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Vluchtende man springt in kanaal
Velsen-Zuid - De politie was vo-
rige week vrijdag bezig met een 
verkeerscontrole op de Parkweg 
toen de bestuurder van een perso-
nenauto er vandoor ging en rich-
ting het Noordzeekanaal reed. Een 
motoragent zette de achtervolging 
in en sommeerde de bestuurder te 
stoppen. De 44-jarige man stapte 
uit, sprong het kanaal in en begon 
te zwemmen. De brandweer, een 
politiehelikopter en een politie-
boot werden ingezet om de man 
uit het water te krijgen. Uiteinde-
lijk gaf de verdachte zich over. (fo-
to: Michel van Bergen)

Dansen op het strand
IJmuiden aan Zee - Dance-
liefhebbers uit heel Neder-
land waren zaterdag naar 
IJmuiden gekomen voor Turn 
Up The Beach. Het derde edi-
tie van het strandfeest van 
538 trok 15.000 bezoekers en 
was daarmee, net als de voor-
gaande jaren, volledig uitver-
kocht.

,,Wat een geweldig feest!’’, zegt 
Roderik Janssen uit Haarlem. 
,,Wij zijn hier voor het eerst en 
vinden het echt te gek. De sfeer 
is super. En de zon hè? Dat 
maakt het af.’’ Roderik en zijn 
vrienden zijn niet voor één be-
paalde dj naar het feest geko-
men, maar voor het totaalplaat-
je. ,,Het is een mooie line-up met 
veel wereldtoppers.’’
Turn Up The Beach telt dit jaar 
voor het eerst drie ‘areas’. Op de 
vaste plek, met de achterkant te-

gen het duin van IJmuiderslag, 
staat het imposante hoofdpodi-
um. Hier draaien onder andere 
Sidney Samson, Sunnery James 
& Ryan Marciano, Quitino en 
Firebeatz. Gezellig druk is het in 
de Hete Hits Zone, waar Yellow 
Claw, The Partysquad (foto on-
der) en Girls Love DJ’s voor een 
feestje zorgen. Op verzoek van 
de luisteraars van 538 heeft Turn 
Up The Beach dit jaar een der-
de podium: Tandje Harder. Hier 

wordt progressive gedraaid door 
onder andere Ummet Ozcan en 
DubVision.
Om 16.30 uur zijn er pas 4.000 
mensen op het terrein. De rest 
is onderweg en staat, voor een 
deel, in de file voor de afslag 
IJmuiden. Verkeersregelaars 
moeten op het Pontplein bij-
springen om de verkeersstroom 
in goede banen te leiden.
Groot minpunt van Turn Up The 
Beach is het - mislukte - expe-
riment met watergespoelde toi-
letten. De riolering op het strand 
blijkt hier niet op berekend. Het 
gevolg: lange rijen bij de dames-
toiletten. Aan het begin van de 
avond gingen verschillende be-
zoekers naar huis omdat ze het 
niet langer kunnen ophouden. 
De organisatie heeft op de web-
site beterschap beloofd. (Friso 
Huizinga, foto boven: Michel van 
Bergen)

Zomerfestival begonnen
IJmuiden - Met de opening 
van de kermis en verschillen-
de leuke kinderactiviteiten is 
woensdagmiddag het nieuwe 
zomerfestival Kennemerlaan 
Leeft! van start gegaan. De or-
ganisatie én de bezoekers tref-
fen het, want het wordt de ko-
mende dagen prachtig weer!

Donderdagmiddag staat volledig 
in het teken van de Harddraverij. 
Zeker tot 18.00 uur kunnen lief-
hebbers een kijkje komen nemen 
op de tijdelijke drafbaan in de 
Kennemerlaan, waarvoor speciaal 
een verkeersdrempel is afgevlakt. 
Vrijdag belooft ook een spectacu-
laire dag te worden met de eer-
ste Wipe-Out in IJmuiden, waar-
in teams een parcours vol spec-
taculaire spelonderdelen moeten 

afleggen. Tegelijkertijd is de wed-
strijd De Sterkste Man van IJmui-
den. Beide evenementen vinden 
plaats in de Homburgstraat. 
Zaterdag is de dag van de jaar-
markt en tegelijkertijd wordt het 
Telstar Straatvoetbal Toernooi ge-
houden. En alsof dat nog niet ge-
noeg is, staat de Kennemerlaan 
zondag vanaf 14.00 uur vol old-
timers. Die dag begint om 14.00 
uur de culinaire markt waar be-
zoekers tot 21.00 uur kunt genie-
ten van al het lekkers dat IJmui-
den en omstreken te bieden heeft.
Op het Kennemerplein staat de 
grootste kermis in de historie van 
IJmuiden. 
Donderdag, vrijdag en zaterdag-
avond is op de twee podia live-
muziek te beluisteren. (foto: Ed 
Geels Fotografie) 
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Rabobank Velsen en Omstreken
Coöperatiefonds keert uit
Velsen - Het Coöperatiefonds 
stimuleert maatschappelijke ac-
tiviteiten in het werkgebied van 
Rabobank Velsen en Omstreken. 
Op deze manier werkt de Rabo-
bank samen met u aan een be-
tere maatschappij. Een afvaar-
diging van de ledenraad van de 
bank heeft de binnengekomen 
verzoeken van het Coöperatie-
fonds van het tweede kwartaal 
2013 beoordeeld.
De volgende organisaties kun-
nen een financiële bijdrage van-
uit het Coöperatiefonds van Ra-
bobank Velsen en Omstreken te-
gemoet zien: Christelijk Man-
nenkoor IJmuiden voor de aan-
schaf van stropdassen, met als 
doel een professionele uitstra-
ling tijdens de optredens; Brid-
gevereniging Spaarndam voor 
de aanschaf van bridgetafels en 
een laptop met als doel het sti-
muleren van het sociale karakter 
van de bridgevereniging en de-
ze verder te professionaliseren; 
Honkbal en Softbalvereniging 
Onze Gezellen voor de aanschaf 
van een scorebord met als doel 
de uitstraling van de club te pro-
fessionaliseren; Stichting Kunst-
centrum de Kolk voor het pro-
ject Kunst in Spaarndam 2013 
(KiS), een tweedaags evenement 
op 31 augustus en 1 september 
2013; Culturele Stichting Velser 
Gemeenschap inzake Nationaal 
Comité 4 en 5 mei Velsen voor 
het project ‘Adopteer een Monu-
ment Velsen; Stichting Sint Ni-
colaas Comité IJmuiden voor de 
aanschaf van 10 nieuwe zwar-
te pieten pakken. Deze pakken 
worden in samenwerking met 
de intocht van Driehuis en Vel-

serbroek gebruikt, met als doel 
samenwerking en kostenbespa-
ring; Bridgevereniging Het Terras 
voor de aanschaf van elektroni-
sche scoreverwerking, met als 
doel de bridgevereniging te pro-
fessionaliseren; Stichting Heer-
lijkheid Brederode voor het pro-
ject Cultureel platform Bredero-
de; Perspectief Leerwerk- bedrij-
ven voor het technisch opleiden 
en diplomeren van een groep 
jongeren met psycho-sociale 
problemen, doormiddel van het 
bouwen van een lesboot (Uni-
on); De Bosbeekschool voor een 
bijdrage aan materiaalkosten 
t.b.v. het kunst-erfgoedproject 
‘Met de Zandhaas naar buiten’; 
e Parnassia school voor een bij-
drage aan materiaalkosten t.b.v. 
het kunst-erfgoedproject ‘Met 
de Zandhaas naar buiten’; Hoc-
keyclub Spaarndam voor een bij-
drage aan het multifunctionele 
minicourt; Stichting Welzijn Vel-
sen, inzake het OpKikkertje voor 
de aanschaf van materialen, als 
stimulans voor het project.
Heeft u een project dat in aan-
merking komt voor het Coöpe-
ratiefonds? Download dan het 
aanvraagformulier op www.ra-
bobank.nl/velsen. Een afvaardi-
ging van de ledenraad van Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
komt vier keer per jaar bij elkaar. 
De eerstvolgende bijeenkomst 
staat gepland op donderdag 3 
oktober, wij ontvangen uw aan-
vraag graag uiterlijk dinsdag 17 
september. Heeft u vragen over 
het Coöperatiefonds en welke 
projecten in aanmerking komen? 
Neem gerust contact op via le-
denraad@velsen.rabobank.nl.

