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Driehuis - 80 kuub zand, 
150 vrijwilligers, meer dan 
300 beachvolleyballers, 
350 gasten bij Driehuis aan 
Tafel en vele activiteiten 
waren vorige week onder-
deel van Dorpsfeest Drie-
huis met het thema Cali-
fornian Summer.

Net als vorig jaar was het dit 
jaar drie dagen feest. Dit jaar 
werd op zijn Amerikaans be-
gonnen met de film Grease 
in de drive-in bioscoop op 
de Driehuizerkerkweg. 15 ca-
brio’s en vele strandstoelen 
fungeerden als zitplaats. Ook 
was er een dansclinic. 
Vrijdagmiddag begon met 
kinderactiviteiten in stijl, zo-
als een surfsimulator en een 

skatebaan waar de jeugd 
zich kon uitleven. Meer dan 
300 kinderen genoten van 
het zandkastelen bouwen, 
de gratis hotdog en het heer-
lijke ijsje. Tussen 5 en 7 uur 
was de sponsorbijeenkomst 
om de meer dan 100 lokale 
sponsors die het Dorpsfeest 
mogelijk maakten te bedan-
ken. ‘s Avonds was het weer 
groot feest met de band Als 
de Brandweer.
Zaterdagochtend vroeg kwa-
men vier vrachtwagens 80 
kuub zand brengen om de 
Driehuizerkerkweg om te to-
veren in een beachvolleybal 
setting met vier velden. Maar 
liefst 33 teams in verschillen-
de categorieën hadden zich 
van te voren ingeschreven. 

Basisscholieren, tieners, moe-
ders met kinderen en teams 
met volwassenen speelden 
de sterren van de hemel in 
het mulle zand. Marly Bak, 
de 20-jarige nationale beach-
volleybaltopper uit Driehuis, 
gaf vooraf een demonstratie 
en uitleg over de spelregels.  
‘s Morgens was er ook nog 
Driehuis aan de Koffie, met de 
buren, waar meer dan 150 ou-
deren uit het dorp aan mee-
deden. Ook hier hielpen veel 
vrijwilligers aan mee om de 
ouderen van Huis ter Hagen 
naar de dorpskern te brengen 
voor de heerlijke koffie met 
gebak. ‘s Avonds ging men 
opnieuw met 350 Driehuize-
naren aan Tafel. De kaarten 
hiervoor waren binnen ander-

half uur uitverkocht. De maal-
tijd, een echte Amerikaanse 
barbecue georganiseerd door 
Driehuizenaar Stefan van der 
Meer, werd geroemd als de 
lekkerste maaltijd tijdens het 
Dorpsfeest ooit. Voorafgaand 
aan het diner was er nog een 
ontroerend moment, om-
dat Driehuizenaar Ruud Ger-
rits van Café Middeloo, die in 
oktober overleed, werd her-
dacht met een staande ovatie. 
Dat tekent wel hoe hecht men 
is in Driehuis en hoe wordt 
meegeleefd met elkaar.
Na de barbecue kon het feest 
niet meer stuk met het optre-
den van de band Full Count 
waarbij uiteraard ook veel zo-
merse nummers te horen wa-
ren. (foto: Ronald Koetzier)

Californian Summer in Driehuis

MPM Oil Company gepromoveerd
tot hoofdsponsor van Telstar

velsen-Zuid - MPM In-
ternational oil Company 
is komend seizoen hoofd-
sponsor van Telstar. De 
leverancier van smeer-
middelen blijft ook shirt-
sponsor van de Witte 
Leeuwen.

Commercieel directeur Steef 
Hammerstein is erg blij met 

de vernieuwde sponsordeal. 
,,Het is een enorme eer dat 
ook komend seizoen het 
prachtige logo van MPM In-
ternational Oil Company op 
het shirt prijkt”, aldus Ham-
merstein. ,,Daarnaast heb-
ben we in gezamenlijk over-
leg de activiteiten in en rond 
het stadion kunnen uitbrei-
den. Beide partijen zullen 

deuren openen en zo el-
kaar op zakelijk gebied ver-
sterken. Trots is het eerste 
woord wat in mij opkomt.”
Michiel van Wilgen, ma-
naging director van MPM 
International Oil Company, 
heeft het juiste gevoel bij 
de club uit Velsen. ,,Wij voe-
len ons enorm thuis bij Tel-
star. De businessclub biedt 

ons veel zakelijke moge-
lijkheden. Net als de Witte 
Leeuwen zijn wij ambitieus 
en op de toekomst gericht. 
Wij gaan voor een mooie sa-
menwerking.”
Vorig jaar wist Telstar ook al 
Rabobank IJmond aan zich 
te binden als naamgever van 
het stadion. (foto: 1963 Pic-
tures)

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

AlbAtros bAnden
IJmuIden

www.albatrosbanden.nl

lekke bAnd? 
Zo verholpen!
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Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Vanaf volgende week woens-
dag 20 juli tot en met zondag 
24 juli beleeft IJmuiden de 
vierde editie van het jaarlijkse 
Zomerfestival ‘De Kennemer-
laan Leeft!’. Het festival wordt 
georganiseerd door onder 
andere de voorzitters van de 
Stichting Harddraverij IJmui-
den en de Winkeliersvereni-
ging ‘Zakencentrum Kenne-
merlaan’ en een onderne-
mer. Samen met een aantal 
enthousiaste vrijwilligers ver-
zorgen zij vijf bruisende da-
gen boordevol activiteiten en 
feest op en rond de Kenne-
merlaan en het Kennemer-
plein. 
Het mede dankzij sponsoren 
gratis toegankelijke festival 
biedt de bezoekers muzika-
le optredens, kermis, mark-
ten, lekkere hapjes en drank-
jes en vele sportieve hoogte-
punten.
Het festival begint woens-
dag met een middag vol kin-
deractiviteiten, met onder an-
dere een open podium waar 
kinderen hun zangtalenten 
kunnen vertonen, kinderdis-
co, schminken en een clown 
met goochelshow. ’s Avonds 
vindt de wielerronde van 
IJmuiden plaats met een ju-
niorenklasse en een sport-
klasse van elk 50 ronden over 
het parcours van 1,2 km. Op 

donderdag wordt de korte-
baandraverij van IJmuiden 
gehouden, waarbij de Ken-
nemerlaan is uitgedost als 
renbaan en de paarden voor 
een middag ruim baan en 
voorrang hebben. Op vrijdag 
wordt op het Kennemerplein 
een strand aangelegd waar-
op het beachvolleybaltoer-
nooi zal plaatsvinden. Aan-
sluitend gaat op de Kenne-
merlaan de verenigingsmarkt 
van start, waar verenigingen 
uit de IJmond zich presente-
ren.
Op zaterdag staat de Kenne-
merlaan in het teken van de 
jaarmarkt met een lengte van 
één kilometer en wordt op 
het Kennemerpleinstrand het 
zandvoetvolleytoernooi geor-
ganiseerd. Op zondag is het 
Kennemerplein omgetoverd 
tot ‘lekkere-hapjesmarkt’, 
waar de inwendige mens 
centraal staat. De bezoe-
ker kan zijn of haar lekkere 
trek stillen bij de talrijke op-
gestelde kraampjes, rollende 
keukens en foodtrucks. Alle 
avonden worden gevuld met 
gevarieerde live muziek ver-
zorgd door bekende en min-
der bekende (maar daarom 
zeker niet mindere) artiesten 
op het podium op het Kenne-
merplein.
De opzet van het festival is 
gelijk aan die van vorig jaar. 
Als het weer een beetje mee-
werkt – en waarom zou dat 
niet in de zomer? – zal het 
festival ook dit jaar weer een 
feest worden, waar IJmuide-
naren en niet-IJmuidenaren 
kunnen genieten en elkaar in 
een Typisch IJmuidens sfeer-
tje ontmoeten!

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Vrolijk stuurt aan op 
overname Parlevliet

IJmuiden - Visserijbedrijf 
Cornelis Vrolijk uit IJmui-
den heeft een intentieover-
eenkomst gesloten met het 
naastgelegen visverwer-
kingsbedrijf Seafood Parle-
vliet. Doel is de overname van 
een meerderheid van de aan-
delen.
Volgens directeur Annerie-
ke Vrolijk is deze stap gericht 
op de verdere versterking van 
het bedrijf. ,,De activiteiten 
van Seafood Parlevliet sluiten 
goed aan bij de verschillende 
activiteiten van Cornelis Vro-
lijk. Parlevliet is een innovatief 
bedrijf met een sterke positie 
in de Nederlandse en Belgi-
sche retail. Met deze samen-
werking bedienen we de hele 
keten en versterken wij onze 
positie in de consumenten-
markt: van schip naar schap. 
Zo kunnen we ook beter in-
spelen op wat de consument 
van ons verwacht, namelijk 
een kwalitatief hoogstaand 
product, duurzaam gevangen 
en waarvan de herkomst be-
kend is.”
Beide bedrijven kenmerken 
zich door een familiecultuur 
waar vakmanschap hoog 
in het vaandel staat. Ook 
Seafood Parlevliet is enthou-
siast. ,,Net als Cornelis Vro-
lijk is voor ons continuïteit, 
integriteit, productinnova-
tie en betrouwbaarheid van 
groot belang”, zeggen Emiel 
en Peter Parlevliet. ,,Met het 
borgen van de achterwaart-
se keten zetten we een stap 
voorwaarts.” Het doel is sy-

nergie tussen beide bedrijven 
te creëren. Met de integratie 
van Seafood Parlevliet breidt 
Cornelis Vrolijk haar posi-
tie in de productie en distri-
butie van een breed assorti-
ment duurzame visproducten 
verder uit. Daarnaast wordt 
de toegang tot de Noord-Eu-
ropese retail- en foodservice-
markt versterkt. De verwach-
ting is dan ook dat dit op ter-
mijn de werkgelegenheid ten 
goede komt. De voorgeno-
men transactie is nog onder-
worpen aan een aantal voor-
waarden, waaronder goed-
keuring van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit.
Cornelis Vrolijk is een inter-
nationaal opererend familie-
bedrijf dat al meer dan 135 
jaar actief is in de visserij, al-
tijd met het doel een kwali-
tatief hoogstaand product 
voor menselijke consump-
tie te produceren. Kernactivi-
teit is de visserij en de handel 
in pelagische vissoorten (zo-
als haring en makreel). An-
dere belangrijke activiteiten 
zijn demersale visserij (zoals 
tong en schol) en de vangst 
en kweek van (tropische) 
garnalen.
Als familiebedrijf wordt gevist 
met oog voor toekomstige 
generaties: met behoud van 
gezonde visbestanden, het 
minimaliseren van de milieu-
belasting en met betrokken 
en trotse mensen. Veel pro-
ducten van Cornelis Vrolijk 
dragen het MSC- en ASC-
keurmerk.

