waardevolle begraafplaats, 
waar nog steeds kan wor-
den begraven, bevinden zich 
bijzondere graven en de be-
planting is zeer karakteris-
tiek te noemen. In 2004 werd 
de begraafplaats gerestau-
reerd in de oorspronkelijke 
stijl.
Biezen-deskundigen Cor 
Moolenaar en Rene de Graaf 
houden een rondleiding. 
Hierin komen de historie, de 
bijzondere graven en de flora 

en fauna aan bod. Ook is de 
inventarisatie van alle gra-
ven aanwezig. De rondlei-
ding vindt plaats op vrijdag  
25 september om 15.30 uur. 
Deelname is gratis, maar een 
eigen bijdrage komt ten goe-
de aan de organisatie van de 
jaarlijks terugkerende viering 
die dit jaar zal plaatsvinden 
op begraafplaats de Biezen 
op woensdag 28 oktober van 
18.30 tot 21.30 uur.. 
Wilt u aan de rondleiding 
deelnemen? Meldt u zich 
dan zo spoedig mogelijk aan 
via info@allerzielenvelsen.nl 
of 0255-523086. Er kunnen 
maximaal 25 personen deel-
nemen.

Op zoek naar 
kansen voor 
financiering

IJmond - Voor onderne-
mers blijft het een uitda-
ging om hun financiering 
rond te krijgen. De wereld 
van financiering is aan 
verandering onderhevig. 

Wat is gestapeld finan-
cieren? Wat is crowdfun-
ding? Wat kan een kre-
dietunie voor u beteke-
nen? Deze en andere vra-
gen over financiering wor-
den op dinsdag 8 septem-
ber door diverse experts 
beantwoord. Tevens geeft 
een aantal regionale on-
dernemers een kijkje in de 
keuken hoe zij hun finan-
ciering rond hebben ge-
kregen. De avond wordt 
afgesloten met een bor-
rel om met elkaar van ge-
dachten te wisselen.

Deelname is gratis voor 
alle geïnteresseerde on-
dernemers uit de IJmond. 
Locatie: Landgoed Duin 
en Kruidberg, Duin- en 
Kruidbergerweg 60 in 
Santpoort-Noord. Kijk 
voor meer informatie en 
aanmelden op www.kvk.
nl/ijmond. 

De avond is een gezamen-
lijk initiatief van De Kamer 
van Koophandel, MKB-
IJmond en MKB-Neder-
land.

Tentoonstelling over 
gemeentearchitecten
Velsen-Zuid - Van 6 sep-
tember tot en met 4 oktober 
is er bij pARTerre in het ou-
de Raadhuis van Velsen, To-
renstraat 7 te Velsen een ten-
toonstelling over de gemeen-
tearchitecten van de gemeen-
te Velsen van 1902 tot 1998 te 
zien. De opening is op zondag 
6 september om 16.00 uur. 
Op Monumentendag, zondag 
13 september, gaat pARTerre 
open om 11.00 uur.
Van 1902 tot 1998 kende Vel-
sen vier gemeentearchitecten: 
D. Kramer van 1902 tot 1923: 
J.P. Koopen van 1923 tot 1957, 
H.J. Peters van 1957 tot 1978 
en S. Schaafsma van 1980 
tot1998. 

De architecten waren chef van 
de afdeling Bouwkunde (on-
derdeel van het bedrijf Open-
bare Werken en Groenvoor-
ziening) waarin alle experti-
se, van schetsontwerp tot op-
levering, aanwezig was om 
gemeentelijke gebouwen te 
kunnen realiseren. Gemeente-
lijke gebouwen zijn en waren 
kinderdagverblijven, scholen, 
sportaccommodaties, huis-
vesting voor gemeentelijke  
diensten (gasbedrijf, reiniging, 
politie, brandweer etc.), buurt-
huizen en schouwburgen. 
De stijlen waarin de archi-
tecten werkten waren de stij-
len van hun tijd: eclectisch en 
neonrenaissancistisch (Kra-
mer), Amsterdamse- en Delft-
se School (Koopen), functi-
onalistisch (Peters) en post-
modern (Schaafsma). De ar-
chitectuur van Kopen en Pe-
ters kan gedeeltelijk ook als 
Wederopbouwarchitectuur 
worden gekenschetst (ge-

bouwd tussen 1940 en 1965) 
en daarom eenvoudig van ka-
rakter door beperkte midde-
len. Koopen bekroonde zijn 
werken dikwijls met een to-
rentje, zichtbaar op het poli-
tiebureau en het gymnasium. 
Peters bouwde zijn gebouwen 
vaak op uit vlakken die los van 
elkaar worden gehouden. Het 
dak visueel los van de muur 
dus. De grijze betonsteen die 
Schaafs-ma nogal eens  ge-
bruikte vormt een neutrale 
achtergrond voor de kleuri-
ge kozijnen. Kramer gebruikt 
neonrenaissancistische ban-
den en blokken. In een publi-
catie, verkrijgbaar geduren-
de de tentoonstelling, zijn alle 
werken van de vier architec-
ten opgenomen. De tentoon-
stelling toont een keuze.
In 1998 werd de afdeling op-
geheven. De afdeling heeft 
een kleine honderd jaar be-
staan.