Dier Medisch Centrum 
pakt vlooienplaag aan
IJmond - Nu eindelijk het mooie 
weer is aangebroken speelt voor 
veel honden en katten weer een 
hinderlijk probleem op: vlooien! 
Zeker nu de vakantieperiode is 
aangebroken gebeurt het maar 
al te vaak dat vakantiegangers 
worden ‘getrakteerd’ op een on-
prettige thuiskomst. Besprongen 
worden door de vlooien is iets 
wat je niet snel vergeet. Als uw 
hond of kat vlooien heeft, liggen 
er vaak overal in huis eitjes en 
poppen (de voorstadia van vlooi-
en). Door de  plotselinge trillin-
gen van het openen van de deur 
en de voetstappen op de vloer 
komen deze poppen in een keer 
massaal uit en wordt u letterlijk 
besprongen.  
Het Dier Medisch Centrum weet 
raad: met een speciale vlooien-
service krijgt u alle hulp bij het 
bestrijden van een vlooienplaag. 
De dieren kunnen kosteloos 

worden opgenomen in de kli-
niek zodat het huis goed onder-
handen kan worden genomen. 
Intussen zorgen de assistenten 
uw huisdier(en) vlooivrij wor-
den. Daarnaast krijgt u voorlich-
ting over de verschillende soor-
ten producten waarmee u vlooi-
en kunt bestrijden. Een vlooien-
plaag is een serieus probleem 
dat goed en grondig aange-
pakt moet worden. Vlooien zor-
gen voor huidproblemen bij dier 
en mens en zijn de overbrengers 
van de lintworm. Daarom is een 
effectieve bestrijding van groot 
belang.  Het Dier Medisch Cen-
trum heeft ruime kennis en kun-
de over vlooienbestrijding! Is uw 
belangstelling gewekt? Neem 
dan contact op met Dier Me-
disch Centrum Kennemerland in 
Velserbroek, telefoon 023-538 44 
44 of Dier Medisch Centrum Be-
verwijk, telefoon 0251- 254 254.

IJmuiden - Maandagmiddag is 
op de binnenvaarttanker Jaimy. 
V een bemanningslid in een ruim 
gevallen. Dit gebeurde kort voor 
het binnenvaren van de Midden-
sluis. 
Bij de valpartij kwam ook een 
luik naar beneden wat het ge-
zicht van de man schampte. In 
eerste instantie was de brand-

weer gealarmeerd om de patiënt 
met de hoogwerker van boord te 
tillen, maar de ambulancedienst 
kon met behulp van Vletterlieden 
en havenmedewerkers de man 
met brancard en al veilig aan 
de kant brengen. Hij is met let-
sel aan gezicht en schouder naar 
het ziekenhuis vervoerd. (foto: 
Ko van Leeuwen)

Man valt in ruim
Ongeval op schip

Kennemerboulevard viert feest
‘Goedkoopste kermis 

van Nederland’
IJmuiden aan Zee - In de 
afgelopen jaren organiseer-
den de ondernemers op de 
Kennemerboulevard, di-
rect aan het strand, iede-
re zomer een feestweek. 
Dat bracht veel vertier, live-
muziek en een kermis naar 
IJmuiden aan Zee.

Dit jaar is er een nieuw eve-
nement: een eerste editie van 
een feest waar het gaat om 
de kinderen en de ouders. De 
boulevard let op de kleintjes, 
twee keer zelfs. Een leuk eve-
nement voor de kleintjes te-
gen kleine prijsjes. De goed-
koopste kermis van Nederland 
en dat is niet zomaar een re-
clamekreet. 
Van vrijdag 19 tot en met vrij-
dag 26 juli is er een uitgebrei-
de kermis op de boulevard en 
ligt de ritprijs van de attrac-
ties tussen de 1 en 1,50 eu-
ro. In deze tijd moet een ieder 
op de centjes letten, maar wil-

len we toch wel graag ook wat 
zomerplezier voor onze kinde-
ren. Dat kan in IJmuiden. Van 
draaimolen tot polyp en van 
touwtje trekken tot botsauto’s. 
Er is voor elk wat wils!
Er worden op de kermis extra 
prijzen uitgedeeld in de vorm 
van bonnen voor korting op 
drankjes bij één van de cafés. 
Gaat u op bezoek bij de hore-
ca, let dan goed op de pos-
ters op de ramen. Maak ge-
bruik van de horeca en ont-
vang bonnen voor gratis ritjes 
op de kermis.
De hele week zijn er extra at-
tracties en is er een groot 
springkussen. Op zondag 21 
juli is er een uitgebreide bra-
derie tot 20.00 uur, met extra 
kramen en een verrassing voor 
de kleintjes. Zon, zee, strand 
en de goedkoopste kermis van 
Nederland, met attracties voor 
jong en oud. Allemaal te vin-
den in IJmuiden aan Zee van 
19 tot en met 26 juli.
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Donderdag 
18 juli

Informatieboerderij Zorgvrij 
is gedurende de zomervakantie 
dagelijks geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. 
Iedere middag kun je papieren 
vlinders knutselen.
Tentoonstelling Sander Rood 
in Beeckestijn. Tot en met eind 
september. Geopend van don-
derdag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur.
Zomerfestival Kennemerlaan 
Leeft! met kermis, Harddraverij 
van 13.00 tot 19.00 uur en live 
muziek.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Kletsnat, voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.
Café IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat: DJ Bas en diverse 
zangers, vanaf 17.00 uur.

Vrijdag 
19 juli

Zomerfestival Kennemerlaan 
Leeft! Met kermis, Wipe-Out en 
De Sterkste Man van IJmuiden 
(Homburgstraat) en live muziek.
Kinderkermis op Kennemer-
boulevard, IJmuiden aan Zee.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
tot 1 november is er een specia-
le tentoonstelling: Van pantser-
fort tot Forteiland, 125 jaar Fort-
eiland IJmuiden.’
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Kletsnat, voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Haventoernooi in Tata Steel 
Stadion met om 18.00 uur Ha-
poel Kyriat Shmone tegen FC 

Dordrecht. Om 20.30 uur: Tel-
star - FC Volendam.
Café IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat: DJ Jack Blok en 
zanger Robin Razz.

Zaterdag 
20 juli

Rommelmarkt Kennemer-
plein van 9.00 tot 16.00 uur.
Zomerfestival Kennemer-
laan Leeft! met kermis, jaar-
markt en toeristische trein. Van-
af 11.00 uur. 
Telstar Straatvoetbaltoernooi 
van 12.00 tot 17.00 uur op Hom-
burgstraat en live muziek.
Kinderkermis op Kennemer-
boulevard, IJmuiden aan Zee.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
tot 1 november is er een spe-
ciale tentoonstelling: Van pant-
serfort tot Forteiland, 125 jaar 
Forteiland IJmuiden.’
Café IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat: ‘s middags zanger 
Carlo Koster.