Rommelmarkt tijdens 
jaarmarkt Kennemerlaan
IJmuiden - Zaterdag 23 ju-
li is er tijdens de jaarmarkt 
op de Kennemerlaan ook een 
gezellige rommelmarkt te 
vinden. Er zijn weer veel kra-
men die vol liggen met van 
alles en nog wat. Wie ook zijn 
overtollige spullen wil ver-

kopen kan een kraam hu-
ren voor 23 euro. De rom-
melmarkt wordt gehouden 
van 09.00 tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie of het huren 
van een kraam kan men bel-
len naar 0255-533233 of 06-
10475023.
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Donderdag 
14 juli

Sociaal Wijkteam orga-
niseert een koffieochtend 
in Bibliotheek Velserbroek. 
Van 10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van don-
derdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘Echt en of Kunst’. 
Open van 13.00 tot 17.00 
uur.

Vrijdag 
15 juli

Young Art Festival in Park 
Westerhout in Beverwijk. 
Zie voor informatie: www.
youngartfestival.nl.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘Echt en of Kunst’. 
Open van 13.00 tot 17.00 
uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstel-
ling Dino’s. Open 13.00 tot 
17.00 uur.

Zaterdag 
16 juli

Kofferbakmarkt op Plein 
1945 van 09.00 tot 16.00 uur.
Young Art Festival in Park 
Westerhout in Beverwijk. 
Zie voor informatie: www.
youngartfestival.nl.
Kunstmarkt op de West-
kolk in Spaarndam. Van 
11.00 tot 17.00 uur
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘Echt en of Kunst’. 
Open van 13.00 tot 17.00 
uur.
Return to the Beach 
op strand van IJmuiden. 
Van 13.00 tot 23.00 uur bij 
Strandpaviljoen Beach Inn.
 

Zondag
17 juli

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘Echt en of Kunst’. 
Open van 13.00 tot 17.00 

uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstel-
ling Dino’s. Open 13.00 tot 
17.00 uur.
Trotsmarkt bij Buitenplaats 
Beeckestijn in Velsen-Zuid. 
Van 11.00 tot 18.00 uur.

Maandag
18 juli

Huttenbouw in Velser-
broek op het natuurterrein 
aan de Grote Buitendijk. Tot 
en met 21 juli.
Sonrise in de zomervakan-
tie. Sport, spel, knutselen 
enz. Van 14.00 tot 16.30 uur 
en van 19.00 tot 21.00 uur 
op het Zwanenbloemplant-
soen (achter de basisscho-
len) in Velserbroek.

Dinsdag
19 juli

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
4 tegen 4-toernooi voor 
jongens en meisjes van 6 
tot 12 jaar bij IJVV Storm-
vogels. Van 16.00 tot 17.30 
uur. Opgeven is nodig, maar 
zorg wel dat je ruin van te 
voren aanwezig bent. Deel-
name is gratis.
Zomerbridge met Bridge-
vereniging Velsen in Velser-
hooft, ingang Valckenhoef-
laan, Santpoort-Noord In-
schrijven vanaf 18.45 uur. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten 
5 euro per paar. Info 0251-
252211.

Woensdag
20 juli

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘Echt en of Kunst’. 
Open van 13.00 tot 17.00 
uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstel-
ling Dino’s. Open 13.00 tot 
17.00 uur. Van 13.30 ot 15.30 
knutselen. 
Lezing ‘Huis ter Kleef en de 
Heerlijkheden van Bredero-

de’ op de Ruïne van Brede-
rode. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 
21 juli

Wandelen met de Katholie-
ke Bond van Ouderen. Ver-
trek 10.00 uur vanaf zwem-
bad De heerenduinen. 
Deelname is gratis.
Sociaal Wijkteam orga-
niseert een koffieochtend 
in Bibliotheek Velserbroek. 
Van 10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van don-
derdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘Echt en of Kunst’. 
Open van 13.00 tot 17.00 
uur.

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

WK Modelbootvaren
Velsen-Zuid – Wie nog op 
zoek is naar een spectaculair 
uitje voor de zomervakantie 
boft, want het WK Model-
bootvaren is van 1 tot en met 
11 augustus praktisch in on-
ze achtertuin: in meertje De 
Ven in Spaarnwoude. Het 
is geen open wereldkampi-
oenschap, maar een kampi-
oenschap waaraan alleen de 
beste drie deelnemers van 
een land mogen deelnemen. 

Je ziet dus alleen topdeelne-
mers, daaronder ook Evert 
de Ronde senior en junior 
uit IJmuiden.
Er wordt tijdens het WK in 
verschillende klassen ge-
streden om de prijzen. Met 
deelnemers uit 33 landen 
wordt het een pittige strijd. 
Er zijn niet alleen Europese 
deelnemers, maar ook ka-
piteins en stuurlui uit USA, 
Nieuw Zeeland en China.

Het kampioenschap wordt 
georganiseerd door DMF, 
Dutch Modelboat Federati-
on, onder auspiciën van we-
reldbond IMBRA, Interna-
tional Model Boat Associa-
tion. 
Zie voor meer informa-
tie www.dmf-racing.nl. Tij-
dens het evenement zijn de 
hapjes en drankjes ook van 
wereldniveau dus ga zeker 
langs en geniet.

Rolstoeldriedaagse
Velsen - In Driehuis kennen 
ze al een paar jaar de Rol-
stoeldriedaagse. Leerlingen 
van de Duin en Kruidberg 
mavo gaan dan op stap met 
bewoners van Huis Ter Ha-
gen. 
Dit jaar werd de Rolstoeldrie-
daagse voor het eerst ook 
voor bewoners of bezoekers 
van Velserduin in IJmuiden 
gehouden. Zij werden be-
geleid door vrijwilligers van 
onder andere Odd Fellows, 
mantelzorgers en personeel. 
Volgend jaar hoopt men ook 
op de deelname door scho-

lieren, want de ouderen ge-
nieten enorm van het contact 
met jongeren.
Vorige week dinsdag begon 
het evenement voor 27 men-
sen uit Velserduin en woens-
dag startte de driedaagse 
van Huis ter Hagen met 40 
bewoners. 
Na een aantal dagen wande-
len door de mooie omgeving 
was de finish voor iedereen 
op vrijdagmiddag.
De sportievelingen werden 
feestelijk ingehaald door Soli. 
Alle deelnemers kregen een 
mooie medaille en bloemen.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl
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www.hofgeest.nl
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www.castricummer.nl
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Oldtimerdag terug op 
Dorpsfeest Santpoort

Santpoort-Noord - Van za-
terdag 30 juli tot en met 
zaterdag 6 augustus viert 
Santpoort feest. Binnen acht 
dagen organiseert de Hard-
draverij Vereniging ruim 
veertig evenementen, groot 
en klein, voor verschillen-
de doelgroepen, waarbij de 
traditionele kermis centraal 
staat.

Omdat de vereniging 80 jaar 
bestaat, pakt de Stichting Old-
timerdag Santpoort de laat-
ste zaterdag fors uit. Zij orga-
niseert een groots feest der 
herkenning met veel oldtimer 
motoren, luxe wagens, vracht-
wagens of bussen, tractoren 
en landbouw(stoom)werktui-
gen. Vriendengroep Zweefza-
del sluit aan om voor de oldti-
mers brommers weer een toer-
tocht te organiseren. Op 6 au-
gustus kunnen bezoekers zich 
op het evenemententerrein bij 
de Ruïne van Brederode laven 
aan het rollend materieel dat 
sedert het begin van de vorige 
eeuw is geproduceerd. Van de 
bekende Austin Healy’s, MG’s 
en Mercedessen, tot unieke 
exemplaren zoals een Com-
mander Roadster uit de jaren 
twintig. Vanaf 10.00 uur zullen 
diverse demonstraties worden 
gehouden. Zo zullen de vrij-
willigers van Stichting Stoom-
spuit Gorkum met veel ka-
baal het veld op denderen met 
hun door paarden getrokken 
stoomspuit uit 1910. Ook van 
de partij is motorfi etskampioen 
Jos Schurgers. Hij toont zijn ei-
gengemaakte Bridgestone Ra-
cer waarmee hij wereldkampi-
oen is geworden. Er worden op 
die dag drie rondritten georga-
niseerd. De luxe personenwa-
gens vertrekken om 10.00 uur 
vanaf het verzamelpunt aan de 
Biezenweg. De brommers van 
Vriendenclub Het Zweefzadel 
vertrekken om 10.30 uur van-

af het evenemententerrein. En 
om 13.00 uur vertrekken de 
tractoren voor hun Tour de Bal. 
Vanaf 16.00 uur wordt de Oldti-
merdag muzikaal opgeluisterd 
door Country-Rock band Grie-
vous Angel. Zij zorgen met hun 
Amerikaanse ‘roadmusic’ voor 
een ideale feestsfeer bij het 
evenement. Kortom, ook deze 
editie belooft een waanzinnig 
spektakel te worden.

Nieuw kermisterrein
Het zal niemand zijn ontgaan 
dat de indeling van het kermis-
terrein er dit jaar anders uit ziet. 
Door een herindeling van de 
Hoofdstraat en het verleggen 
van de Broekbergenlaan is een 
ruimer kermisterrein ontstaan. 
Alle attracties zullen naar dit 
veld verhuizen. Dat geeft meer 
ruimte in het winkelgedeel-
te van de Hoofdstraat, waar-
door de doorstroom naar de 
kermis beter wordt. Boven-
dien krijgt de kermis een bre-
de hoofdingang naast Tanksta-
tion Trovato. Het aantal attrac-
ties dat naar Santpoort is ge-
haald is nagenoeg gelijk ge-
bleven. Wel is er nu ruimte voor 
grotere attracties. Zo zullen er 
dit jaar, naast de traditionele 
draai-, gok- en eetzaken, for-
se publiekstrekkers zijn in de 
vorm van Project One, Break-
dance, Booster én Boobytrap 
Hotel.

Brederodejaar
Het is Brederodejaar en daar-
om loopt Brederode als rode 
draad door het Dorpsfeest. De 
organisatie roept deelnemers 
en publiek op om bij zoveel 
mogelijk in stijl van Bredero-
de te komen. Denk daarbij aan 
verkleedpartijen tijdens Step-
penrace, Ringsteken, Gymkana 
en Santkamp. Op woensdag 
3 augustus slaat de Compag-
nie van Brederode haar ten-
tenkamp op tijdens de Agrari-

sche dag. Nieuw is bovendien 
dat de Harddraverij Vereniging 
en bridgeclub De Kennemers 
hebben besloten de bekende 
tweedaagse Bridgedrive, die 
al jaren tijdens het Dorpsfeest 
Santpoort in Velserhooft wordt 
gehouden, aan het feestpro-
gramma toe te voegen.  Alweer 
een mooie aanvulling voor een 
specifi eke doelgroep.