Reden voor de tentoonstelling 
is dat het werk van de vier als 
gemeentelijke activiteit nog 
nooit is getoond en het is te-
gelijkertijd een pleidooi om 
enkele gebouwen naast die 
van Kramer aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. 
De gemeentelijke gebouwen 
verdwijnen in hoog tempo, 
de voormalige Gunningschool 
aan de Hunzestraat en Sport-
hal Zeewijk, beiden van Pe-
ters, zijn recent gesloopt en 
zullen binnenkort worden ge-
volgd door de Willem de Zwij-
ger ULO, de Huishoudschool, 
beiden van Koopen, en de 
voormalige Mivo aan de Hei-
destraat van Peters (met een 
aanbouw van Schaafsma).

Zeemansliederen in 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Zondag 6 
september treedt ’t Staende 
Tuygh op tijdens het maande-
lijkse koffieconcert in de Ruïne 
van Brederode, Velserender-
laan 2 in Santpoort Zuid. Dit 
shantykoor begint zijn ont-
staansgeschiedenis als man-
nenkoor in IJmuiden.  Dit in-

middels gemengd koor mag 
nu een echt IJmondkoor ge-
noemd worden, aangezien de 
zangers en  zangeressen uit de 
hele IJmond komen. Voor ve-
len uit de IJmond behoeft deze 
groep daarom geen introduc-
tie. Zoals menigeen al heeft 
kunnen ervaren, zingt het koor 

met veel enthousiasme een 
repertoire dat bestaat uit En-
gelse, Schotse, Ierse, Duitse 
en Nederlandstalige Shanty’s, 
Seasongs en Zeemansliede-
ren, begeleid door accordeon.
Shanty’s werden op zeilsche-
pen gezongen om  het vaak 
eentonige werk te verlichten. 
Het zijn dan ook werkliede-
ren. In een bepaald ritme zong 
de bemanning, al dan niet op-
gejut door een voorzanger, al-
lerlei liederen. Op die manier 
ging het hijsen van het anker, 
het bijzetten van zeilen, het 
pompen of het lossen en laden 
van het schip een stuk plezie-
riger en gemakkelijker.
Een paar weken geleden heeft  
’t Staende Tuygh nog meege-
daan in een maritieme show 
van cabaretier Brigitte Kaan-
dorp, dat in het kader van Sail 
2015 in de Stadsschouwburg 
van Velsen werd gehouden.
Het concert op 6 september is 
van 11.30 tot 13.00 uur. Entree 
Ruïne 3 euro volwassenen en 
1,50 euro kinderen. Na afloop 
is er de hoed voor de arties-
ten. info: www.staendetuygh.
nl.

Orgelconcert in 
Nieuwe Kerk IJmuiden
IJmuiden - Op vrijdag 4 sep-
tember wordt er in de Nieu-
we Kerk, Kanaalstraat 250 in 
IJmuiden een orgelconcert 
gegeven door de Apeldoorn-
se organist Peter Eilander.
Eilander studeerde op het 
conservatorium te Zwolle bij 
Dorthy de Rooy (orgel) en 
Epke de Jong (piano). Daar-
na volgde hij interpretatieles-
sen bij Nico Waasdorp en Jan 
Bonefaas.

Als concertorganist speelt 
Peter Eilander zowel in Ne-
derland als in het buitenland. 
Zo concerteerde hij in Ame-
rika, België, Duitsland, En-
geland, Frankrijk, Hongarije, 
Ierland (Dublin), Letland (Ri-
ga), Rusland (St. Petersburg) 
en Spanje.

Hij is als dirigent actief bij 
een aantal koren en als do-
cent is hij verbonden aan het 
Muziek Onderwijs Centrum 
te Holten en heeft hij een uit-
gebreide lespraktijk.

Peter Eilander heeft een 
groot aantal cd’s op zijn 
naam staan waaronder een 
viertal met alle orgelsonates 
van Alexandre Guilmant, op-
genomen op beroemde Fran-
se orgels.