Zondag
21 juli

Kofferbakmarkt Vestingplein 
in Velserbroek. Van 8.00 tot 
16.00 uur. 
Beeldentuin Ruïne van Bre-
derode. Zie www.beeldentuin-
santpoort.nl. Tot en met 25 au-
gustus dagelijks.
Zomerfestival Kennemer-
laan Leeft! Met oldtimershow 
van 10.00 tot 18.00 uur, culi-
narie markt van 14.00 tot 21.00 
uur, toeristische trein en kermis.
Kinderkermis met braderie 
op Kennemerboulevard, IJmui-
den aan Zee.
Haventoernooi in Tata Steel 
Stadion met om 12.30 uur FC 
Dordrecht tegen FC Volendam 

en daarna Telstar tegen Hapoel 
Kyrial Shmone. 
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
tot 1 november is er een specia-
le tentoonstelling: Van pantser-
fort tot Forteiland, 125 jaar Fort-
eiland IJmuiden.’
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Kletsnat, voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Stompe Toren, Kerkweg 26, 
Spaarnwoude: Juliska, een zo-
mers verrassingsconcert, vanaf 
14.00 uur.
Café IJmuiden, zondagmiddag 
afsluiting Zomerfestival met 
Guus van den Berghe.

Maandag 
22 juli

Kinderkermis op Kennemer-
boulevard, IJmuiden aan Zee.

Dinsdag
23 juli

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Kletsnat, voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Kinderkermis op Kennemer-
boulevard, IJmuiden aan Zee.

Woensdag
24 juli

Kinderkermis op Kennemer-
boulevard, IJmuiden aan Zee.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
tot 1 november is er een specia-
le tentoonstelling: Van pantser-
fort tot Forteiland, 125 jaar Fort-
eiland IJmuiden.’
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Kletsnat, voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.

Donderdag 
25 juli

Kinderkermis op Kennemer-
boulevard, IJmuiden aan Zee.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Kletsnat, voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.

Bouw De Golfbreker 
gaat niet door

Velsen - Woningbedrijf Vel-
sen heeft besloten De Golfbre-
ker (Lange Nieuwstraat) niet te 
bouwen. De moeilijke situatie op 
de woningmarkt en de verande-
rende taak van woningcorpo-
raties maken dat Woningbedrijf 
Velsen uitvoering van het plan 
in zijn huidige vorm niet verant-
woord vindt. 
Woningbedrijf Velsen is in 2009 
begonnen met de plannen 
voor deze locatie aan de Lange 
Nieuwstraat. Er is toen gekozen 
voor een markant ontwerp dat 
een bijdrage zou leveren aan het 
verbeteren van de uitstraling van 
het centrum van IJmuiden. De 
keuze voor appartementen met 
ruime plattegronden in de soci-
ale- en vrije sector huur en in de 
koop was gebaseerd op de wens 
om meer kwaliteit en meer varia-
tie te bieden en om de doorstro-
ming te bevorderen. Woningbe-
drijf Velsen heeft toen met over-
tuiging gekozen voor het huidige 
ontwerp. Die opzet en de daarbij 
behorende kostenramingen pas-
ten destijds binnen de volkshuis-
vestelijke en financiële uitgangs-
punten van Woningbedrijf Vel-
sen. 
De situatie in 2013 is volledig an-
ders. De laatste jaren staat de 
woningmarkt zwaar onder druk 
en zijn er veel onzekerheden in 
zowel de huur- als in de koop-
sector. Doorstroming en verkoop 
stagneren. Investeringen in de 
bouw vallen verder stil onder in-
vloed van de economische crisis. 
De door het kabinet voorgestelde 
‘verhuurdersheffing’ slaat boven-
dien een gat in de investerings-
capaciteit van woningcorpora-
ties, ook in die van Woningbedrijf 
Velsen. Daarnaast komt het kabi-
net  binnenkort met voorstellen 
om het werkgebied van de cor-
poraties te beperken tot de kern-

taken. Dat betekent het bouwen, 
beheren en verhuren van uitslui-
tend sociale huurwoningen.
Dit alles heeft de komende ja-
ren gevolgen voor het uitvoe-
ren van onze plannen op het ge-
bied van nieuwbouw en woning-
verbetering. Ook op korte ter-
mijn zijn de gevolgen al merk-
baar. Door al deze ontwikkelin-
gen is het project De Golfbre-
ker in een ander daglicht ko-
men te staan. Woningbedrijf Vel-
sen vindt, gegeven deze werke-
lijkheid en met de kennis van nu, 
voortzetting van dit project van-
wege de hoge kosten niet te ver-
antwoorden. Stopzetting van dit 
project is een moeilijk besluit ge-
weest vooral vanwege de gevol-
gen die dit heeft voor (toekomsti-
ge) huurders en voor allen die bij 
het centrumgebied van IJmuiden 
betrokken zijn.
Het besluit is deze week met al-
le direct betrokkenen bespro-
ken. Daarbij is uiteraard de vraag 
gesteld: hoe nu verder? Daar-
op is helaas nog geen antwoord 
te geven. Wel voelt Woningbe-
drijf Velsen zich verantwoorde-
lijk voor een goede invulling van 
de locatie aan de Lange Nieuw-
straat. Dat betekent dat wij gaan 
nadenken over het vervolg om 
daarna, op korte termijn, de uit-
komsten op haalbaarheid te on-
derzoeken.
Woningbedrijf Velsen is een fi-
nancieel gezonde corporatie die 
blijft investeren in onderhoud van 
de woningen en nieuwbouw. De 
onzekerheid op de woningmarkt, 
de gevolgen van de verhuurders-
heffing en de hervormingsagen-
da van het kabinet brengen met 
zich mee dat wij zorgvuldige af-
wegingen moeten maken om ook 
in de toekomst te kunnen blijven 
investeren in het verbeteren van 
de kwaliteit van ons woningbezit. 

Roan Velzel houdt 
spreekbeurt over Telstar

IJmuiden - Wanneer je in groep 
6 zit, kan een van de opdrachten 
het houden van een spreekbeurt 
zijn. Je mag dan zelf weten welk 
onderwerp je kiest.
Roan Velzel van de Pleiaden-
school wilde iets anders doen 
dan de standaard-onderwerpen. 
Hij koos als onderwerp Telstar: 
dé voetbalclub uit Velsen-Zuid. 
Daar valt natuurlijk voldoende 
over te vertellen, maar Roan had 
nog een extra verrassing: Antho-
ny Correia, verdediger van Tel-
star, kwam ook in de klas. De 
kinderen mochten Correia al-

lerlei vragen stellen. Er was ook 
nog tijd voor een foto. Daarna 
moest Correia helaas weer terug 
naar Telstar; er moest namelijk 
ook nog gewoon getraind wor-
den. In het schooljaar 2011-2012 
hebben spelers van Telstar op 
een sportieve manier de nieuw-
bouw van de Pleiadenschool ge-
opend. Deze zomer zijn er aller-
lei feestelijkheden vanwege het 
50-jarig jubileum van Telstar! 
Roan had overigens een ‘goed’ 
als beoordeling voor de spreek-
beurt, maar deze dag was hoe 
dan ook al uitstekend.

Muzikaal tuinfeestje
IJmuiden - Het mooie zomer-
weer zet aan tot gezellige sa-
menkomsten. 
Aan de Linnaeusstraat was vo-
rige week een bijzonder gezellig 
en muzikaal tuinfeestje, waarbij 