Totaalprogramma
Alle evenementen die vo-
rig jaar op de kalender ston-
den, gaan ook dit jaar door. Al-
leen het outdoor boogschie-
ten op de laatste zaterdag is 
geschrapt. Dat betekent dat, 
ondanks de extra Oldtimer-
dag op de laatste zaterdag, het 
Buikschuiven, Kwalleballen en 
TentQuiz op de Weyman Weide 
gewoon doorgaan. Ook is het 
gelukt om de Rijtuigendag te 
behouden. Mede door inspan-
ning van een aantal deelne-
mers uit de regio zijn er dit jaar 
weer voldoende inschrijvin-
gen om deze rit met authentie-
ke aanspanningen door te la-
ten gaan. De evenementen die 
vorig jaar voor het eerst wer-
den georganiseerd, zoals het 
Footgolf en Santkamp komen 
ook dit jaar weer terug. Voor 
alle details omtrent de invul-
ling van het programma en in-
schrijven voor de evenementen 
kunt u terecht op de website 
www.dorpsfeest-santpoort.nl. 
Of download de gelijknamige 
App, zodat u altijd het actue-
le programma binnen handbe-
reik heeft.

Klaverjassenkaarten afhalen 
De kaarten voor het Klaverjas-
toernooi, dat op maandag 1 au-
gustus voor 55-plussers wordt 
gehouden, kunnen de deelne-
mers ophalen op dinsdag 26 ju-
li van 14.00 tot 15.00 uur bij Ma-
cada Innovision, Fresiastraat 6, 
Santpoort.

Abelia nodigt u graag uit!
IJmuiden - Abelia Mees-
terbinders is dé duurzame 
bloemist in de IJmond.
,,Als gecertifi ceerd onder-
nemer werken wij met bloe-
men en planten afkomstig 
van kwekers die voldoen 
aan de hoogste eisen. Al 
meer dan 55 jaar komen zo-
wel particuliere als zakelij-
ke  klanten trouw naar on-
ze winkel in de Kennemer-
laan. Daarom zijn wij van-
af het begin nauw betrok-
ken bij de organisatie van 
het Zomerfestival IJmuiden. 
De saamhorigheid die dit 

festival teweegbrengt tus-
sen ondernemers en bewo-
ners is voor ons belangrijk. 
We dragen graag ons steen-
tje bij en nodigen u van har-
te uit. Graag tot ziens op het 
Zomerfestival.”

Wereldfaam 
voor Eef Limmen

Santpoort-Noord – Eef Lim-
men, bij veel mensen beter 
bekend als tante Eef, heeft 
begin juni in New York we-
reldfaam behaald met haar 
postzegelverzameling Lich-
tende Wakers voor de Veili-
ge Zeereis. 
In vijf grote kaders presen-
teerde zij haar collectie aan 
zegels, briefkaarten, tele-
grammen en stempels met 
vuur, vissers en vuurtorens. 
Haar presentatie werd be-
kroond met 80 punten.
Voor Eef Limmen was het 
uitstapje naar de New York 
2016 Stamp World Show niet 
vanzelfsprekend. In fi nanci-
eel opzicht was het een zwa-
re dobber. Gelukkig kreeg zij 
steun van familie en van veel 
bekenden. 
Vooral de klanten van IJswin-
kel Santpoort die haar hiel-
pen met dollars sparen voor 
een hapje en een drankje in 
het dure New York is zij heel 
dankbaar dat zij deze bijzon-

dere reis voor haar mogelijk 
hebben gemaakt. Op de foto 
Eef Limmen met haar doch-
ter Madeleine en een goede 
vriendin in New York.

www. .nl

www. .nl
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Sportieve kick-off 
OV IJmond cluster Jong
IJmond - OV IJmond heeft nu 
een eigen cluster dat zich in-
zet voor de belangen van de 
jongste leden van de regio-
nale ondernemersvereniging. 
Donderdag 7 juli waren bij-
na 50 jonge ondernemers en 
managers aanwezig bij de 
sportieve kick-off op het For-
teiland in IJmuiden. De initi-
atiefnemers van cluster Jong 
hadden een dynamisch pro-
gramma samengesteld. De 
deelnemers konden onder 
meer powerboat varen en ab-
seilen.
,,We hebben gemerkt dat er 
binnen OV IJmond behoef-
te is aan speciale activitei-
ten voor jonge ondernemers’’, 
zegt clusterhoofd Marit Bak-
ker. ,,Zij willen graag leren 
netwerken, kennis delen en 
elkaar ontmoeten in een dy-
namische omgeving. Dat laat-
ste is tijdens de kick-off goed 
gelukt, met dank aan PBN, 
ActionPlanet en Excluse-
vents.’’
Cluster Jong wil twee tot drie 
netwerkevenementen per jaar 
organiseren. De eerstvolgen-
de activiteit is op donderdag 
3 november. Dan staat de dia-
loog tussen jong en oud cen-
traal. ,,Wij kunnen heel veel 

leren van de gevestigde orde, 
dus daar moeten we gebruik 
van maken’’, aldus Bakker. 
De reacties op de eerste acti-
viteit van cluster Jong waren 
zonder uitzondering positief. 
,,Het was echt super’’, rea-
geert Floor Kok van het IJmui-
dense bedrijf Wodbox. ,,De 
sfeer was lekker ongedwon-
gen, de activiteiten erg leuk 
en de opkomst met een leu-
ke, gemêleerde groep men-
sen sprak mij ook aan.’’
Na afloop van de kick-off slo-
ten de meeste deelnemers 
aan bij de jaarlijkse zomerbar-
becue van OV IJmond. Hier-
voor hadden zich in totaal 200 
mensen aangemeld, die on-
der prachtige weersomstan-
digheden genoten van heer-
lijk eten van Korf Catering én 
de unieke sfeer op het Fortei-
land. Wie meer wil weten over 
de cluster Jong kan contact 
opnemen met Marit Bakker, 
Edwin Schilling of Friso Hui-
zinga. Zij zijn bereikbaar via 
clusterjong@ovijmond.nl of 
de Facebook-pagina www.fa-
cebook.com/OVIJmondclus-
terjong. Hier kan ook de pre-
sentatie van de kick-off wor-
den opgevraagd. (foto: Rein-
der Weidijk)

Anders; samenwerking Heliomare 
en Memoria Uitvaartzorg

Regio - Verleden week don-
derdag vond een bijzondere 
bijeenkomst plaats bij ‘Veel 
in Hout’ in Heemskerk, een 
onderdeel van Heliomare. 
Hier kreeg Memoria Uitvaart-
zorg een speciaal zelfontwor-
pen kist gepresenteerd. Deze 
is handgemaakt door de leer-
lingen, cliënten van Veel in 
Hout en begeleiders. De uit-
vaartkist is gemaakt van ge-
bruikt pallethout en de be-
kleding en kussentjes zijn 
van katoen. De leerlingen 
hebben de kist ‘Anders’ ge-
noemd. Waarom? Omdat zij 
anders zijn en ook de kist an-
ders is. Deze is aan de collec-
tie kisten van Memoria Uit-
vaartzorg toegevoegd. ,,Voor 

iedere keer dat deze uitvaart-
kist wordt besteld, bestel-
len wij bij ‘Veel in Hout’ met-
een een nieuwe”, aldus Man-
dy van Memoria Uitvaartzorg. 
,,We vinden het belangrijk 
dat we op deze manier een 
steentje bijdragen aan He-
liomare/de Hartekampgroep, 
die mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt opleiden 
en begeleiden.” 

,,Bovendien past het perfect 
in onze visie van betrokken, 
met aandacht, maatschappe-
lijke betrokkenheid en duur-
zaam”, vult Patty-Lou aan.  
Begeleider Peter stapt zon-
der pardon in de kist om te 
demonstreren hoe netjes 

het geheel toont. ,,De dood 
mag best wat vaker bespro-
ken worden”, vindt hij.  Zo-
wel Heliomare als Memoria 
Uitvaartzorg vinden het be-
langrijk om met elkaar de-
ze samenwerking nog meer 
vorm te geven en dat gaat ze-
ker gebeuren.  Heliomare wil 
op korte termijn, in samen-
werking met de Hartekamp-
groep, activiteiten uitbreiden 
met nog meer ambachten, 
bedacht en uitgevoerd door 
leerlingen en begeleiders. Zo 
hopen ze nog meer produc-
ten te kunnen leveren, niet 
alleen aan Memoria Uitvaart-
zorg, maar ook aan particu-
lieren en bedrijven in het al-
gemeen.

Brand verwoest directiewoningen
Velsen-Noord - Een gro-
te brand heeft vorige week 
donderdagnacht twee leeg-
staande directiewoningen 
in Velsen-Noord verwoest. 
Het vuur aan de Wencke-
bachstraat werd rond kwart 
voor één ontdekt waarop di-
rect de brandweer werd ge-
alarmeerd. Bij aankomst van 
het eerste brandweervoer-
tuig sloegen de vlammen al 
uit het pand. 
Binnen korte tijd werd er op-
geschaald naar grote brand 
waarna meerdere brand-
weervoertuigen ter plaatse 
kwamen. 
Al snel bleek dat het pand 
niet meer te redden was 
waarop de brandweer be-
sloot het pand gecontroleerd 
uit te laten branden. Bij de 
brand kwam veel rook vrij. 

Voor zover bekend is er nie-
mand gewond geraakt. Het is 
nog onduidelijk wat de oor-

zaak van de brand is ge-
weest. (foto: Michel van Ber-
gen)

Telstar speelt op open 
dag tegen FC Volendam
Velsen-Zuid - De open dag 
van Telstar is van oudsher 
iets om naar uit te kijken. Dit 
jaar zijn fans van de Witte 
Leeuwen op zaterdag 23 juli 
van harte welkom om samen 
met de spelers en techni-
sche staf het seizoen op een 
mooie manier af te trappen. 
De club zet vanaf 11.00 uur 
de deuren wagenwijd open 
om alle fans een uniek in-
kijkje te geven in de we-
reld van de Witte Leeuwen. 
U kunt handtekeningen ja-

gen, de nieuwste kleding 
aanschaffen, wedstrijdshirts 
van vorig seizoen aanschaf-
fen, uw seizoenkaart verlen-
gen of ophalen en natuurlijk 
de wedstrijd Telstar-FC Vo-
lendam bezoeken. De toe-
gang is gratis.
De spelerspresentatie op het 
hoofdveld vindt plaats om 
13.00 uur. De wedstrijd te-
gen FC Volendam start om 
14.00 uur. Handtekening ja-
gen kan vanaf circa 16.00 
uur.
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Dagje (b)uit
Regio - Met het mooie 
weer in het vooruitzicht, 
trekken we er de komen-
de weken weer massaal op 
uit: even uitwaaien op het 
strand, een terrasje pikken 
in een leuke stad of met het 
hele gezin naar de dieren-
tuin. Een dagje onbekom-
merd genieten: heerlijk na-
tuurlijk. Maar geen vrijbrief 
om ook je verstand op ‘uit’ 
te zetten. Dagjesmensen 
vormen namelijk een verlei-
delijke prooi voor het die-
vengilde.
Insluipers, autokrakers, 
tasjesdieven, ze weten als 
geen ander dat mensen met 
de zomer in hun bol vaak 
net wat minder alert zijn 
dan anders. Dat begint al 
bij het verlaten van de wo-
ning, vertelt Lilian Tieman 
van het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Vei-
ligheid (CCV). “De meeste 
mensen zullen, voordat ze 
op vakantie gaan, nog eens 
extra controleren of alle ra-
men en deuren goed zijn 
afgesloten en misschien de 
buren gevraagd hebben om 
een oogje in het zeil te hou-
den. Maar wie doet datzelf-
de bij een dagje uit?”