Tijdens het concert in IJmui-
den bespeelt hij de beide or-
gels in deze kerk.
Het concert begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis. 
Wel wordt er na afloop een 
deurcollecte gehouden ter 
bestrijding van de onkosten.
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Dag van het Huren
IJmuiden - Zaterdag 12 sep-
tember organiseren woning-
corporaties de eerste Dag 
van het Huren in Nederland. 
Al meer dan 150 jaar zorgen 
woningcorporaties ervoor dat 
mensen goed kunnen wonen. 
Meer dan vier miljoen Ne-
derlanders – één op de drie 
huishoudens – wonen in een 
corporatiewoning. Tijdens de 
landelijke open dag kunnen 
huurders en belangstellen-
den bekend en vertrouwd ra-
ken met de bijdrage van cor-
poraties aan de samenleving.
Tachtig woningcorporaties 
organiseren diverse activi-
teiten in wijken, dorpen en 
steden, waarbij kennisma-
king met het dagelijks werk 

van corporaties en ontmoe-
ting centraal staat. Van een 
fietstocht langs nieuwbouw-
projecten en energiezuinige 
woningen tot een open huis 
bij de onderhoudsdienst, el-
ke corporatie geeft een eigen 
invulling aan de Dag van het 
Huren in Nederland 2015.

Op zaterdag 12 september 
van 11.00 tot 15.00 uur staan 
ook de deuren van Woning-
bedrijf Velsen (aan Lange 
Nieuwstraat 630) open. Met 
projectpresentaties, films en 
een 3-D experience geven 
zij hun huurders een kijk-
je in de keuken. Ook aan de 
kids wordt gedacht met een 
kleurwedstrijd en knutselen.

IJmuiden - Woensdag 19 au-
gustus vertrok een groep van 
86 vroege vogels, bestaande 
uit bewoners en medewer-
kers van het WF Visserhuis, 
De Moerberg, Huis ter Hagen, 
Velserduin, Breezicht en De 
Heemhaven van Zorgbalans 
richting de SAIL-In Parade.
Vanaf 7.30 uur werden zij op-
gehaald door touringcarbus-
sen om vervolgens naar Pa-
pierfabriek Crown van Gel-
der in Velsen-Noord te rijden. 
Het was al een drukte van be-
lang op de weg en langs het 
kanaal. Op het terrein werden 
de bezoekers van Zorgbalans 
gastvrij ontvangen met koffie 
en een gevulde koek. Er wa-
ren stoelen, een heerlijk ijs-
je en flesjes water. Ook de 
meegebrachte lunchpakket-
jes smaakten goed.
Er was zelfs  een shantykoor 

dat voor de muzikale vrolijke 
noot zorgde en die de deelne-
mers ook nog informatie gaf 
over de tall ships die voorbij 
kwamen.
Het weer werkte aan alle kan-
ten mee. Na de vooraf gaan-
de dagen alleen regen gezien 
te hebben, was het tijdens de 
parade droog, beetje wind, 
goede temperatuur en af en 
toe kwam de zon door.
Het was een geweldige dag. 
De deelnemers hebben ont-
zettend genoten.
Over 5 jaar in 2020, tijdens de 
tiende Sail, hopen we weer 
van dit geweldige plekje ge-
bruik te kunnen maken. Met 
dank aan Crown van Gelder in 
Velsen-Noord, die ons al voor 
de derde keer welkom heet-
te en een verzorgde dag aan-
bood. Het is een prachtig eve-
nement.

Succesvolle SAIL-
bijeenkomst IJPOS
IJmuiden - IJmuiden Port 
Services (IJPOS) heeft op 
woensdag 19 augustus bij de 
start van de SAIl-In parade 
een succesvolle netwerkbij-
eenkomst gehouden op het 
Forteiland van IJmuiden. Zo’n 
350 vertegenwoordigers en 
relaties van bedrijven in de 
offshore, visserij en maritie-
me dienstverlening zagen ’s 
ochtends de indrukwekken-
de tall ships uit de Vissers-
haven en bij de Kop van de 
Haven vertrekken naar Am-
sterdam. Deze schepen had-
den de dagen ervoor deelge-
nomen aan de Pre-SAIL in 

IJmuiden. ,,Het was niet al-
leen een zeer geslaagde bij-
eenkomst voor onze leden en 
hun zakelijke relaties maar 
ook pure promotie voor de 
haven van IJmuiden,” aldus 
IJPOS-voorzitter Henk Wes-
sel.
In alle vroegte zorgden de re-
guliere ferry’s Fortwachter 
en Koningin Emma voor het 
vervoer van alle gasten van-
af Marina Seaport IJmuiden 
naar de aanlegsteiger van 
het Forteiland. Dit eiland, zo’n 
vier hectare groot, is in de ja-
ren 1881-1888 gebouwd als 
onderdeel van de Stelling van 