Rick kwam spelen met zijn band 
Sixty Pound. Ook Tom Huissen 
kwam nog even voorbij en speel-
de fantastische blues. En ge-
danst werd er ook, zoals te zien 
op de foto.
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Reco Autoschade 
herstelt al 60 jaar auto’s
Haarlem - Het in 1953 opgerich-
te Reco Autoschade BV aan de 
Beijnesweg in Haarlem bestaat 
60 jaar. Reco Autospuiterij, zoals 
het bedrijf toen heette, werd in 
1953 opgericht door Henk Reu-
man en Jan Rosekrans, de vader 
van Jan Rosekrans jr., en geves-
tigd in de President Steijnstraat, 
tegenover twee garages. In de 
hoek van de werkplaats stond 
een grote zwarte oliekachel. 
Daaromheen werden emmers 
water neergezet, om zo warm 
water te krijgen. Bij de ingang 
tegen de muur stond een rozen-
struik, die dagelijks met thinner 
gevoed werd. De struik deed het 
er prima op! Wie maalde er toen 
om milieu? Auto’s werden toen-
tertijd met celluloseverf gespo-
ten. Na maar liefst vijf uur droog-
tijd was de verf dof en moest de 
auto gepoetst worden. Soms met 
twee of drie man. Voor het poet-
sen werd grove cleaner gebruikt 
en daarna fijne. Vervolgens ging 
er Canabo-was op. Deze harde 
wassoort was zeer moeizaam om 
uit te wrijven. De jongens werk-
ten zich in het zweet. Na verloop 
van tijd brak een nieuw tijdperk 
van synthetische verf aan, dat 
veel vooruitgang bracht.  
Reco groeide uit tot een steeds 
groter en drukker bedrijf en 
kreeg in 1960 al een spuitcabi-

ne. Een revolutionaire uitvinding: 
auto’s hoefden niet meer bui-
ten gespoten te worden! De wa-
gens zaten strakker in de lak en 
droogden snel. En de spuiters 
waren verlost van stof en pluis-
jes.
Met de al genoemde groei open-
baarde zich ook een ruimtepro-
bleem. Reco verhuisde in 1973 
naar Beijnesweg 12 in de Waar-
derpolder. Het werd een groot 
pand, met receptie en kantoor, 
een (de-)montage- en een plaat-
werkruimte, een speciale spuit-
wand en meerdere spuitcabi-
nes. Uiteraard kwam er ook een 
moderne afzuiginstallatie. Voor 
het eerst kon er gewerkt worden 
zonder spuitdampen.
Inmiddels is Reco Autoscha-
de uitgegroeid tot een succes-
vol bedrijf met meer dan 160 
werknemers en elf vestigingen.  
Autospuiter Ed Vermey  uit de 
goeie ouwe tijd heeft een vraag-
je aan de directeuren Cor Web-
be en Jan Rosekrans: ,,Is het nog 
steeds zo gemoedelijk als vroe-
ger?’’ Cor Webbe: ,,Jazeker, we 
zijn met zijn allen een goed team 
van vakmensen met hart voor 
de zaak!’’ Op de foto staan van-
af links Jan Rosekrans, Rob Jan-
sen, Fred Hirs, Ed Vermey, Willem 
van Lierop en Barend Vonk. (fo-
to: VJPhoto)

Velsen – Raadslid Kat van D66 
Velsen heeft het college ge-
vraagd of er een plan van aan-
pak is ingediend voor jeugd-
werkloosheid. Het kabinet heeft 
namelijk 25 miljoen euro be-
schikbaar gesteld voor de 35 ar-
beidsmarktregio’s indien zij voor 
1 juli een aanvraag hebben ge-
daan. De gemeente Velsen valt 
onder de arbeidsmarkt Kenne-
merland Zuid met als centrum 
de gemeente Haarlem. In maart 
2013 waren in deze regio 1.468 
niet werkende-jongeren werk-
zoekenden waarvan 255 uit de 
gemeente Velsen onder de 27 
jaar. In oktober 2012 ging het 
nog om respectievelijk 1003 en 
179 jonge werkzoekenden. Het 
college van de gemeente Velsen 
laat weten dat er inderdaad een 
plan van aanpak is ingediend 
bij de Programmaraad. Het plan 
is echter onder voorbehoud van 
bestuurlijke goedkeuring inge-
diend vanwege de korte indien-
termijn. De voorgestelde aanpak 
beoogt een intensievere begelei-
ding van school naar werk voor 
jongeren met en zonder diplo-
ma. De vraag van de werkgever 
is daarin leidend. IJmond Werkt! 
En Paswerk gaan het beleid uit-
voeren. Het plan zal na het reces 
aan de deelnemende gemeenten 
worden voorgelegd en de ge-
meenteraad worden voorgelegd.

Plannen tegen 
werkloosheid 
bij de jeugd

Velsen – Op verzoek van de 
gemeenteraad gaat de ge-
meente Velsen meer databe-
standen openstellen voor der-
den. Dit gebeurt volgens het 
principe ‘open by default’ of 
‘standaard open, tenzij..’ Na 
onderzoek is gebleken dat het 
mogelijk is om een deel van 
gestructureerde gemeente-
lijke bestanden als open da-
ta beschikbaar te stellen. Dit 
gebeurt ook in het kader van 
‘kennisrijk werken’, maar uiter-
aard alleen voor zover de Wet 
openbaarheid van bestuur dit 
toelaat. Het gaat dan niet om 
privacygevoelige bestanden. 
De gemeente Velsen zoekt ook 
aansluiting bij landelijke initia-
tieven zoals data.overheid.nl en 
www.nationaalgeoregister.nl. 
Ongestructureerde documen-
ten, zoals beschikkingen, ver-
slagen en rapporten worden 
niet actief als open data be-
schikbaar gesteld. Dit zou zo 
arbeidsintensief zijn dat dit niet 
met de huidge personeelsbe-
zetting zou kunnen worden af-
gehandeld.

Meer 
openheid in 

gemeentelijke 
gegevens

Eigen(w)ijs! verkoopt
nu ijsjes in Velserbroek
Velserbroek - Tot vorige week 
stond de Renault Estafette van 
Eigen(w)ijs! regelmatig op Plein 
1945 in IJmuiden. Vanaf heden 
echter staan ijsbereidster Trudy 
van der Veldt en haar zoon Ya-
nick van Drunen van 12.00 tot 
20.00 uur op het Sterbastion in 
Velserbroek (behalve op dins-
dag en zondag).
Nú is het de beurt aan de inwo-
ners van Velserbroek om ken-
nis te maken met het heerlijke, 
ambachtelijk bereide ijs. In de 
auto staat een moderne maar 
toch ook weer ouderwetse ijs-
vitrine: een zogenaamde ‘Po-
zetti’. In Italië wordt deze nog 
steeds gebruikt omdat het ijs 
op deze manier de beste kwa-

liteit behoudt doordat er niet 
constant lucht bijkomt. Na-
deel is alleen dat de klant niet 
de smaak kan zien. Eigen(w)ijs! 
hoopt u dan ook aangenaam 
te verrassen door de intense 
smaakbeleving.
In de ijskeuken in Santpoort-
Noord gebruiken ze melk die 
wordt geproduceerd door de 
koeien van Boer Paul Dijkzeul 
uit Santpoort-Zuid. De zoge-
naamde ‘sorbetto’s’ (op basis 
van een watersiroop) worden 
bereid met vers fruit, en dat 
proef je meteen. Zie ook www.
eigenwijsijs.nl.
Als u dit krantenartikel mee-
neemt, dan krijgt u het tweede 
bolletje ijs gratis!

Slechte luchtkwaliteit 
torpedeert plan Zeezicht
Velsen-Noord - De plannen 
van de gemeente Velsen om 
meer verblijfsmogelijkheden op 
het strand in Velsen-Noord toe 
te staan zijn door Gedeputeerde 
Staten (GS) van Noord-Holland 
afgeblazen vanwege de slech-
te luchtkwaliteit ter plaatse. Dat 
laat GS weten in reactie op het 
bestemmingsplan Zeezicht zoals 
dat door de gemeente Velsen is 
ingediend. Ook de plannen voor 
het lichteren en de windturbi-
nes in dit gebied worden getor-
pedeerd.
De gemeente Velsen wilde graag 
meer ruimte bieden aan evene-
menten op het strand van Vel-
sen-Noord, meer overnach-
tingen in strandpaviljoens, va-
kantiebungalows en in strand-
huisjes. Bij deze plannen zou 
de gemeente bovendien niet de 
nieuwste gegevens van lucht-

kwaliteit hebben gebruikt. De 
gemeenteraad van Velsen krijgt 
nog gelegenheid om de stand-
punten uiteen te zetten, voordat 
GS de plannen officieel afwijst. 
GS zal in bestuurlijk overleg ook 
de regeling van het lichteren aan 
de orde stellen. Het gaat dan om 
de plannen voor de lichterha-
ven, dat is het gedeeltelijk lossen 
van een groot zeeschip in bin-
nenvaartschepen voordat het de 
sluis naar Amsterdam in vaart.
In het plan Zeezicht had de ge-
meente ook windturbines in het 
gebied bestemd. Ook deze plan-
nen werden eerder al afgewezen 
door de provincie, omdat de pro-
vincie bepaalt waar windturbines 
in de kustlijn mogen komen. De 
gemeenteraad wil dat het colle-
ge toch zijn best gaat doen om 
windturbines langs de Reyn-
dersweg mogelijk te maken.