Waardevolle spullen
Goed, de deur zit op slot, 
de laptop ligt netjes – uit 
het zicht - opgeborgen in 
de kast en je hebt zelfs de 
moeite genomen om de kli-
ko uit het zicht te zetten zo-
dat niemand hogerop op 
zoek kan gaan naar een in-
sluipmogelijkheid. Kort-
om: je stapt met een ge-
rust gevoel de auto in. “Met 
de zee of een ijsje al op het 
netvlies, zal iedereen op 
de plaats van bestemming 
zo snel mogelijk het por-

tier achter zich dicht wil-
len slaan”, vervolgt Tieman. 
“Maar alle reden om dat 
niet doen. Nog altijd zijn er 
mensen die hun waardevol-
le spullen in de auto achter-
laten.” Meestal per ongeluk, 
soms ook bewust. Bijvoor-
beeld omdat ze hun sier-
raden of tablet niet op het 
strand of in het zwembad 
bij zich willen hebben. “Ook 
al liggen ze in een afgeslo-
ten tas: voor een autokra-
ker kan het reden genoeg 
zijn om een gokje te wagen. 
Maak liever gebruik van de 
kluisjes die in het zwembad 
of bij de camping vaak be-
schikbaar zijn.”
Het Verbond van Verzeke-

raars adviseert mensen niet 
voor niets om waardevol-
le spullen zoveel mogelijk 
thuis te laten. Een andere 
tip is om de auto het liefst 
op een veilige, drukbezoch-
te parkeerplaats te zetten. 
“Een parkeerplekje in een 
verlaten straat iets verder-
op, is waarschijnlijk goed-
koper. Maar daar is ook 
minder sociale controle, laat 
staan beveiliging aanwezig.”
Iets anders waar je rekening 
mee kunt houden, is de tas 
die je meeneemt. “Gebruik 
bij voorkeur een tas met 
een rits, houd de vakken die 
geopend kunnen worden 
aan de kant van je lichaam. 
Draag je schoudertas met 

het hengsel dwars over je 
borst”, somt Tieman op. Ze 
wijst erop dat het op een 
druk terras verstandig is om 
de tas op je schoot of naast 
je in de stoel te leggen, in 
plaats van op de grond.

Boefproof
Het kan ook een optie zijn 
helemaal geen tas mee 
te nemen. Maar telefoons 
en portemonnees blijven 
dan een lastig verhaal. Ze 
zijn vaak onmisbaar, maar 
bij het zwembad of op het 
strand draag je ze liever ook 
niet de hele tijd met je mee. 
Gewoon op zak houden is 
bij veel zomerkleding bo-
vendien lang niet altijd mo-
gelijk. “Iets om voor vertrek 
dus al even bij stil te staan”, 
aldus Tieman. Wat mobiele 
telefoons betreft, verwijst zij 
naar Boefproof.nl – een ini-
tiatief van de Nederland-
se telecomsector in samen-
werking met het ministerie 
van Veiligheid en Justitie. 
“Deze site helpt je om je te-
lefoon binnen 15 seconden 
‘boefproof’ te maken. Je 
vindt er tips over het bevei-
ligen van je smartphone en 

informatie over wat je moet 
doen als je telefoon gesto-
len is. Bijvoorbeeld hoe je 
je toestel terug kunt vin-
den, persoonlijke data kunt 
wissen en hoe je je toestel 
blokkeert.” 
Voor wie onverhoopt toch 
het slachtoffer van diefstal 
wordt, heeft Tieman zelf ook 
nog een belangrijk advies. 
“Zakkenrollers maken soms 
gebruik van de huisgege-
vens die in je portemonnee 
te vinden zijn. Zeker wan-
neer er bij de diefstal ook 
sleutels verdwenen zijn, is 
het raadzaam om nieuwe 
sloten te plaatsen. Zo kun 
je in ieder geval voorkomen 
dat je voor een tweede keer 
gedupeerd raakt.” 

Meer weten
Het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid 
heeft een overzicht gemaakt 
van de preventieve maatre-
gelen die u kunt nemen om 
de kans op inbraak en dief-
stal te verkleinen. Deze pre-
ventietips staan op de web-
site van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen: www.politie-
keurmerk.nl. 
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Santpoort - Met drie me-
dailles en een derde plaats 
in de medaillespiegel is het 
Europees kampioenschap 
roeien voor junioren uitste-
kend verklopen voor de Ne-
derlandse roeiers. Naast de 
gouden medaille van Karo-
lien Florijn sprak ook het zil-
ver van de Junioren Holland 
Acht tot de verbeelding. In 
dat team is Santpoorter Olav 
Molenaar actief.
De kampioenschappen von-
den plaats in Litouwen. Op 
het meer van Trakai werd 

er naast de gouden medail-
le van Karolien ook door de 
beide jongensboten medail-
les in de wacht gesleept. 
Onder hen twee leden van 
Spaarne in Haarlem: Bram 
Schwarz in de skiff en Olav 
Molenaar met de Junioren 
Holland Acht. 
De komende weken wordt er 
volop getraind voor de We-
reld Kampioenschappen die 
van 20 tot en met 28 augus-
tus worden gehouden op 
de Willem Alexanderbaan in 
Rotterdam.

IJmuiden - Zaterdag 16 juli 
wordt van 09.00 tot 16.00 uur 
weer een gezellige koffer-
bakmarkt gehouden op Plein 
1945. Er zijn weer veel plaat-
sen die vol liggen met van al-
les en nog wat. Wie ook zijn 
overtollige spullen wil verko-
pen kan een plaats huren. Bel 
voor meer informatie 0255-
533233 of 06-10475023. Re-
servering is niet nodig, maar 
wees op tijd! De volgende 
kofferbakmarkten zijn op 13 
augustus en 17 september.

Kofferbakmarkt 
Plein 1945

IJmuiden - Voor het 50-jarig 
bestaan van het kleine strand 
is men op zoek naar ‘oud’ 
strandbewoners van S.V.IJ.S. 
Ben of ken je iemand? Mail 
dan naam en adres naar 
50jaar@svijs.nl.

50 Jaar S.V.IJ.S.

Tissoudali maakt 
overstap naar Le Havre

Velsen - Telstar en het Fran-
se Le Havre AC hebben over-
eenstemming bereikt over de 
overgang van Tarik Tissoud-
ali. De Amsterdammers is 
deze week vertrokken naar 
de club die uitkomt in Ligue 
2.
,,Het is een dubbel gevoel’’, 
aldus algemeen directeur 
Pieter de Waard. ,,We zijn 
enorm blij voor Tarik dat hij 
zich hier heeft kunnen ont-
wikkelen en een mooie 
transfer heeft kunnen ver-
dienen, maar anderzijds 
gaan wij hem als speler en 
als persoon enorm missen. 
Eens te meer blijkt dat de Ju-
piler League een grote rol in 
het betaald voetbal speelt. 
De interesse in Tarik was erg 
groot, dat zegt genoeg.”
Ook Michel Vonk gunt Tarik 
zijn transfer. ,,Vanaf het be-
gin heeft Tarik laten zien over 
veel potentie te beschikken. 

Hard werken en een doel 
voor ogen houden heeft hem 
een fantastisch tweede sei-
zoen opgeleverd. Ik ben er-
van overtuigd dat Tarik het 
ook op een hoger niveau 
waar gaat maken”.
Tarik Tissoudali kwam twee 
seizoenen uit voor Telstar. 
In het seizoen 2014/2015 
maakte de frivole aanvaller 
zijn debuut namens de Wit-
te Leeuwen. Direct maak-
te de aanvaller indruk op de 
mensen In de afgelopen sei-
zoenen liet Tissoudali zien 
over uitzonderlijke talenten 
te beschikken. Vanaf het be-
gin was hij veel betrokken bij 
de doelpunten van de Wit-
te Leeuwen met zowel as-
sists als doelpunten. Zijn 19 
doelpunten en 9 assists van 
afgelopen seizoen werd ook 
op internationaal niveau op 
waarde geschat. Direct na 
het seizoen maakte Tissoud-
ali zijn succesvolle debuut in 
het Olympisch elftal van Ma-
rokko.
Op één doelpunt na zou Le 
Havre AC in seizoen 2016-
2017 in Ligue 1 gaan acteren. 
Er is ze alles aan gelegen om 
dit seizoen de promotie van-
uit Ligue 2 wel te realiseren. 
Tarik mag daar een bijdra-
ge aan proberen te leveren. 
Aansluitend treedt hij wel-
licht in de voetsporen treden 
van oud-spelers zoals Riyad 
Mahrez, held van Leicester, 
of Paul Pogba, de stralende 
ster van Les Bleus en Juve. 
(foto: 1963 Pictures)

IJmuiden - Donderdag 18 
augustus van 14.30 tot 18.00 
uur viert men het begin van de 
nazomer in de tuin van het Se-
niorencentrum Zeewijk, Zee-
wijkplein 260. Het geheel zal 
omlijst worden door het muzi-
kaal gelegenheidskoor IJmui-
den met Mike Star. De kosten 
(inclusief buffet) is 12,50 euro. 
Men kan zich aanmelden voor 
10 augustus bij de bar van het 
Seniorencentrum. Voor meer 
informatie: telefoonnummer 
0255-520650.

Tuinfeest
met buffet 
en muziek

IJmuiden - Het was mooi en 
minder mooi weer de afgelo-
pen week tijdens de Zwem-
4daagse. Maar liefst 729 
deelnemers zwommen in het 
buitenbad van de Heerendui-
nen voor een traditionele me-
daille. De vierdaagse wordt 

ieder jaar georganiseerd in 
het zwembad aan de Heeren-
duinweg. Dit jaar was het de 
37ste keer in IJmuiden. Lan-
delijk wordt de Zwem4daag-
se voor de 40ste keer gehou-
den. (bron: RTV Seaport/Jaap 
Bakker)

Origon neemt afscheid 
van meester Ton
IJmuiden - Als afsluiting van 
het thema ‘Hoe beschermt 
Nederland zich tegen het wa-
ter’ brachten alle leerlingen 
van groep 7 van basisschool 
De Origon een bezoekje aan 
de sluizen. Hier konden ze 
met eigen ogen zien hoe de 
boten geschut worden en hoe 
een sluis nu eigenlijk werkt. 
Omdat meester Ton volgend 
schooljaar op een andere 
school gaat werken wilde hij 
als afscheid met alle leerlin-
gen vis eten. Dat kon mooi 
gelijk aan het uitje gekoppeld 

worden. De hele groep bracht 
daarom nog een bezoekje 
aan vis restaurant Gerard van 
Es die tevens een verse vis 
winkel heeft.
Omdat het weer niet echt 
mee zat werd de groep van 
28 personen in tweeën ge-
deeld. De ene groep ging lek-
ker kibbeling eten in het res-
taurant en de andere groep 
kreeg een uitgebreide uitleg 
over vis.
Nat en moe maar ook met de 
buiken vol keerde ze daarna 
weer terug naar school.