Sail bij Wiawaha
Velsen-Zuid - Afgelopen 
zaterdag begon scouting-
groep Wiawaha het nieuwe 
seizoen met een uitdagen-
de familiedag.  Alle leden de-
den, samen met familie, mee 
aan het spel ‘Levend Wiawa-
ha Sail 2015’, gebaseerd op 
het spel Kolonisten van Ca-
tan. Hierbij was het de be-
doeling om een zo’n groot 
mogelijke handelsvloot te 
bouwen, om zo de zeeslag 
op de zeven zeeën te winnen. 
De strijd werd gestreden in 
4 teams. Er moesten grond-
stoffen worden verzameld 
om boten te kunnen bou-

wen. Dit konden de deelne-
mers verdienen door spelle-
tjes te winnen. Bij de goud-
delvers moest je goud op-
graven voor goudstukken, 
bij de kanonniers ging je ko-
gelstoten voor erts en bij de 
touwwerkers werd een wed-
strijd touwtrekken gedaan 
om hennep te krijgen. Met 
de gewonnen grondstof-
fen kon dus een boot wor-
den gekocht, maar die moest 
het team nog wel zelf maken. 
Met flessen, satéprikkers, 
papier en verf maakten de 
deelnemers de mooiste crea-
ties. Er werden namelijk ook 

punten uitgedeeld voor de 
meest creatieve vloot. Ook 
kon er nog een vlag wor-
den gemaakt en werd er een 
mooi zeemanslied bedacht 
en gezongen. 

De deelnemers deden alle-
maal hun uiterste best, maar 
uiteindelijk won het blauwe 
team. Zij kregen een mooie 
vissersprijs, terwijl de rest 
van de teams naar de haai-
en ging.

Foto’s van de opkomst en an-
dere informatie staan op Fa-
cebook en www.wiawaha.nl.

Amsterdam.
Vanaf de heuvels en het zo-
geheten boogschietveld had-
den de aanwezigen een 
prachtig zicht op de vertrek-
kende schepen. Als een van 
de eerste tall ships koos het 
Russische opleidingsschip 
Kruzenshtern het ruime sop, 
gevolgd door onder ande-
re Clipper Stad Amsterdam, 
Alexander von Humboldt II, 
Götheborg, Belem, Gladan, 
Halve Maen, Eendracht en de 
bark Europa. Als laatste tall 
ship voer de Sedov, de 117,5 
meter lange viermastbark, 
naar het sluizencomplex op 
weg naar de hoofdstad.

Al die tijd kwamen de aanwe-
zigen op het Forteiland niets 
te kort. Zo bood IJPOS hen in 
de Koepelzaal een uitgebreid 
ontbijtbuffet en een gevari-
eerde lunch aan. Buiten wa-
ren er volop koffie, thee en 
andere dranken aanwezig.
IJPOS werd 21 juni 2013 op-
gericht als platform en net-
werkorganisatie voor IJmui-
dense bedrijven in de off-
shore, visserij en maritie-
me dienstverlening. Momen-
teel telt IJPOS 23 leden, maar 
het streven is te groeien naar 
zo’n 45 bedrijven. Dit om de 
gezamenlijke belangen van 
het havenbedrijfsleven in 
IJmuiden nog beter te kun-
nen behartigen.

Bewoners Zorgbalans 
genieten van Sail

Rommelmarkt Polderhuis
Velserbroek - Op zondag 
4 oktober is er van 9.00 tot 
15.00 uur weer een rommel-
markt in Het Polderhuis ach-
ter het winkelcentrum Vel-
serbroek, Vestingplein 58. Er 
wordt weer van alles te koop 
aangeboden op de vele kra-
men en het beloofd weer een 

leuke en gezellige markt te 
worden. Er is voldoende gra-
tis parkeergelegenheid en 
het polderhuis is ook goed te 
bereiken met het openbaar 
vervoer. Toegang 2 euro en 
kinderen tot en met zes jaar 
gratis. Bel voor kraamhuur 
023-5374218 of 06-13213704.
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Uitnodiging

Het gemeentebestuur van Velsen heeft het 
genoegen u uit te nodigen voor de receptie 
ter gelegenheid van het afscheid van 
burgemeester de heer F.M. Weerwind.

Op 24 september 2009 werd de heer Weerwind 
 geïnstalleerd als burgemeester van Velsen. 
Op 9 september 2015 zal hij worden geïnstalleerd 
als burgemeester van Almere en  tegelijkertijd eervol 
worden ontslagen als burgemeester van Velsen. 

De receptie zal plaatsvinden op dinsdag 8 september 2015 
van 16.30 tot 19.00 uur in de Felison Cruise Terminal, 
 Volendamkade 1 IJmuiden. Bij de  terminal is  voldoende 
ruimte om uw auto te parkeren.