Tiende Havenfestival IJmuiden
Dagcruise met DFDS 
naar windpark Amalia 
IJmuiden - Tijdens de tiende 
editie van het Havenfestival het 
immens grote Amalia Windmo-
lenpark aanschouwen vanaf het 
dek van een luxe cruiseferry van 
DFDS Seaways? Op 31 augustus 
en 1 september is dat mogelijk.  
Het cruisegevoel wordt compleet 
gemaakt doordat de bezoekers 
tijdens de dagcruise kunnen ge-
nieten van live muziek, een uit-
gebreid lunchbuffet en voorde-
lig shoppen. 
,,Niets geeft zo’n vrij gevoel als 
varen op een prachtig schip 
met de zon op je gezicht en de 
wind die door je haren waait’’, al-
dus Teun Wim Leene, Directeur 
DFDS Seaways Nederland. ,,Pas-
sagiers kunnen tijdens de Dag-
cruise het cruisegevoel optimaal 
ervaren. Tijdens de cruise wordt 
er een uitgebreid lunchbuffet 
verzorgd en op beide dagen is er 
live muziek aan boord.” Op zater-
dag kan er tijdens de Hollandse 
editie genoten worden van Jan & 
Anny, beter bekend van BZN, en 
van Marianne Weber. Op zondag 

kunnen de voetjes van de vloer 
op de swingende muziek van 
een coverband.
Altijd al eens een van de groot-
ste windmolenparken van Ne-
derland van dichtbij willen zien? 
Dit is de uitgelezen mogelijkheid. 
Het imposante Prinses Amalia 
Windpark ligt voor de kust van 
IJmuiden en voorziet jaarlijks 
125.000 huishoudens van elek-
triciteit. Tijdens de cruise zal een 
woordvoerder van Eneco de pas-
sagiers alle ins en outs vertellen 
over het Prinses Amalia Wind-
park en het nieuwe park Luch-
terduinen dat in aanbouw is en 
in 2014/2015 actief moet zijn om 
maar liefst 150.000 huishoudens 
van windenergie te voorzien.
De Dagcruise van DFDS Se-
aways vindt plaats op 31 augus-
tus en 1 september van 10.30 tot 
14.00 uur. De kosten bedragen 
45 euro per persoon, inclusief 
uitgebreid lunchbuffet en enter-
tainment. Zie ook www.dfds.nl. 
Het Havenfestival is dit jaar op 
zaterdag 31 augustus.
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Briljanten echtpaar Schelvis
‘Af en toe bekvechten 
en dan weer lief zijn’
Velsen-Noord - Maandag 
15 juli was het echtpaar Piet 
en Rosa Schelvia 65 jaar ge-
trouwd. Ter ere van dit bril-
janten huwelijk kwam burge-
meester Weerwind het paar 
namens de gemeente Velsen 
feliciteren. Hij bracht een heer-
lijke taart mee.
Piet Schelvis (1924) en Ro-
sa Heijens (1925) trouwden 65 
jaar geleden, op 15 juli 1948, in 
het toenmalige stadhuis in Vel-
sen-Zuid. Ze gingen vanuit Vel-
sen-Noord lopend en met de 
pont, het was maar een klein 
stukje lopen. Een week later 
trouwden ze voor de kerk en 
waren ze echt getrouwd. 
De twee ontmoetten elkaar in 
het najaar van 1945 bij dans-
school Duijn aan de Peper-
straat in Beverwijk. ,,Het was 
vrijwel meteen raak’’, aldus me-
vrouw. Na 2,5 jaar verkering 
trouwden ze en trokken ze in 
het landarbeidershuisje van 
Rosa’s vader in VelsenNoord in. 
Omdat haar moeder was over-
leden nam zij de zorg van haar 
vader en broers en zussen over. 
Voor Piet Schelvis was dat een 
hele overgang: ,,Het was een 
krakkemikkig huisje, als het 
waaide stond het behang bol.’’ 
Piet werkte als timmerman mee 
aan veel nieuwbouwprojecten. 
Later kochten ze een huis aan 

de Starrebosstraat, waar hij zelf 
aan had gebouwd. Daar woon-
den zij 40 jaar. Vervolgens ging 
hun jongste zoon daar wonen. 
Piet en Rosa Schelvis kregen 
vijf kinderen, twee dochters 
en drie zoons. Nu hebben zij 
tien kleinkinderen en zes ach-
terkleinkinderen. Piet Schel-
vis begon in 1958 samen met 
zijn broer een eigen aanneme-
rij en heeft dat bijna tot aan 
zijn pensioen volgehouden. Het 
echtpaar heeft hun hele huwe-
lijksleven in Velsen-Noord ge-
woond. ,,Niks mooiers als Vel-
sen-Noord,’’ zegt mevrouw. 
Want hoewel zij werd geboren 
in Zeeland, voelt zij zich een 
echte Velsen-Noordse. Haar 
zus emigreerde later naar Ca-
nada en het echtpaar heeft 
daar verschillende vakanties 
doorgebracht. Een grote hobby 
van meneer Schelvis is aqua-
relleren. Mevrouw Schelvis is 
dol op lezen. Meneer heeft bo-
vendien een apart gevoel voor 
humor. Iets wat nog wel eens 
aanleiding geeft voor een ste-
vige discussie. ,,Maar af en toe 
moet je ook lekker bekvech-
ten’’, zegt mevrouw Schelvis. 
,,Daarna moet je er niet meer 
over zeuren en weer hartstik-
ke lief zijn voor elkaar.’’ En zo 
houd je een huwelijk wel 65 
jaar goed.

Allerzielen Velsen 
Verlicht op Duinhof

Velsen - Allerzielen Velsen Ver-
licht viert dit jaar de lustrum-
viering op begraafplaats Duin-
hof in IJmuiden. Afgelopen vier 
jaar vonden in nauwe samen-
werking met de gemeente Vel-
sen, Allerzielenvieringen nieuwe 
stijl plaats op begraafplaats de 
Biezen. Deze begraafplaats werd 
voor de viering aangekleed met 
veel licht, vuur, klank en kunst. 
Het doel van de avond is de do-
den gezamenlijk te herdenken 
om wie ze waren en om herin-
neringen te delen. De begraaf-
plaats krijgt als openbare ruim-
te betekenis als een plek van 
ontmoeting. De avonden maak-
ten grote indruk. De eerste keer 
kwamen zo’n 500 mensen naar 
de viering, de tweede editie trok 
al meer dan 800 mensen en de 
laatste keer waren er bijna 1500 
bezoekers. De toegang tot de 
avonden is gratis en het maakt 
niet uit waar iemand ooit is be-
graven of gecremeerd. 
Door het toenemende aantal be-
zoekers en om van deze lustrum-
viering iets bijzonders te maken 
met veel vernieuwende kunst tot 

herdenken is door het bestuur 
van Stichting Allerzielen Velsen 
Verlicht in samenspraak met de 
gemeente Velsen, besloten het 
evenement dit jaar te verplaat-
sen naar begraafplaats Duinhof.
De avond vindt plaats op woens-
dag 6 november van 19.00 uur 
tot 22.00 uur. 
Omdat de begraafplaats over 
onvoldoende parkeerplaatsen 
beschikt, wordt aan bezoekers 
geadviseerd zoveel mogelijk per 
fiets te komen. Voor bezoekers 
met auto’s is er gelegenheid tot 
parkeren op het grote parkeer-
terrein tegenover het stadion van 
Telstar aan de minister van Hou-
tenlaan. Hiervandaan kunnen 
bezoekers te voet naar de be-
graafplaats, maar er rijden ook 
busjes van OIG/IHD.
Iedereen die meer wil weten, 
wil donoren of zich als vrijwilli-
ger wil opgeven: zie www.Aller-
zielenVelsen.nl. Het mailadres is 
info@Allerzielen Velsen.nl. Het 
rekeningnummer van de Stich-
ting is Rabobank Velsen en om-
geving 126617716. De Stichting 
heeft een ANBI-status.