Velserbroek – Heb je al plan-
nen voor de zomervakan-
tie? Eén ding is zeker, de eer-
ste week van de zomervakan-
tie kun je ook prima vakantie 
vieren in Velserbroek. Schrijf 
maandag 18 tot en met vrij-
dag 22 juli vast in je agenda. 
Dan zijn er ’s middags en ’s 
avonds sporters aanwezig aan 
het Zwanebloemplantsoen, bij 
het Asfalt. Je kunt dan heerlijk 
samen met hen sporten. Ook 
is er plek om te knutselen. Het 
is dan namelijk weer het jaar-
lijks terugkerende Sonrise. Op 
verschillende velden en plei-
nen in Haarlem en omgeving 
wordt dan door en met chris-
telijke sportteams gesport en 
geknutseld. Zie www.sonri-
sehaarlem.nl en op Facebook 
Sonrise Velserbroek.

Sonrise
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De Brederodes en hun 
Uithof bij Haarlem
Santpoort-Zuid - Op woens-
dag 20 juli vindt in het kader 
van het Brederodejaar de vier-
de kaarslichtlezing van Het 
Brede Rode Lint plaats in de 
Ruïne van Brederode. 
In 1494 kwam Walraven van 
Brederode in het bezit van Huis 
ter Kleef, een kasteel net bui-
ten de stadsmuren van Haar-
lem aan de Kleverlaan in Scho-
ten. De Brederodes gebruikten 
het als woonkasteel als zij in de 
regio verbleven. Wat is de ge-
schiedenis van Huis ter Kleef, 
hoe zag het eruit en wat heb-
ben de Brederodes eraan bij-
gedragen? Archeologisch on-

derzoek heeft de afgelopen ja-
ren veel interessante vondsten, 
informatie en inzichten opgele-
verd over het enige kasteel van 
Haarlem en zijn bewoners van 
hoge stand. 
Het eerste deel van de lezing 
wordt gegeven door stadsar-
cheoloog Anja van Zalinge, het 
tweede deel door Sem Peters, 
bouwhistoricus, beiden ver-
bonden aan Bureau Archeolo-
gie van de gemeente Haarlem. 
De lezing begint om 20.00 uur. 
De entree bedraagt 5 euro in-
clusief consumptie. Aanmelden 
kan via stichtingsantpoort@
gmail.com of 023-5382640.

IJmuiden - De Zeestroom is 
een activiteitencentrum voor 
senioren. Zij heeft haar ei-
gen ruimte binnen Senioren-
centrum Zeewijk. Er is altijd 
een vol programma met ac-
tiviteiten, de deelnemers ge-
bruiken er de warme maaltijd 
en soms worden er leuke uit-
stapjes ondernomen.
Toch ontbrak er nog iets: een 
plek om bij mooi weer lek-
ker buiten te kunnen zitten. 
Er staan even verderop wel 
wat banken, maar daar wordt 
druk gebruik van gemaakt 
door de mensen die boven 
het seniorencentrum wonen. 
Ze zijn dus bijna altijd bezet. 

De bezoekers van De Zee-
stroom wilden graag een ei-
gen plek, waar ze bij mooi 
weer lekker buiten kunnen 
zitten. Wijkbeheerder Rob 
Dijkmans hielp bij het opstel-
len van een brief aan de ver-
huurder, Woningbedrijf Vel-
sen. Dit verzoek ging in mei 
de deur uit en tot ieders ver-
rassing werden er al begin 
juni drie banken geplaatst, 
pal voor de deur. 
De mensen zijn erg blij met 
hun eigen plek onder de zon: 
,,Je zit er heerlijk en het is 
hartstikke gezellig, om zo 
met elkaar lekker buiten te 
kunnen zitten.’’

Zaterdag eerste van 
vijf kunstmarkten

Spaarndam - Zaterdag 16 
juli is er in Spaarndam weer 
voldoende te beleven als er 
de eerste van vijf kunstmark-
ten plaats vindt. De 47e editie 
van de Spaarndamse kunst-
markten op de Westkolk is al 
weer helemaal volgeboekt, 
alle vijf zaterdagen dus een 
kunstzinnig feestje. Er moet 
daardoor veel ‘nee’ worden 
verkocht aan kunstenaars. 
Voortaan begint de markt om 
11.00 en eindigt om 17.00 uur. 
De opbouw kan dus ook een 
uurtje later plaatsvinden en 
dat is wel zo prettig voor de 
nog dommelende omwonen-
den.
Het wordt tijd voor bestuur-
lijke vernieuwing. De nieuwe 
secretaris heet Theo van Dijk 
uit Haarlem. De Spaarndam-
se Marga Kranendonk vind 
het ook langzamerhand tijd 
voor opvolging en is waar-
schijnlijk na een lange be-
stuursperiode (sinds 1990) 
aan haar laatste jaren in de 
organisatie bezig. Zij verte-
genwoordigt de dorpsraad in 
het bestuur. 
Paul Marselje blijft nog even 

voorzitter van de stichting, 
maar sluit niet uit dat hij voor 
over een jaar of drie naar een 
opvolger gaat zoeken. 2019 is 
voor hem de vijftigste editie, 
een mooi moment voor een 
afscheid denkt hij.
Om 14.00 uur zingt tenor 
Hendrik Vonk tijdens het 
kunstmarktconcert in de Ou-
de Kerk van Spaarndam, be-
geleid door René Rakier en 
afgewisseld door coloratuur-
sopraan Emmy van Diesen. 
Op de eerste markt zelf treedt 
naar traditie troubadour Paul 
Marselje op.
In 2016 is ook de historische 
werkgroep Spaarndam weer 
van de partij op de markt. De 
Oude kerk organiseert zoals 
gewoonlijk Ddekerkconcer-
ten, maar ook een rommel-
markt op de marktdagen, ter-
wijl in het kerkelijk centrum 
aan de Westkolk koffi e en 
gebak worden aangeboden.
De kunstmarkten vinden 
plaats 16, 23 en 30 juli en 
6 en 13 augustus. Zie ook 
www.marselje.nl/kunstmark-
ten of www.facebook.com/
kunstmarktspaarndam.

Hannie Spronk 
toernooi bij 
RKVV Velsen

Driehuis - Een spannend ein-
de van de competitie was het 
voor RKVV Velsen, met een 
prachtige beloning in de vorm 
van promotie en een aantal 
mooie derby’s in het verschiet. 
Helaas dat Stormvogels nog 
uitkomt in de 2e Klasse, want 
in de geest van Hannie: hoe 
meer derby’s, hoe beter! De 
eerste derby’s van het jaar 
zullen in ieder geval wel weer 
op sportpark Driehuis worden 
gespeeld. Ook dit jaar hebben 
de vier bekende verenigingen 
toegezegd om deel te nemen 
aan het Hannie Spronk toer-
nooi op donderdag 11 en zon-
dag 14 augustus. Velsen, Ter-
rasvogels, VSV en Storm-
vogels strijden om de Han-
nie Spronk bokaal op de vel-
den van RKVV Velsen. RKVV 
Velsen, de club die bekend 
staat om de gezelligheid, waar 
sportiviteit, lol, ontspannen 
sfeer en voetbalgeluk hoog 
in het vaandel staan. Daar 
waar de vlaggen worden ge-
hesen, de geur van het groe-
ne gras, bier, koffi e en ande-
re versnaperingen, een goed 
gesprek en iedereen wel-
kom is. Ook dit jaar is dit weer 
het decor waar voor het elfde 
jaar het Hannie Spronk toer-
nooi wordt georganiseerd. Na 
het succes van afgelopen jaar 
heeft Velsen besloten om ook 
het ‘Good old Hannie Spronk 
toernooi’ weer te organise-
ren. Oudgedienden van Vel-
sen, VSV, Terrasvogels en de 
vrienden van Hannie zullen 
tijdens dit toernooi present 
zijn. Voor deze editie proberen 
ook SVIJ en Stormvogels een 
team af te vaardigen. Het is de 
bedoeling om in een 7 tegen 
7 toernooi te bepalen wel-
ke oudgedienden het voet-
ballen nog niet verleerd zijn. 
Wij zijn benieuwd! Program-
ma donderdag 11 augustus: 
18.45 uur Velsen-Terrasvogels, 
20.30 uur Stormvogels-VSV. 
Zondag 14 augustus: 10.00 
tot 13.30 uur ‘Good old Han-
nie Spronk toernooi’, 14.00 uur 
3e/4e plaats en fi nale Hannie 
Spronk toernooi.

Buurtzorg team Velsen 1 be-
staat uit zeven wijkziekenver-
zorgenden en -verpleegkun-
digen. Wij werken met korte 
lijnen naar andere disciplines, 
zijn zelfsturend en werken 
zonder manager.  Het werk is 
intensief, maar zeer afwisse-
lend. Hieronder een beschrij-
ving van een werkdag van 
één van ons.
Thuis op mijn werk-IPad de 
rapportages van de vori-
ge dag gelezen. Wij werken 
met het Buurtzorg Informa-
tie Systeem  Hierin staan al-
le zorgdossiers van onze cli-
enten. Om 8 uur bij eerste cli-
ent. Meneer heeft een gro-
te wond op het bovenbeen. 
Wond gaat achteruit. Wondfo-
to met IPad gemaakt om van-
middag via de mail te over-
leggen met chirurg in het zie-
kenhuis. Wond verbonden 
volgens zorgplan.
Volgende cliënt heeft een in-
jectie nodig. Verder gebruiken 
we dit bezoek ook als contro-
lemoment. Mevrouw wacht 
me al op met koffi e. Naar de 
volgende cliënt. Deze demen-
terende mevrouw help ik on-
der de douche. Na het dou-
chen geef ik mevrouw haar 
medicatie en trek ik haar 
steunkousen aan.
Mijn werktelefoon gaat. Nieu-
we cliënt aangeboden via de 
huisarts. Ik accepteer de cli-
ent en ga hier vanmiddag op 
kantoor mee aan de slag. 
De volgende meneer heeft 
een open buikwond na een 
operatie. De wond is groot 
en de chirurg heeft gekozen 
voor een vacuüm-systeem 
op de wond zgn. VAC-thera-
pie. Ik vervang het vacuüm-

systeem en vul het wondas-
sessment in. Ik check in mijn 
auto mijn mail op de IPad. Er 
is een digitale melding van 
het ziekenhuis dat er mor-
gen een cliënt van ons ont-
slagen wordt na een tijdelij-
ke opname. Ga ik vanmiddag 
mee verder. Samen met col-
lega wassen we een termina-
le cliënt. Mevrouw heeft een 
morfi nepomp. Nieuwe mor-
fi necassette geplaatst en sy-
steem vervangen. Samen met 
echtgenoot kopje koffi e ge-
dronken en hem ondersteund 
in zijn verdriet. 
Op kantoor eerst de foto van 
cliënt naar ziekenhuis ge-
maild en telefonisch overleg 
met chirurg gehad. De aan-
passingen wondbeleid in ons 
digitale systeem gezet. De cli-
ent die morgen ontslagen 
wordt uit ziekenhuis, weer in 
zorg gezet. Dan de aanmel-
ding van de nieuwe cliënt via 
de huisarts verwerkt en af-
spraak ingepland.
Dan naar de huisartsenprak-
tijk. Er staat een MDO ge-
pland. Hier wordt een cliënt 
besproken in het kader van 
de wijkgerichte zorg “kwets-
bare ouderen”. Ik neem het 
door mij gemaakte integra-
le zorgplan mee, om dit af te 
stemmen met de huisarts, fy-
sio- en ergotherapeut.