Tijdens de afscheidsreceptie wordt geen gelegenheid 
 geboden tot het houden van toespraken. 

Wij verheugen ons er op u te mogen begroeten.

Het gemeentebestuur van Velsen.

Afscheidsreceptie burgemeester Weerwind

Aanmelden voor deze afscheids receptie 
vóór 1 september 2015 via 
communicatie@velsen.nl

Mocht u een cadeautje overwegen dan 
wordt het op prijs gesteld wanneer u een 
gift overmaakt naar de Stichting Unu 
Pikin te Hoorn NL77INGB0652803202 
onder vermelding van afscheid 
 burgemeester Weerwind.

Meer informatie vindt u op  
www.stichtingunupikin.nl

Open dag!

Buitenaula 
begraafplaats 
Duinhof
Begraafplaats Duinhof aan de 
Slingerduinlaan 6 in IJmuiden 
heeft een buitenaula. Een open 
plek om in de open lucht afscheid 
te nemen van een dierbare.

Nieuwsgierig? Kom naar de open 
dag op vrijdag 4 september. Tussen 
14.30 uur en 17.00 uur is iedereen 
van harte welkom. Er is ko�  e, thee 
en limonade. Medewerkers van de 
begraafplaats zijn aanwezig om in-
formatie te geven.
Duinhof ligt verscholen in het duin-
landschap. Zowel de begraafplaats 
als de bestaande (binnen) aula is 
ontworpen door de beroemde archi-
tect Willem Marinus Dudok (1884 
– 1974). Voor Dudok was de natuur 
iets dat kan helpen zich met het lot te 
verzoenen. In die geest is ook de bui-
tenaula ingericht. Een mooie, ova-
le ruimte met meubilair dat gemaakt 
is van hout uit de parken van Velsen. 
Donderdag 3 september opent wet-
houder Floor Bal o�  cieel de bui-
tenaula op Begraafplaats Duinhof. 
(foto: gemeente Velsen) 

Gemeentehuis eerder dicht
In verband met de afscheidsrecep-
tie van burgemeester Franc Weer-
wind voor de medewerkers van het 
gemeentehuis, sluiten de deuren van 

het gemeentehuis woensdag 2 sep-
tember niet om 17.00 uur, maar om 
16.00 uur.

Vaarwel en bedankt!
Tijdens de Sail Out, op zondag 23 
augustus 2015, werden in aanwe-
zigheid van burgemeester Franc 
Weerwind op het Forteiland ka-
nonschoten afgevuurd.

De Tall Ships, die het ruime sop ko-
zen werden uitgezwaaid. De burge-

meester dankt de tientallen vrijwil-
ligers, die zich hebben ingezet tij-
dens PreSail IJmond en het Haven-
festival. Samen met de organisatie 
hebben zij er voor gezorgd dat Velsen 
kan terugkijken op een fantastische, 
nautische week.( foto: RTV NH/Ge-
ja Sikma)
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OpenIJ bouwt zeesluis
Rijkswaterstaat heeft de bouw van 
de nieuwe zeesluis IJmuiden bij 
de ingang van het Noordzeeka-
naal defi nitief gegund aan OpenIJ. 
Dit consortium bestaat uit BAM-
PGGM en VolkerWessels. Het fi -
nancieringsfonds voor infrastruc-
turele projecten DIF is de derde 
partij. 

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis 
in IJmuiden aan vervanging toe. Een 
nieuwe, grotere zeesluis moet de be-
reikbaarheid van de haven van Am-
sterdam verbeteren. Door ruimte 
te bieden aan de steeds groter wor-
dende zeeschepen wordt ook de 
economie in de regio gestimuleerd. 
De nieuwe zeesluis wordt 70 me-
ter breed, 500 meter lang en 18 me-
ter diep. De bouw start begin 2016 en 
de nieuwe zeesluis is eind 2019 be-
schikbaar voor de scheepvaart. 
 
Samenwerking
Het project is een samenwerkings-
verband van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu, de provincie 
Noord-Holland, de gemeente Am-
sterdam, Havenbedrijf Amsterdam 
NV en de gemeente Velsen. De nieu-
we zeesluis wordt voor het grootste 
deel door het Rijk gefi nancierd, maar 
ook de gemeente Amsterdam en de 

provincie Noord-Holland dragen bij 
gezien het belang voor de regionale 
economie.

Walradarsysteem
Om ruimte te maken voor de bouw 
van de nieuwe zeesluis moet Rijks-
waterstaat ook het walradarsysteem 
langs het Noordzeekanaal aanpas-
sen. Dit systeem zorgt voor een vei-
lige verkeersbegeleiding van de 
scheepvaart. In de omgeving worden 
in week 40 vier nieuwe walradar-
masten gebouwd. Een van de masten 
komt te staan op het spuigebouw. De-
ze wordt 40 meter hoog en krijgt ra-
dar- en marifoonantennes. 