Ik wil weleens een compliment 
uitdelen aan de afdeling Groen-
voorzieningen van de gemeen-
te Velsen.
Ik woon hier nu 18 jaar en ben 
tot nu toe met elke vraag of ver-
zoek prima behandeld. De af-
handeling is snel en correct.
Ook het onderhoud van het ge-
meentelijke groen wordt met 

veel inzet en hard werken ge-
daan. Fysieke arbeid gedurende 
8 uur en dat vijf dagen achter-
een: ik neem mijn petje er voor-
af en zou het zelf niet kunnen. 
Mochten jullie nog op vakantie 
gaan, een fijne vakantie gewenst 
voor alle groenwerkers.
 
Mevrouw M. Captijn

ANWB en publiek kiezen 
schoonste stranden

IJmuiden aan Zee - Ook dit 
jaar krijgen strandbezoekers de 
kans om hun favoriete strand te 
beoordelen. Nieuw is echter dat 
er een Schoonste Strand top 10 
wordt samengesteld. De num-
mer 1 wordt uiteraard extra in 
het zonnetje gezet en krijgt bo-
vendien een jaar lang de wis-
selbokaal in de vorm van een 
metershoog zandkasteel op 
zijn strand. Deze blikvanger is 
voor strandgasten niet te mis-
sen. Waar eindigt Velsen? Wel-
ke badplaats wint dit jaar?
Via www.supportervanschoon.
nl kan iedereen tussen 8 ju-
li en 14 augustus stemmen op 
zijn favoriete strand. Uiteraard 
gaan ook de ANWB -nspec-
teurs weer op pad. Het eindcij-
fer voor het strand in het klas-
sement wordt bepaald door de 
stem van het publiek en de be-
oordeling van de ANWB. Beide 
tellen voor 50% mee. In totaal 

doen 50 badplaatsen mee. De 
top 10 wordt op maandag 26 
augustus bekendgemaakt.
De afgelopen jaren zijn de 
Nederlandse stranden ruim 
twee keer zo schoon gewor-
den. Vorig jaar waardeerden de 
ANWB-inspecteurs onze Ne-
derlandse stranden gemiddeld 
met een 9,7. Het publiek ver-
koos met ruim 540 stemmen en 
een gemiddelde van 9,64 Cas-
tricum tot winnaar van de pu-
blieksprijs.
Op een schoon strand blijf je 
langer hangen. Een schoner 
strand zorgt voor meer plezier! 
Je bouwt er meer zandkastelen. 
En mensen komen daardoor 
vaker terug. Reden genoeg dus 
om het mooi schoon te houden, 
en je zorgt er ook meteen voor 
dat Velsen zo hoog mogelijk 
eindigt. Samen maken we onze 
stranden zo nog aantrekkelijker 
voor het publiek!

Velserbroek - Op zondag 21 juli is 
er weer een kofferbakmarkt op het 
Vestingplein in het centrum van 
Velserbroek tegenover het Polder-
huis, van 8.00 tot 16.00 uur. Het 
belooft weer een drukke markt te 
worden, zowel qua bezoekers als 
deelnemers, en met een groot 
en divers aanbod. Wie ook spul-
len kwijt wil kan zonder reserve-
ren meedoen door gewoon aan te 
sluiten in de rij achter de winkels 
en de aanwijzingen te volgen. Van-
af 7.30 uur kan men het Vesting-
plein op en kan de verkoop begin-
nen. De kosten voor deelname zijn 
10 euro per auto, of 15 euro voor 
een auto met een aanhanger of 
voor een bus. Aan de deelnemers 
wordt 10 euro borg gevraagd, die 
men terugkrijgt als men zich aan 
de regels houdt. Voor meer infor-
matie: 06-42456182.

Kofferbakmarkt

Velserbroek – Sinds 2010 zijn 
de bedrijventerreinen in Velser-
broek aangesloten op de afrit-
ten van de N208. Sindsdien zijn 
de verkeersstromen veranderd. 
Hierdoor zijn onnodig lange 
wachttijden op de Velserbroekse 
Dreef richting centrum ontstaan. 
Ook het busverkeer ondervindt 
hier veel hinder van. Daarom zijn 
er plannen gemaakt om de voor-
sorteervakken tussen het kruis-
punt en de rotonde (richting 
centrum) aan te passen. Het vak 
voor alleen rechtsafslaand ver-
keer richting Ambachtsweg ver-
dwijnt om plaats te maken voor 
rechtsaf en rechtdoor gaand ver-
keer. Door de maatregel zou ook 
het fietsverkeer veiliger worden. 
De maatregelen worden gesub-
sidieerd door de provincie.

Aanpassingen 
Velserbroekse 

Dreef

Velsen – De gemeente Velsen 
stelt een bedrag van 126.724 eu-
ro vanuit het Woonfonds ter be-
schikking van de gezamenlijke 
wooncorporaties in Velsen om 
een nieuw woonruimteverdeel-
systeem op te stellen. Dit be-
drag is de helft van het beno-
digde geld om het nieuwe ver-
deelsysteem van huurwoningen 
te ontwikkelen en operationeel 
te maken. Het bestaande ver-
deelsysteem, uit 2003, is verou-
derd en daarom moeilijk aan te 
passen aan de nieuwe doelstel-
lingen en visie van de gemeen-
te. Daarnaast vindt men het sy-
steem niet gebruiksvriendelijk 
voor woningzoekenden en de 
woningcorporaties. De gemeen-
te heeft samen met de woning-
corporaties een programma van 
eisen opgesteld waar het nieuwe 
systeem aan moet voldoen.

Nieuw 
woonruimte-

verdeelsysteem

Santpoort-Noord - De organi-
satie van het wandelen (Rond-
je Zandhaas) van het Dorps-
feest Santpoort zoekt nog en-
kele vrijwilligers.
Het gaat om mensen die op 
zaterdag 27 juli vanaf 7.30 tot 
12.00 uur bij het startbureau op 
het evenemententerrein bij de 
Ruïne van Brederode willen as-
sisteren bij het inschrijven van 
de wandelaars van de 5, 10, 15 
en 25 kilometer en om vrijwilli-
gers die ‘s middags willen as-
sisteren bij enkele rustlocaties, 
waar de wandelaars hun con-
trolekaart moeten laten afteke-
nen. 

Het gaat hierbij om de rustloca-
ties bij de tennisverenigingen 
WOC (Overveen) en Merlen-
hove (Heemstede), tuinders-
vereniging Poelpoldervreugd 
(Haarlem Schalkwijk) en cafe-
taria De 2 Punten (Spaarndam). 
De exacte tijden voor deze hulp 
kunnen geïnteresseerden af-
stemmen met de organisatie. 
Alle vrijwilligers krijgen zowel 
op de start- als de rustlocaties 
voldoende consumptiebon-
nen voor hun natje en droog-
je. U kunt zich melden bij Eric 
Miessen, e-mail 100km@rond-
jezandhaas.nl of via telefoon-
nummer 06-23072297.