Ben jij verpleegkundige en 
spreekt dit werk je aan? 
Neem dan contact met ons 
op, want er is in ons team 
plek voor een verpleegkun-
dige niveau 4/5. Uren in 
overleg. Bel 06-12140640 
of mail naar velsen@buurt-
zorgnederland.com.
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Santpoort-Zuid - Op zon-
dag 24 juli is er in het ka-
der van Het Brede Rode Lint 
2016 een fi etsexcursie langs 
verschillende plaatsen, waar 
de Brederodes hun sporen 
hebben nagelaten. De deel-
nemers fi etsen onder meer 
langs de restanten van Huis 
Aelbertsberg en de dorps-
kerk in Bloemendaal, Huis ter 
Kleef met als bijzonderheid 
de nog bestaande kaatsbaan, 
dan naar de Grote  Markt in 
Haarlem, waar men wordt 
ontvangen in de Hoofdwacht. 
Tussendoor brengen de deel-
nemers een bezoek aan het 
Archeologisch depôt aan de 
Verspronckweg, waar hon-
derden vondsten van Huis 
ter Kleef liggen opgeslagen. 
De excursie sluit aan bij de 
twee voorgaande lezingen 
(13 en 20 juli) en wordt be-
geleid door Wim Cerutti, Joan 
Patijn, en mogelijk ook door 
de archeologe Anja van Za-
linge. De start is om 14.00 uur 
op de Ruïne en de kosten be-
dragen 5 euro inclusief con-
sumptie.  Aanmelden kan via 
stichtingsantpoort@gmail.
com of 023-5382640.

In het spoor van 
de Brederodes 

Velsen-Zuid - In zomerva-
kantie zijn er op de boerde-
rij diverse leuke activiteiten. 
Kinderen kunnen van een 
papieren bordje Tokkel de 
kip maken. Dit kan alle da-
gen van de week van 11.00 
uur tot 16.00 uur. De kosten 
zijn 2 euro. Deze activiteit is 
geschikt voor kinderen van 
5 tot 12 jaar. Op de woens-
dagen 20 juli, 27 juli, 10 au-
gustus en 24 augustus is er 
een theaterworkshop ‘Toneel 
op Stal’. Kinderen gaan to-
neel spelen tussen de dieren. 
De workshop is geschikt voor 
kinderen van 4 tot en met 6 
jaar en kost 35 euro inclu-
sief een lunch (uiterlijk 3 da-
gen van tevoren aanmelden 
via info@buitengewoonto-
neel.nl of 06-50651956). Een 
speurtocht is natuurlijk ook 
leuk om te doen. Er is een 
speurtocht door het spinnen-
bos voor kinderen van 8 tot 
12 jaar, een speurtocht door 
het Egelbos voor kinderen 
van 4 tot 7 jaar, en een foto-
speurtocht voor het hele ge-
zin. Vooraf reserveren is ge-
wenst. Of kom gewoon even 
langs om te spelen in het 
speelbos of in de speeltuin. 
Zie ook www.informatieboer-
derijzorgvrij.nl.

Zomer op 
Zorgvrij

RWS zet stewards in
op kleine sluis IJmuiden
IJmuiden - Rijkswaterstaat 
zet tientallen stewards in 
op een aantal drukke slui-
zen. In Noord-Holland gaat 
het onder meer om de klei-
ne sluis in IJmuiden.
De stewards assisteren re-
creatieschippers tijdens de 
zomerperiode bij het kiezen 
van de plaats in de sluis-
kolk en bij het afmeren. Zij 
dragen zo bij aan vlot en 
veilig passeren van de sluis.
Met mooi weer neemt de 
drukte op de vaarwegen 
toe. Vooral bij drukke en 
complexe sluizen kan dit 
leiden tot gevaarlijke situ-
aties en lange wachttijden. 
Het passeren van sluizen 
vinden veel recreatieschip-
pers niet eenvoudig. Gro-
te vrachtschepen en klei-
ne plezierjachten moeten 
soms samen manoeuvreren 
in een beperkte ruimte. 
In de zomerperiode be-
mant Rijkswaterstaat daar-
om drukke sluizen met ste-
wards.
Door sluisstewards in te 
zetten, zorgt Rijkswater-

staat er niet alleen voor dat 
het passeren van de sluis 
veilig gebeurt, maar ook 
dat het sneller gaat. 
Concreet ondersteunen 
stewards de recreanten tij-
dens het passeren van de 
sluis door de instructies 
van de sluisoperator door 
te geven, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de volgorde 
van invaren en het plaats-
nemen in de kolk, het aan-
nemen en losgooien van lij-
nen en het beantwoorden 
van vragen en het geven 
van informatie.
Dit jaar zet Rijkswaterstaat 
ook stewards in op de klei-
ne sluis in IJmuiden. 
Omdat de Velsertunnel ge-
sloten is wegens werk-
zaamheden, maakt er meer 
verkeer gebruik van de rou-
te over de sluis. Stewards 
dragen hier bij aan een 
snelle doorstroming van 
de recreatievaart, zodat de 
brug zo kort mogelijk open 
staat en het verkeer zo min 
mogelijk wordt gehinderd. 
(foto: RWS)

Scouting-EHBO 
bij IJmondtrekkers

IJmuiden - Afgelopen zater-
dagavond waren er allemaal 
“gewonden” op het club-
huis van Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers. Deze avond 
kreeg de leiding een cursus 
scouting-EHBO zodat ze vol-
gende week goed voorbe-
reid op alle situaties op kamp 
kunnen.
De cursus scouting-EHBO is 
door Scouting Nederland sa-
men met het Rode Kruis ont-
wikkeld. Deelnemers vol-
gen een stuk theorie online 
en hebben een avond prak-
tijkles. Tijdens deze avond is 
er aandacht voor de meest 
voorkomende aandoeningen. 
De leiding leerde mond-op-
mondbeademing toe te pas-
sen en de stabiele zijligging. 
Daarnaast was er veel aan-
dacht voor wondverzorging.
Het bijzondere van deze cur-

sus is dat er verwondingen 
die jeugdleden tijdens het 
scoutingspel op kunnen lo-
pen apart behandeld worden. 
Denk daarbij aan snijwonden 
door het verkeerd gebruik 
van een zakmes of brand-
wonden door een kampvuur-
tje. Door hier op te trainen is 
alle leiding zich extra bewust 
van de mogelijke gevaren en 
weten zij nu hoe zij moeten 
handelen mocht een calami-
teit zich voordoen.
Deze cursus leidt niet op tot 
een volledig EHBO-diplo-
ma, maar biedt een com-
pact pakket aan basiskennis 
op het gebied van EHBO en 
wordt afgerond met een Ro-
de Kruis-certifi caat. Zaterdag 
16 juli vertrekken alle spel-
takken voor hun jaarlijkse zo-
merkamp. Met de veiligheid 
zit het dit kamp wel snor! 

Zicht Open 50+
tennistoernooi

IJmuiden - De 18e editie van 
het open 50+ toernooi van 
LTC de Heerenduinen wordt 
gehouden van maandag 1 
t/m vrijdag 5 augustus. Voor 
het tweede achtereenvolgen-
de jaar wordt het toernooi fi -
nancieel ondersteund door 
Zicht risico en verzekerings-
adviseurs. Tennissers van 
50 jaar en ouder kunnen in-
schrijven via www.toernooi-
klapper.nl  en www.ltcdehee-
renduinen.nl  in de categorie-
en damesdubbel, herendub-
bel en gemengd dubbel in de 
speelsterktes 5, 6, 7, 8 en 9.
De deelnemers worden in-
gedeeld in poules en spe-
len wedstrijden van max 90 
minuten. Het toernooi wordt 
gespeeld van 10.00 tot 17.30 
uur. Uiterste inschrijfdatum is 
donderdag 21 juli 2016.
Het open 50plus toernooi 

wordt op vrijdag 5 augustus 
om 15.00 uur afgesloten door 
duo ‘In the mood’. Dit toer-
nooi is een evenement waar 
je zeker als actieve tennisser 
niet mag ontbreken. Want... 
dit tennistoernooi is zoveel 
meer dan tennis alleen!

Meditatieve wandeling 
door Wijkeroogpark
Velsen-Noord - Heb je dat 
ook weleens, dat je in de 
natuur wil zijn en de stilte 
op wilt zoeken? Op zater-
dag 30 juli kun je alle prik-
kels van Facebook en mo-
bieltjes de rug toekeren met 
een meditatieve wandeling. 
Om 10.00 uur is het verza-
melen bij de Stek in Velsen-
Noord. 
De stiltewandeling voert 
door het Wijkeroogpark met 
als inspiratie: ‘Ga voorbij 
aan de vormen van de dag. 
En je ziet rozentuin na ro-
zentuin.’ Deze zin is door de 
beroemde  Perzische  dich-
ter en musicus Rumi ge-

schreven. Na de wandeling 
staat er rond 10.45 uur een 
heerlijk kopje koffi e, thee of 
cappuccino klaar in Christi-
naís Brasserie aan Wijker-
straatweg 195 in Velsen-
Noord. 
Onder het koffi e drinken be-
spreken we met elkaar hoe 
de wandeling is bevallen. 
Iedereen die belangstel-
ling heeft is van harte wel-
kom om mee te doen. Deze 
stiltewandeling wordt geor-
ganiseerd door de Protes-
tantse Gemeente in Velsen-
Noord. Voor informatie kunt 
u bellen naar ds. Sylvia, via 
06-12652833.
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Detailhandelsvisie 
IJmond vastgesteld
De Detailhandelsvisie IJmond is 
vastgesteld door de raden van ge-
meenten Beverwijk (30 juni 2016), 
Heemskerk (6 juli 2016) en Velsen 
(29 juni 2016). Eén van de plan-
nen is dat de regio actie wil on-
dernemen op de overcapaciteit 
aan winkeloppervlakte.

Marktontwikkeling, verouderd ge-
meentelijk beleid en de eis van de 
provincie om tot een regionaal han-
delsbeleid te komen hebben geleid 
tot deze regionale visie. Het docu-
ment is tot stand gekomen in samen-
spraak met diverse betrokken partij-
en. 

Detailhandel kwetsbaar
De situatie van de detailhandel in de 
IJmond is kwetsbaar. Er zijn teveel 
winkelgebieden, sommige winkels 
functioneren onder het te verwach-
ten niveau en er is veel leegstand. De 
regio wil actie ondernemen op de be-

staande overcapaciteit aan winkels. 
Het plan is in vijf jaar tijd het tota-
le aantal vierkante meters winkel-
vloeroppervlak in de IJmond met 
10.000 m2 te verkleinen. Ook wil de 
IJmond aansturen op een hoofdwin-
kelstructuur met 20 kansrijke win-
kelgebieden in plaats van de huidige 
30 winkelgebieden. Het versterken 
van de hoofdwinkelstructuur heeft 
prioriteit.