Op het Pontplein wordt de bestaan-
de mast van 12 meter vervangen door 
een mast van 25 meter. Op de deu-
renbergplaats (op het vierde eiland 
oost) komt een mast van 25 meter 
te staan en op het Zuidersluiseiland 
(eerste eiland west) komt een 40 me-
ter hoge mast met marifoonanten-
nes. De masten zijn hoog en de stra-
ling die uitgezonden wordt is zo laag 
dat wanneer deze onder de mast ge-
meten wordt, bijna nihil is en ruim 
onder de door de overheid gestelde 
gezondheidsnormen blijft. Bewoners 
zijn in juli hiervan op de hoogte ge-
steld. (illustraties: Rijkswaterstaat)

Special Olympics
Kom je op 26 september hockey-
en, tennissen of zwemmen op de 
Special Olympics in de Haarlem-
mermeer? Dan zijn de olympische 
spelen in de regio voor iedereen 
met een verstandelijke beperking 
vanaf 8 jaar. Schrijf je in voor een 
onvergetelijk toernooi!

Op zaterdag 26 september 2015 gaan 
ongeveer 500 mensen met een ver-
standelijke beperking wedstrijden 
doen in atletiek, hocky, judo, tafel-
tennis, tennis en zwemmen. Je kunt 
je nog steeds inschrijven, maar wees 
er snel bij, want vol = vol. 

Het wordt een echte Olympische 
dag, met een openingsceremonie om 
9:00 uur. Op de dag zelf kun je in een 
team meedoen aan hockey. De ande-
re sporten kun je individueel doen. 
Het is wel belangrijk dat je al enige 
ervaring hebt in de gekozen sport, 
maar je hoeft absoluut geen topspor-
ter te zijn. Iedereen mag meedoen. 

Je moet op de dag zelf je eigen bege-
leider meenemen. De sluitingscere-
monie is rond 17.00 uur afgelopen. 

Organisatie
De organisatie is in handen van 
Sportservice Haarlemmermeer, sa-
men met Stichting Special Olym-
pics Nederland en verschillende lo-
kale sportverenigingen. Ook de ge-
meente Velsen werkt mee. De Spe-
cial Olympics zijn in het Sportcom-
plex Koning Willem-Alexander en 
op het Arnoldus Sportpark in Hoofd-
dorp, Haarlemmermeer. 

Inschrijven
Ga voor meer informatie of om je in 
te schrijven naar www.aangepast-
sporten.info. Op deze site vind je een 
kopje Special Olympics met alle in-
formatie over het evenement en over 
de inschrijving. Heb je nog vragen? 
Neem dan contact op via specialo-
lympics@sportservicehaarlemmer-
meer.nl of bel 023-557 59 37.

Beeld weer hersteld
Vrijdag 21 augustus jl. heeft de fi r-
ma Binder en beeldhouwer Paul 
van Laere uit Den Haag de scha-
de gerepareerd aan het oorlogs-
monument op Plein 1945. 

Als gevolg van de zomerstorm op za-
terdag 25 juli 2015 was het hoofd in 
meerdere stukken afgebroken van 
een van de drie mannenfi guren. De 
brokstukken zijn meteen veilig ge-
steld, waardoor het gedenkteken in 
oude glorie kon worden hersteld.

Het ‘Monument voor de Gevallenen’ 
in IJmuiden is een beeldengroep van 
een zeeman, een visser en een sol-
daat, die met de ruggen naar elkaar 
toe staan. In de voet van het beeld 
zijn teksten aangebracht. Het beeld 
werd onthuld op 5 mei 1948 door me-
vrouw Pamela Homburg. Het monu-
ment is opgericht ter nagedachtenis 
aan de Nederlandse militairen die in 
dienst van het vaderland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn omgeko-
men. (foto’s: Gemeente Velsen)
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Inloopbijeenkomst
Velsertraverse
De provincie Noord-Holland 
houdt op maandag 7 septem-
ber 2015 een inloopbijeen-
komst over de herinrichting 
van de Velsertraverse. Tussen 
17.00 uur en 19.30 uur kan ie-
dereen inlopen op het gemeen-
tehuis van Beverwijk aan het 
Stationsplein 48 in Beverwijk. 

Vanaf half september 2015 tot 
april 2016 wordt de aansluiting 
van de N197 met de A22 opnieuw 
ingericht. Dat is nodig om de fi le-
vorming rondom de Velsertraver-
se tegen te gaan. Ook zal daardoor 
de uitstoot van uitlaatgassen ver-

minderen. De werkzaamheden 
vinden plaats voorafgaand aan de 
renovatie van de Velsertunnel.