Wie helpt de wandelaars?
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Marillion naar Haarlem
Regio – Poppodium Patronaat 
presenteert na Amplifi er (18 
april), Saga (21 juni), Big One 
(met Pink Floyds ‘Wish You We-
re Here’, 10 oktober) en Kayak 
(12 december) een vijfde gro-
te naam. De bekende Britse for-
matie Marillion komt op dins-
dag 12 november naar Haarlem! 
De legendarische band zal in de 
Philharmonie hun altijd indruk-
wekkende live-show neerzetten.
Het grootste wekelijkse rock-
magazine ter wereld, Kerrang, 
schreef over Marillion: ,,The-
re are a million bands who kick 
ass, but just a few, like Marilli-
on, who really move people.” Of-
wel: sym-phonische rock, die 
het hart raakt: heartrock. De 
Britse band loopt al ruim der-

tig jaar mee in de muziekwereld. 
Enkele nummers die in Neder-
land de top haalden zijn uiter-
aard de wereldhit ‘Kayleigh’ en 
daarnaast ‘Lavender’, ‘Incom-
municado’, ‘Cover my Eyes’ en 
‘You’re Gone’.
Na 15 studio albums, meerde-
re live-cd’s en, niet lang gele-
den, een akoestisch album is de 
koek nog lang niet op. Ook is de 
band te zien in elke hoek van de 
wereld op de bühne en verko-
pen de mannen nagenoeg iede-
re show uit.
De voorverkoop voor dit con-
cert is inmiddels van start ge-
gaan, via www.patronaat.nl en 
de Philharmonie. Kaarten kos-
ten 39 euro in de voorverkoop 
of 44 euro aan de deur.

Politie verricht zes aanhoudingen
Rustige uitstroom

Turn Up The Beach
IJmuiden - De uitloop na het 
festival Turn Up The Beach in 
IJmuiden aan Zee is zaterdag-
avond goed verlopen. Minder 
dan vorig jaar liep het verkeer 
vast op de Badweg. Wel was 
het voor de verkeersregelaars 
een hele kunst om vier ver-
keersstromen samen te voegen 
vanaf de parkeerplaatsen en de 
Kennemerboulevard. Soms was 
dan ook een kakofonie aan au-
totoeters te horen. 
De politie meldt dat het eve-
nement gemoedelijk is verlo-
pen. Er waren 15.000 bezoe-
kers waarvan er slechts zes zijn 
aangehouden. Een vijftal men-
sen hadden harddrugs bij zich 
welke in beslag zijn genomen. 
Deze mensen hebben een boe-
te gekregen en moesten het 
festivalterrein verlaten. Daar-
naast waren er twintig perso-
nen met een kleine gebruikers-

hoeveelheid drugs. Deze heb-
ben ter plekke moeten inleve-
ren.
Voor de IJmuider Reddings-
brigade is de dag redelijk rus-
tig verlopen. Een aantal keren 
hebben ze assistentie verleend 
aan onwel geworden personen 
en ze hebben zich over een ge-
vonden hond ontfermd. Tijdens 
de uitloop werd het nog even 
spannend toe er een melding 
kwam van iemand buiten be-
wustzijn op een parkeerplaats. 
Het was even zoeken naar de 
juiste locatie en uiteindelijk wa-
ren de fi etsende brigadeleden 
als eerste ter plaatse. Met licht-
signalen wist men de voertui-
gen ter plaatse te krijgen. Het 
slachtoffer was ondertussen 
weer bij bewustzijn en na be-
handeling in de ambulance kon 
ze met haar vrienden mee naar 
huis. (foto: Ko van Leeuwen)

Nieuwsbrief van 
Gehandicaptenberaad
Velsen - De zomerse editie van 
de Nieuwsbrief van Gehandicap-
ten Beraad Velsen (GBV) is de-
ze keer dubbeldik. Zo wordt er 
geschreven over de geschiede-
nis van het Rolstoel-fi ets-voet-
gangerstunneltje tussen de Oost-
laan en de Oostbroekerweg in 
Spaarnwoude dat nu toch rol-
stoeltoegankelijk is geworden.
Het GBV zoekt ‘nieuw bloed’ voor 
werkgroepen en bestuur. Voelt u 
zich geroepen, kijk dan eens op 
www.gbvelsen.nl.
Wist u dat scootmobielen voor-
rang hebben op de zebrapaden?  
Ook dat wordt uitgelegd in de 

nieuwsbrief. Verder is er nieuws 
over de nieuwe toegangsdeuren 
van De Brulboei, de verbouwing 
van het stadhuis, de toegang tot 
de Zuidpier, Wonenplus, rolstoe-
laanpassingen aan de Hoofd-
straat, een toegankelijkheidson-
derzoek over Spaarnwoude en de 
scootmobielcursussen in Velsen.
Wilt u ook de nieuwsbrief elk 
kwartaal gratis ontvangen, meld 
dit dan bij het GBV, via 0255-
548548 of via e-mail: gehan-
dicaptenberaad@welzi jnvel-
sen.nl. Hier kunt u ook ande-
re zaken melden. Zie ook www.
gbvelsen.nl.

Aanhoudingen na 
achtervolging door wijk
Velsen-Noord - De politie heeft 
vorige week donderdagavond 
twee aangehouden na een ach-
tervolging door Velsen-Noord.
Agenten kregen de melding bin-
nen dat op de Bornstraat in Vel-
sen-Noord schoten waren ge-
hoord. Meerdere politie-een-
heden gingen ter plaatse maar 
troffen niemand meer aan. 
Agenten zochten in de omge-
ving en controleerden kente-
kens. Op de Grote Hout of Ko-
ningsweg zag de politie een te-
gemoetkomende auto met hoge 
snelheid rijden. Agenten keer-

den hun auto, zetten licht- en 
geluidssignalen aan en achter-
volgden het voertuig. De be-
stuurder negeerde het stopte-
ken eerst maar stopte uiteinde-
lijk op de Duinvlietstraat.
Beide verdachten, bekenden 
van de politie, zijn aangehouden 
en meegenomen naar het poli-
tiebureau. De auto van de ver-
dachten is in beslag genomen. 
Er werden geen wapens meer 
aangetroffen. De bestuurder 
reed zonder rijbewijs en had ook 
nog een vonnis openstaan die 
hij moet uitzitten.

Velsen-Zuid - Een man is vorige week donderdagmiddag gewond 
geraakt bij een kettingbotsing in Velsen-Zuid. Rond half vijf stond 
een aantal auto’s te wachten op de Stationsweg ter hoogte van de 
pont toen een busje niet meer op tijd kon remmen. Een van de inzit-
tenden moest door ambulancepersoneel worden gestabiliseerd en 
kreeg een speciale nekkraag om, om eventueel nekletsel niet te ver-
ergeren waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht voor verde-
re verzorging. Twee auto’s konden op eigen kracht weer verder. De 
achterste twee wagens moesten door een bergingsbedrijf worden 
opgehaald. (foto: Michel van Bergen)

IJmuiden - Een 21-jarige man 
uit IJmuiden is in de nacht van 
zaterdag op zondag, om circa 
02.15 uur slachtoffer gewor-
den van mishandeling. Agen-
ten kregen de melding dat er 
een vechtpartij gaande zou zijn 
bij een café aan de Kennermer-
laan in IJmuiden. De politie trof 
een man aan die gewond was 
aan zijn gezicht en een van zijn 
handen. Hij zou iemand ge-
holpen hebben die aangeval-
len werd door een groep van 
circa zes personen. De man is 
op straat in elkaar geslagen. 
De IJmuidenaar is ter contro-
le naar het ziekenhuis gegaan. 
De politie wil graag in contact 
komen met getuigen: 0900-
8844. Anoniem bellen met de 
politie kan ook: 0800-7000.