Bouwplannen
Bij het beoordelen van bouwplan-
nen en het ontwikkelen van bestem-
mingsplannen is de detailhandelsvi-
sie eveneens van belang. Ook andere 
ontwikkelingen en initiatieven kun-
nen op basis van dit document wor-
den gestimuleerd, getoetst en beoor-
deeld. 

De Detailhandelsvisie IJmond is te 
vinden op www.raad.velsen.nl. Zoek-
term ‘Detailhandelsvisie IJmond’.

Nieuwe Zeesluis
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe zeesluis in het 
Noordzeekanaal. We plaatsen daar geregeld foto’s van in deze Infopagina. 
Bent u geïnteresseerd in de bouw van de nieuwe Zeesluis en wilt u dit vol-
gen? Neem dan een abonnement op de digitale nieuwsbrief die Rijkswater-
staat maakt. Kijk op www.rijkswaterstaat.nl. (foto: RWS)

IJmuiden aan Zee straks 
‘woest aantrekkelijk’
Als het aan het college ligt, is 
IJmuiden aan Zee straks bijzon-
der gewild. Een kustplaats met 
bijzondere en gevarieerde wonin-
gen, aantrekkelijke horeca, de-
tailhandel, culturele en recreatie-
ve voorzieningen. Burgemeester 
en wethouders willen belangrij-
ke stappen zetten om het gebied 
rond de jachthaven verder te (la-
ten)ontwikkelen.

IJmuiden aan Zee wordt een kust-
plaats voor mensen die zich aange-
sproken voelen door het rauwe en 
eerlijke karakter van IJmuiden. Een 
kustplaats dicht bij de natuur van de 
duinen en de zee. Een goed functio-
nerend, duurzaam en aantrekkelijk 
woon-en recreatiegebied met een 
sterke eigen identiteit. Deze doelen 
en ambities zijn neergelegd in het 
‘Ambitiedocument IJmuiden aan 
Zee’, een actuele uitwerking van de 
Herziene Kustvisie (2006).

Private partijen
Het plan is dat private partijen als 
projectontwikkelaar KondorWessels 
Vastgoed, Kennemerstrand NV, Ken-
nemermeer BV en Marina Seaport 
IJmuiden BV starten met de verdere 
ontwikkeling. Investeringen van de 
gemeente zijn niet nodig. Wel zal de 
gemeente aansluiten bij de project-
organisatie. De aantrekkende econo-
mie, de woningmarkt en het toerisme 
in de regio Amsterdam bieden kansen 
om het project te laten slagen. Vol-
gens het college is nu de tijd rijp om 
IJmuiden aan Zee succesvol verder te 
ontwikkelen.
 
Gemeenteraad
Het ‘ambitiedocument’ zal in septem-
ber aan de raad ter vaststelling wor-
den voorgelegd. Bent u geïnteresseerd 
in het ‘ambitiedocument’ dan u kunt 
u dit lezen op de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.nl. (im-
pressie: KondorWessels Vastgoed)

Dependance Burgerzaken 
in De Stek tijdelijk dicht
In verband met de vakantieperi-
ode is het Wijkcentrum De Stek 
in Velsen-Noord tijdelijk geslo-
ten. 

Dit betekent dat in de periode van 

25 juli tot en met 22 augustus Bur-
gerzaken daar geen spreekuur zal 
houden. Uiteraard kunt u gewoon 
- op afspraak - terecht in het ge-
meentehuis in IJmuiden. Excuses 
voor het ongemak.
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Onderzoek gol� aantracé 
verbinding A8-A9
Voor een betere verbinding 
tussen de A8 en A9 wordt nu 
ook het zogeheten Golfbaan-
alternatief verder uitgewerkt. 
Dit gebeurt op advies van 
de Commissie Milieue� ect-
rapportage (MER).  Het Nul-
plusalternatief en het Heems-
kerkalternatief zouden al ver-
der worden uitgewerkt.

Het ontbreken van een goede oost-
westverbinding zorgt dagelijks voor 
fi les op de provinciale wegen N203 
en N246. Dit leidt tot ernstige over-
last, zoals sluipverkeer, geluidhinder 
en slechte luchtkwaliteit. Een betere 
verbinding tussen de A8 en A9 is van 
groot belang om deze problemen op 
te lossen. De provincie Noord-Hol-
land, de Stadsregio Amsterdam en 
de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen on-
derzoeken samen de mogelijkheden 
om de doorstroming en de lee� aar-
heid voor nu en voor de toekomst te 
verbeteren.

Gol� aanalternatief
Dit alternatief is de kortste verbin-
ding die er te maken is. De nieuwe 
weg loopt vrijwel in een rechte lijn 
van de A8 naar de A9 en doorkruist 
het terrein van de Heemskerk-

se Golfclub. De gol� aan zal daar-
om moeten verdwijnen en het ter-
rein wordt opnieuw ingericht. De 
weg passeert vervolgens Fort Veld-
huis en gaat met een viaduct over de 
A9 heen. Er wordt bij dit alternatief 
een nieuwe aansluiting op de A9 ge-
maakt tussen Heemskerk en Bever-
wijk, vlakbij de woonwijk Broekpol-
der.

Info
Het volledige advies van de commis-
sie, een beschrijving van de verschil-
lende alternatieven en de onder-
zoeksrapporten zijn na te lezen op 
www.verbindinga8-a9.nl.

Nieuwe toeristische
website en webvideo
Velsen heeft een nieuwe toeris-
tische website. Op www.ijmui-
denaanzee.nl kunt u zien wat er 
allemaal te beleven, proeven en 
te ervaren valt in de gemeente 
Velsen.

De website is te gebruiken op elk 
tablet, smart Phone of PC. De site 
is ook heel praktisch. Toets een ac-
tiviteit in en u kunt op de kaart de 
locatie lezen! Verder is er een web-
video gemaakt om IJmuiden Rauw 
aan Zee extra  zichtbaar te maken 
door bezoekers kennis te laten ma-
ken met het woeste en avontuur-
lijke karakter van deze haven-en 
kustplaats. Het lied zorgt voor pas-
sende omlijsting. Behalve op de 
website is de fi lm ook te vinden op 
Youtube en Facebook @Rauwaan-
Zee.

Wat is hier te 
beleven?

ijmuidenaanzee.nl
of bezoek de VVV (marktplein 33 in IJmuiden)

Onderzoek lee� aarheid 
Noordzeekanaalgebied
Vanaf 21 juli 2016 ontvangen ruim 
11.000 personen,  die wonen, wer-
ken of recreëren in het Noordzee-
kanaalgebied een vragenlijst.  Be-
stuursplatform Noordzeekanaal-
gebied wil onderzoeken hoe hier 
de leefbaarheid wordt ervaren.

Vragenlijst
Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door RIGO Research en Advies. 
Ruim 10.000 bewoners, 2.400 recre-
anten en 5000 bedrijven/medewer-
kers ontvangen de vragenlijst per 
post met een begeleidende brief. Het 
onderzoeksbureau heeft deze perso-
nen willekeurig geselecteerd. In de 
vragenlijst kunnen zij aangeven hoe 
zij denken over allerlei aspecten in 
hun woon- en werkomgeving en de 
omgeving waarin zij recreëren. Ui-
teraard is het ook mogelijk om de 
vragenlijst online in te vullen. 

Iedereen die woont, werkt of recre-
eert in het Noordzeekanaalgebied 
kan meewerken aan het onderzoek 
en op de website www.lee� aarheid-
nzkg.nl de vragenlijst invullen. Onder 
alle deelnemers worden twee prij-
zen verloot: een luxe rondvaart en een 
rondleiding over het Tata-Steel ter-
rein. 

Resultaten onderzoek
De resultaten van het onderzoek 
worden begin 2017 gepubliceerd op 
de website van het Projectbureau 
Noordzeekanaalgebied (www.noord 
zeekanaalgebied.nl) en op de sites van 
de partners van het Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied. Op basis van 
de resultaten worden voorstellen ge-
daan om de lee� aarheid te verbete-
ren en beleid beter af te stemmen op 
de wensen van bewoners, recreanten 
en werkgevers/werknemers.

Natuurvriendelijke oevers  
van duinbeken in Velsen
Glooiende oevers die bloeien en 
leven – daar zet de gemeente Vel-
sen zich voor in. En het werkt! 
Kijk maar naar de Bosbeek en de 
Schipbroekerbeek. 

Langs de Schipbroekerbeek en de 
Bosbeek (vlakbij de Wüstelaan) zijn 
natuurvriendelijke oevers aange-
legd. Op deze glooiende oevers kun-
nen planten gedijen en dieren mak-
kelijk schuilen en leven. Langs 
de Schipbroekerbeek kwamen in 
2014/2015 ook twee paddenpoelen. 
In het voorjaar van 2016 worden de 
resultaten zichtbaar. Delen van de 
oevers langs de Bosbeek zijn mooi 
groen geworden. Er zijn bruine kik-
kers en blauwe reigers gesignaleerd 
en – heel bijzonder – ook de ijsvogel 
is dit jaar al een paar keer gezien, zo 
meldt onderzoeker Ben Kruijsen.

Een stuk Schipbroekerbeek is ver-
breed en er kwam een nieuwe poel. 
Dat heeft de plantgroei veel goed ge-
daan. Er komen nu allerlei beekplan-
ten voor zoals gewoon sterrenkroos, 
groot moerasscherm en slanke wa-
terkers. Dat wijst erop dat het water 
in de beek helder is en dus van goe-
de kwaliteit. 

Velsen zet zich in voor de waarde-
volle groene gebieden in de gemeen-
te. Hoe meer variatie er is in de bloe-
men, planten en dieren, hoe beter. 
Beken zijn belangrijke natuurlijke 
verbindingen en leefgebieden voor 
planten en dieren, als zij tenminste 
goed worden aangelegd en beheerd. 
Meer informatie in het Landschaps-
beleidsplan van Velsen, dat te vinden 
is op www.velsen.nl. (foto’s: B. Kruij-
sen)
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 2 ju-
li 2016 tot en met 8 juli 2016 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Cepheusstraat 19rd ,vergro-
ten bestaande dakkapel voorzijde 
(04/07/2016) 12978-2016.

Stephensonplein 27, plaatsen dakop-
bouw (04/07/2016) 13011-2016.  

Driehuis 
Lodewijk van Deyssellaan 45, kap-
pen boom (05/07/2016) 13206-2016.
Wol�  en Dekenlaan 1, plaatsen 
tijdelijke schoolaccommodatie 
(07/07/2016)13359-2016.

Santpoort-Noord
Stuyvesantstraat 10, plaatsen dakka-
pel (04/07/2016) 13064-2016.
Antillenstraat 40, plaatsen  erker 
(07/07/2016) 13336-2016.  

Kruidbergerweg 97,  plaatsen dakop-
bouw (08/07/2016) 13492-2016.  

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, kappen 180 bomen 
(07/07/2016) 13382-2016.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, plaatsen keerwand 
(03/07/2016) 12886-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, vernieuwen  strand-
paviljoen Timboektoe (8-07-2016) 
13496-2016.