Tijdens de inloopbijeenkomst 
kunnen ontwerptekeningen wor-
den bekeken en zijn deskundigen 
van de provincie Noord-Holland 
en de aannemer aanwezig om vra-
gen over het ontwerp en de uit-
voering te beantwoorden. U kunt 
zich hiervoor aanmelden door te 
mailen naar goedeg@noord-hol-
land.nl. Aanmelden is wenselijk, 
maar u kunt ook gewoon binnen-
lopen.

Wijkmobiel in Rijnstraat
Woont u prettig? Voelt u zich vei-
lig in uw wijk of zijn er onveilige 
situaties? Is het schoon ? Of zijn er 
andere vragen over de wijk waar u 
woont? Op donderdag 3 septem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur komt 
de Wijkmobiel naar de Rijnstraat/
omgeving Delta.

Dan kunt u praten met de wijkagent, 
vertegenwoordigers van Woning-
bedrijf Velsen, Stichting Welzijn, 
Wijkplatform IJmuiden-Zuid, Jon-
gerenwerkers en gemeente. Met al 
uw vragen, opmerkingen en ideeën 
over de lee� aarheid in de wijk kunt 
u bij hen terecht. De maquette van 
de te bouwen winkels en woningen 
op het voormalige KPN-terrein zal 
ook aanwezig zijn. De ko�  e met een 
koekje staat voor u klaar. 

Direct omwonenden worden via een 
fl yer op de hoogte gebracht van de 
juiste standplaats. Ook kunt u kij-
ken op de website van Wijkplat-
form IJmuiden-Zuid: www.wijkplat-
formsvelsen.nl/wijkplatformijmui-
den-zuid

Voor meer informatie of vragen kunt 
u terecht bij de heer Rob Plessius, re-
latiemanager gemeente Velsen, tele-
foon 0255-567369.

Het wijkteam komt naar u toe op 12 juni!

De wijkmobiel
De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams 
zijn politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms en de  
woningcorporaties vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u 
toe komen om met u te praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en 
sociaal is.

Wat?
In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie 
en wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de 
wijkmobiel handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aan-
wezige wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken.  
Natuurlijk is er gelegenheid voor een praatje en een kop koffie. 
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen 
is te herkennen aan het opschrift ‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten u graag!

Waar? 
De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan het Burg. Weertplantsoen in Santpoort-Noord. 

Wanneer?
De wijkmobiel komt naar uw wijk op vrijdag 12 juni van 14.00 tot 16.00 uur.

Vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager 
gemeente Velsen, tel. (0255) 567 369

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

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 
08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 15 
augustus 2015 tot en met 21 au-
gustus 2015 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Westerduinweg 4, uitbreiden van 
kantoorruimten (17/08/2015) 
13530-2015;
Koningin Wilhelminakade 23 t/m 
115,  plaatsen 13 prefab bergingen 
(18/08/2015) 13610-2015;
Piet Heinstraat 58, plaatsen pijp aan 

afzuigkap (21/08/2015) 13918-2015; 
.
 
Driehuis 
P.C. Hooftlaan 31, vervangen ra-
men, kozijnen, voordeur (voorgevel)
(19/08/2015)13662-2015. 

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 6, plaatsen dakkapel 
op  voorgevel dakvlak van twee wo-
ningen (17/08/2015) 13550-2015; 
J.T. Cremerlaan 4, plaatsen dakkapel 
op  voorgevel dakvlak van twee wo-
ningen (17/08/2015) 13549-2015;
Paramaribostraat 42,  legaliseren 
berging (17/08/2015) 13684-2015;
Rijksweg 424, plaatsen dakkapel 
(18/08/2015) 13749-2015.

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 14, wijzigen ver-
leende vergunning (wijzigen gevels)
(20/08/2015) 13722-2015.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 41, kappen 7 
bomen (17/08/2015) 13552-2015;  
Olga von Götschlaan 5, plaatsen dak-
kapel (18/08/2015) 13644-2015. 

Velserbroek
De Zeiler 134, oprichten berging 
(16/08/2015) 13464-2015.  

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 

voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvraag die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan ong.  plaatsen van 2 
fi etsenkluizen (25/08/2015) 11046-
205.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 

werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Willemsbeekweg 22, plaatsen dak-
opbouw (21/08/2015)11190-2015;
Lange Nieuwstraat 489,plaatsen 
trapopgang t.b.v. een bovenwoning 
(21/08/2015)6242-2015;
Middenhavenstraat 22d, voortzet-
ting gebruik gebouw als atelier (tij-
delijk) (24/08/2015) 6640-2015.
 
Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 
Duinweg of Duivelslaan 16, kappen 2 
bomen (21/08/2015)12941-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen.

Aanvragen (vervolg)
Velsen-Zuid
Oosteinderweg 7, slopen bestaan-
de berging,  plaatsen van een nieuwe 
berging (25/08-2015) 11237-2015

Ontwerpbesluit - uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. Deze aanvraag 

met bijbehorende ontwerp-omge-
vingsvergunning, de ontwerpverkla-
ring van geen bedenkingen en overi-
ge bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 28 augustus 2015 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Tevens zijn 
deze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-
kendmakingen/ direct naar/ meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-

gelegging, kan een ieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werp-omgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-

linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255. Het betreft 
het volgende ontwerpbesluit:

Velsen-Zuid
Rijksweg 116 te Velsen-Zuid, het op-
richten van een beheerschuur, het 
aanleggen van een in/uitrit en het 
kappen van bomen (w13.000122)

Wijzigingsplan ‘De Visstek’
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat zij op 11 au-
gustus het wijzigingsplan ‘De Vis-
stek’ met planidentifi catienum-
mer (IDN): NL.IMRO.0453.WP-
0807DEVISSTEK1-R001.
hebben vastgesteld.

Wat gaat er gebeuren?
Het plan ‘de Visstek’ in IJmuiden 
West is uitgevoerd conform eerde-
re besluitvorming van het college en 
gemeenteraad. Met het plan wordt 
een kiosk op de hoek van de Plane-
tenweg met de Bellatrixstraat moge-
lijk gemaakt. Voordat de vergunning 
verleend kan worden, moest het be-

staande bestemmingsplan wor-
den gewijzigd. Dit is gebeurd met 
het vaststellen van het  wijzigings-
plan. De gemeenteraad had hiervoor 
in het bestemmingsplan ‘IJmuiden 
West’ een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen. Met het wijzigings-
plan wijzigt het College het bestem-
mingsplan zodat de kiosk kan wor-
den gebouwd.

Inzage in het plan
Van vrijdag 28 augustus 2015 tot en 
met vrijdag 9 oktober 2015 ligt het 
wijzigingsplan ter inzage bij de re-
ceptie van het stadhuis en de cen-
trale bibliotheek. De openingstij-

den van het stadhuis zijn op werk-
dagen van 09.00 uur tot 16.00 uur en 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Het digitale bestemmingsplan 
is te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het planidentifi catie-
nummer (IDN) is: NL.IMRO.0453.
WP0807DEVISSTEK1-R001.

Beroep
Tot en met 9 oktober 2015 kan op 
grond van artikel 8.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening beroep bij de 
Raad van State worden ingesteld 
door belanghebbenden die tijdig 
zienswijzen op het ontwerp wijzi-
gingsplan bij het college kenbaar 

hebben gemaakt of belanghebben-
den aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat zij geen ziens-
wijzen op het ontwerp wijzigings-
plan bij het college kenbaar hebben 
gemaakt. 

Het beroepschrift dient te worden 
gezonden aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage. U moet er rekening mee hou-
den dat u gri£  erecht moet beta-
len als u een beroepschrift indient. 
Meer informatie over de beroeps-
procedure vindt u op www.raadvan-
state.nl.



Infopagina

27 augustus 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Participatie Startdocument Velserend
Het gebied rond de sauna en 
voormalig natuurbad Velserend 
ligt al gedurende lange tijd braak. 
Om tot een nieuwe ontwikkeling 
te komen is een nieuw startdocu-
ment opgesteld.

Het college heeft besloten het Start-
document Velserend ter participatie 

aan te bieden aan de omgeving en de-
ze gelijktijdig naar de gemeenteraad 
te sturen ter informatie. In dit start-
document worden randvoorwaar-
den gesteld aan deze ontwikkeling. 
De randvoorwaarden zijn er op ge-
richt om aan dit gebied een goede in-
vulling te geven die ruimtelijk pas-
send is en economisch uitvoerbaar. 

Dit startdocument kunt u vinden via 
www.velsen.nl (onder het kopje ‘be-
stemmingsplannen’). 

Voordat de gemeente gaat starten 
met een formele bestemmingsplan-
procedure horen wij graag uw me-
ning over dit startdocument. Dit 
doet u door een brief te richten aan 

gemeenteraad van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden, onder ver-
melding van ‘startdocument Velse-
rend’ of via ro@velsen.nl. Wij ont-
vangen uw mening graag voor vrij-
dag vrijdag 18 september. Voor vra-
gen kan u terecht bij de heer Pijpers 
telefoonnummer 14 0255.  

Foto’s: Irma Koch & Ko van Leeuwen

THANK YOU SAIL!
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