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.

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 discriminatiezaken, 
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 bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee 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 noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Velsen heeft een prima resultaat ge-
boekt bij de uitdaging waarbij 100 in-
woners gedurende 100 dagen 100% 
van hun afval scheidden. Slechts 26.1 
kilo restafval per persoon per jaar! Dat 
betekent dat 83% van de totale hoe-
veelheid afval kan worden hergebruikt. 
Dus meer waarde uit afval!

Meer dan ambitie
Dat is een uitstekende score. Gestreefd 
wordt naar een landelijk cijfer in 2020 
van 100 kilo restafval per persoon per jaar. 
Dat is nu nog gemiddeld 250 kilo per per-
soon per jaar. Velsense deelnemers van 
100-100-100 campagne zijn het doel al ver 
voorbij. Zij scheidden 83% van hun afval 
en hebben gemiddeld nog maar 26,1 kilo 
restafval per jaar. 

Floor Bal
Wethouder Floor Bal verantwoorde-
lijk voor milieuzaken, deed zelf ook mee 
aan 100-100-100.nu. Hij is trots op ‘zijn’ 

deelnemers: “Samen hebben we in Vel-
sen laten zien hoeveel grondsto� en we 
uit ons afval kunnen halen! Die basis zul-
len we gebruiken om met alle bewoner toe 
te werken naar een manier om het schei-
den van afval voor alle inwoners makkelij-
ker en vanzelfsprekend te maken. We zijn 
inmiddels gestart bij laagbouwwoningen 
maar ook voor de bewoners van hoogbouw 
moet het makkelijker worden hun afval te 
scheiden.’’

Meer dan 3500 mensen hebben 100 da-
gen lang hun afval (gfe, oud papier, plastic, 
blik & pak en restafval) gescheiden. Het 
was een actie van HVC met maar liefst 29 
gemeenten om meer waarde uit afval te 
halen. Na de zomervakantie organiseert 
HVC voor alle deelnemers eindbijeen-
komsten. Meer info over deze campagne: 
www.100-100-100.nu. Nieuws over Meer 
Waarde Uit Afval: www.velsen.nl/meer-
waardeuitafval.

100-100-100 campagne

Velsen scoort hoog bij afvalscheiding
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Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken hier-
bij bekend dat per 1 januari 2016 
de collectieve arbeidsvoorwaar-
denregeling van de gemeente 
Velsen  (CAR/VAR) is gewijzigd.

Per 1 januari 2016 is het nieuwe be-
loningshoofdstuk (hoofdstuk 3) in 

de CAR/VAR in werking getreden. 
In samenhang hiermee zijn diver-
se, met name redactionele wijzigin-
gen, in de andere hoofdstukken van 
de CAR/VAR doorgevoerd zodat de 
terminologie en verwijzingen over-
eenstemmen met het nieuwe hoofd-
stuk 3. Nu is de integrale toelichting 
bij de CAR/VAR geheel gereviseerd 

zodat deze ook overeenstemt. Daar-
naast zijn nog enkele wijzigingen in 
de toelichting bij artikelen in hoofd-
stuk 3 doorgevoerd.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de ver-
ordening is in het elektronisch ge-
meenteblad gepubliceerd.  Een uit-

draai van het elektronisch gemeen-
teblad is ook in te zien bij de balie 
van het stadhuis.  De wijzigingen in 
de verordening worden ook gepubli-
ceerd op www.overheid.nl. Het be-
sluit tot wijziging treedt in werking 
op de dag na bekendmaking.

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
Blauwe Zeedistel 23,vergroten wo-
ning door middel van aanbouw ach-
terzijde (07/07/2016)10187-2016.
IJsselstraat 3,vergroten 2e verdie-
ping (11/07/2016) 7132-2016.

Velsen-Zuid
Genieweg 42, plaatsen van een oran-
jerie (07/07/2016) 11765-2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., organiseren eve-
nement (dorpsfeest) (11/07/2016) 
9518-2016.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Concordiastraat 84,oprichten tijde-
lijke loods (05/07/2016) 8168-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Strand IJmuiden t.h.v Beach Inn, 
Return to the beach op 16 juli 2016 
(08/07/2016) 7171-2016;
Terrein Grote Buitendijk t.o. nr. 214 
te Velserbroek, huttenbouw Velser-
broek van 18 juli t/m 21 juli 2016 
(08/07/2016) 11358-2016. 

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Tijdelijke standplaatsvergunning 
Wijkerstraatweg naast viskiosk, Vel-
sen-Noord, van 12 augustus t/m 30 
december 2016 (11/07/2016)11662-
2016.

APV artikel 2:12 Filmen
fi lmopnamen op 24 juli 2016 Bik 
en Arnoldkade, Halkade, Sein-
postweg, Loggerstraat  te IJmuide 
(12/07/2016) 12449-2016.
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Jeugdtraining voor 
1,2 kilometer Velserbroekloop

Velserbroek - Speciaal 
voor kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar organiseert at-
letiekvereniging Suomi in 
de zomervakantie de Road-
Runners-training. Train met 
plezier en loop de Velser-
broekloop met gemak! Je 
leert afstandlopen, je doet 
leuke hardlooptrainingen 
en je krijgt oefeningen mee 
voor thuis. Hiermee kan jij 
je goed voorbereiden voor 
de 1,2 km van de Velser-
broekloop op vrijdag 26 au-
gustus. 
De trainingen zijn in de zo-
mervakantie op maandag 
15 augustus, donderdag 18 
augustus en maandag 22 
augustus van 17.00 tot 18.00 

uur. Deelname kost 10 eu-
ro voor drie trainingen (mi-
nimaal 10 deelnemers). 
Aanmelden kan via trainin-
groadrunner@avsuomi.nl. 
Vermeld je naam en leeftijd 
dan ontvang je van Suomi 
een bevestiging.
Heb je aan drie trainingen 
meegedaan? Dan word je 
ingeschreven voor de Vel-
serbroekloop en ben je au-
tomatisch deelnemer van 
het RoadRunner Circuit 
for kids. Dit is het loopcir-
cuit voor basisscholieren uit 
Velsen. Het circuit bestaat 
uit drie wedstrijden: de Pim 
Mulierloop, Velserbroek-
loop en de Sinterklaasloop. 
Zie ook www.avsuomi.nl.

IJmuiden - Vakbond FNV 
waarschuwt voor groot ba-
nenverlies bij Tata Steel in 
IJmuiden, als het bedrijf fu-
seert met de Duitse bran-
chegenoot ThyssenKrupp. 
FNV-bestuurder Aad in ‘t 
Veld zegt tegen de regionale 
omroep NH dat bij een fusie 
de banen van 4000 kantoor-
medewerkers dreigen te ver-
dwijnen. Tata Steel en Thys-
senKrupp bevestigden eer-
der dat er gesprekken lopen 
tussen de twee bedrijven 
over samenwerking. Het is 
volgens vakbondsbestuurder 
In ‘t Veld goed mogelijk dat 
in geval van een fusie afde-
lingen als inkoop en verkoop 

worden samengevoegd en 
naar Duitsland verhuizen. De 
5000 productiemensen die 
bij de hoogovens werken, 
houden volgens de FNV na 
een fusie wel hun baan. De 
FNV-bestuurder voegt eraan 
toe dat er nog niet met ze-
kerheid iets te zeggen valt 
over de gevolgen van een 
fusie, omdat de gesprekken 
tussen Tata Steel en Thys-
senKrupp nog gaande zijn. 
Tata Steel Nederland wil nog 
niet reageren. Het bedrijf 
heeft eerder toegezegd hon-
derden miljoenen te steken 
in de fabriek in IJmuiden om 
het productieproces te mo-
derniseren. (bron: NOS)

FNV vreest voor 
banenverlies bij  Tata
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Velserbroek - Speciaal 
voor kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar organiseert at-
letiekvereniging Suomi in 
de zomervakantie de Road-
Runners-training. Train met 
plezier en loop de Velser-
broekloop met gemak! Je 
leert afstandlopen, je doet 
leuke hardlooptrainingen 
en je krijgt oefeningen mee 
voor thuis. Hiermee kan jij 
je goed voorbereiden voor 
de 1,2 km van de Velser-
broekloop op vrijdag 26 au-
gustus. 
De trainingen zijn in de zo-
mervakantie op maandag 
15 augustus, donderdag 18 
augustus en maandag 22 
augustus van 17.00 tot 18.00 

uur. Deelname kost 10 eu-
ro voor drie trainingen (mi-
nimaal 10 deelnemers). 
Aanmelden kan via trainin-
groadrunner@avsuomi.nl. 
Vermeld je naam en leeftijd 
dan ontvang je van Suomi 
een bevestiging.
Heb je aan drie trainingen 
meegedaan? Dan word je 
ingeschreven voor de Vel-
serbroekloop en ben je au-
tomatisch deelnemer van 
het RoadRunner Circuit 
for kids. Dit is het loopcir-
cuit voor basisscholieren uit 
Velsen. Het circuit bestaat 
uit drie wedstrijden: de Pim 
Mulierloop, Velserbroek-
loop en de Sinterklaasloop. 
Zie ook www.avsuomi.nl.

IJmuiden - Vakbond FNV 
waarschuwt voor groot ba-
nenverlies bij Tata Steel in 
IJmuiden, als het bedrijf fu-
seert met de Duitse bran-
chegenoot ThyssenKrupp. 
FNV-bestuurder Aad in ‘t 
Veld zegt tegen de regionale 
omroep NH dat bij een fusie 
de banen van 4000 kantoor-
medewerkers dreigen te ver-
dwijnen. Tata Steel en Thys-
senKrupp bevestigden eer-
der dat er gesprekken lopen 
tussen de twee bedrijven 
over samenwerking. Het is 
volgens vakbondsbestuurder 
In ‘t Veld goed mogelijk dat 
in geval van een fusie afde-
lingen als inkoop en verkoop 

worden samengevoegd en 
naar Duitsland verhuizen. De 
5000 productiemensen die 
bij de hoogovens werken, 
houden volgens de FNV na 
een fusie wel hun baan. De 
FNV-bestuurder voegt eraan 
toe dat er nog niet met ze-
kerheid iets te zeggen valt 
over de gevolgen van een 
fusie, omdat de gesprekken 
tussen Tata Steel en Thys-
senKrupp nog gaande zijn. 
Tata Steel Nederland wil nog 
niet reageren. Het bedrijf 
heeft eerder toegezegd hon-
derden miljoenen te steken 
in de fabriek in IJmuiden om 
het productieproces te mo-
derniseren. (bron: NOS)

FNV vreest voor 
banenverlies bij  Tata


	28_ed8_pag03
	28_ed8_pag05
	28_ed8_pag06
	28_ed8_pag07
	28_ed8_pag08
	28_ed8_pag09
	28_ed8_pag10
	28_ed8_pag11
	28_ed8_pag12
	28_ed8_pag13
	28_ed8_pag15
	28_ed8_pag17
	28_ed8_pag19
	28_ed8_pag21
	28_ed8_pag23