Mishandeling

IJmuiden - De politie heeft za-
terdagavond een 17-jarig meis-
je uit Heemskerk aangehouden 
op de IJmuiderstraatweg. Sur-
veillerende mannen zagen een 
bromfi ets rijden zonder licht. 
Ze hielden de bestuurder en de 
passagier staande. Bij navraag 
bleek de bestuurder niet in het 
bezit van een geldig rijbewijs. 
Ook had zij alcohol gedronken. 
De bromfi ets is in beslag geno-
men en er is proces-verbaal op-
gemaakt.

Geen rijbewijs

IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week donderdagavond een 
15-jarige man uit IJmuiden aan-
gehouden die verdacht wordt 
van betrokkenheid bij een in-
braak aan de Kennemerlaan. 
Een getuige hoorde gestommel 
en zag even later twee mannen 
uit een raampje klimmen en over 
de daken lopen. Dankzij meldin-
gen en tips van burgers kon de 
politie de verdachte opsporen. 
Hij is in zijn woning aangehou-
den en meegenomen naar het 
politiebureau. Het onderzoek 
loopt nog.

Jonge inbreker 
aangehouden

Eén persoon naar het ziekenhuis

Kleine kettingbotsing

IJmuiden - Maandagmiddag 
is een 33-jarige wielrenner uit 
Velsen-Zuid gewond geraakt 
bij een verkeersongeval. De 
man fi etste over het fi etspad 
langs de Loggerstraat in IJmui-
den en op de kruising met de 
Dokweg werd hij aangereden 
door een 22-jarige automobi-
list uit Heiloo. Laatstgenoem-
de zag de wielrenner over het 
hoofd omdat deze aan de ver-
keerde kant van de weg op het 
fi etspad reed. De fi etser is ter 
controle meegenomen naar het 
ziekenhuis.

Racefi etser 
gewond
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Meisjes van naaiklasje 
na 65 jaar weer bijeen

Santpoort-Noord - ,,We hebben 
enorm gekwebbeld en gelachen’’, 
zegt Rie van Kaam (op de foto 
links). Op 10 juli kwam het naai-
klasje van Rie, van de voormali-
ge Sint Lidwinaschool bij elkaar 
voor een reünie bij Laantje aan de 
Hoofdstraat.
De meisjes kenden elkaar van de 
lagere school, de Lidwinaschool, 
ook wel de Finse school genoemd, 
aan de Frans Netscherlaan. Het 
was vlak na de oorlog, 1947. In die 
tijd was de zevende klas een voor-
bereidende klas. De ouders van 
Rie leek het wel een goed idee 
als zij (net als haar zussen) naar 
de naaischool van de nonnen zou 
gaan. In de zevende klas kon ze 
dan alvast haar ‘lingerie-lessen’ 
krijgen. Rie kwam met nog zes 
meisjes van 12 en 13 jaar in die 
klas op Landgoed Spaarnberg. De 
anderen waren Roos Braam, Ton-
ny Bohm, Jo van Veen, Wil Heere-
mans, Nel Heeremans en Anne-
ke Alders. Maar Rie was geen rus-
tig meisje, dus haalde ze regelma-
tig kattekwaad uit. Stiekem in de 
gymzaal in plaats van naar het toi-
let of in het speelkwartier bij het 
verstoppertje spelen net doen of 

je het fl uitje niet hoorde en lek-
ker lang wegblijven. ,,We waren 
niet altijd even lief voor de zus-
ter’’, bekent Rie. ,,Maar wat heb-
ben we gelachen met zijn allen.’’ 
Stof was er na de oorlog nauwe-
lijks, dus werd er dun vloeipapier 
gebruikt voor het oefenwerk. De 
steekjes moesten zo klein moge-
lijk zijn en daar werkten de meis-
jes hard aan om een mooi cijfer te 
halen. Rie maakte er zo’n potje van 
dat zij uiteindelijk niet welkom was 
bij de ‘grote naaischool’. Zij kreeg 
een ‘betrekking’ en zag haar vrien-
dinnen van het naaiklasje nooit 
meer terug.
65 jaar later hoorde Rie dat een 
van de ‘meisjes’ vanuit Spanje 
naar Nederland zou komen. Het 
leek haar een uitgelezen moment 
om te proberen het klasje weer bij 
elkaar te brengen. De reünie lukte 
en leverde vorige week groot ple-
zier op. Uiteraard gingen alle ver-
halen van het kattekwaad weer 
over tafel en werd er smakelijk 
gelachen. Of er een vervolg komt 
weet Rie niet. ,,Dan is het aan een 
van de anderen’’, vindt ze. ,,In ieder 
geval hebben we nu elkaars adres 
en weten we elkaar te vinden.’’

Zomersluiting kassa 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Van maandag 15 juli tot 
en met vrijdag 9 augustus is de 
kassa van de Stadsschouwburg 
Velsen gesloten. Liefhebbers 
kunnen in deze periode online via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
hun kaarten blijven bestellen. 
Vanaf maandag 12 augustus 
staan de kassamedewerkers ie-
dereen weer graag te woord. 
Het is dan ook weer mogelijk 
om kaarten telefonisch via 0255-
515789 (tussen 12.00 en 16.00 
uur) en aan de kassabalie (tussen 
12.00 en 15.00 uur) te bestellen. 
De kaartverkoop voor het nieuwe 
seizoen is inmiddels in volle gang. 
De Verkoop Top Tien van dit mo-
ment is als volgt. 
De Ashton Brothers staan met 
hun nieuwe show ‘Treasures’ nog 
altijd op de eerste plek. Op de 
hielen gezeten door Hans Klok 
die met zijn nieuwe spektakel-
show ‘The New Houdini’ (foto) ui-
teraard ook ‘zijn eigen’ schouw-
burg aandoet. Erik van Muiswin-
kel maakt de Top Drie compleet. 
Hij speelt in Velsen de (voor)
première van zijn nieuwe solo 
‘Schettino!’. De show van Lenet-
te van Dongen is inmiddels uit-
verkocht. De kaarten voor de af-
scheidstournee van Boudewijn 
de Groot gaan ook hard. Ronald 
Goedemondt, NUHR, Marc-Ma-
rie Huijbregts en Guido Weijers 
behouden hun Top Tien-positie. 
Nieuwe binnenkomer is het nieu-
we juweeltje van het Nationale 
Toneel; Anne-Wil Blankers viert 
met ‘Madame Rosa’ dat zij 50 jaar 
op de planken staat.
Freek de Jonge, Philippe Geu-
bels, Jon van Eerd (met komedie 

‘Harrie en Twee Meesters’), Paul 
de Leeuw en Veldhuis & Kemper 
staan te popelen om hun plek in 
de Top 10 te veroveren. Bij de Vel-
sense theaterliefhebbers is op dit 
moment ‘Sonneveld’ de populair-
ste musical. 
Na het grote succes van de 
smaakvolle musicals ‘Toon’ en 
‘Ramses’ blaast producent Albert 
Verlinde een andere vaderland-
se theaterlegende een prach-
tig musicalleven in. Met hoofd-
rollen voor Tony Neef (Wim Son-
neveld) en Mariska van Kolck 
(Conny Stuart). Bij de kleintjes 
zijn de onhandige klussers Buur-
man & Buurman in trek. Zij spe-
len de hoofdrol in de familiemusi-
cal ‘Buurman en Buurman begin-
nen voor zichzelf’. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl. Tot 
en met zondag 11 augustus kun-
nen kaarten uitsluitend online of 
middels het bestelformulier uit de 
nieuwe theatergids worden be-
steld. (foto: Govert de Roos)

Route du Soleil stopt 
met zonnepanelen

IJmond - Woensdag 31 juli is de 
laatste dag waarop u nog een of-
ferte kunt aanvragen bij Route du 
Soleil. Route du Soleil is een ini-
tiatief van zeventien gemeenten 
uit de regio’s IJmond, Zuid-Ken-
nemerland en Waterland. In ju-
ni 2012 is als onderdeel van Rou-
te du Soleil een samenwerkings-
verband opgezet tussen regionale 
installateurs, een klantenservice 
en een centrale inkoop. Deze sa-
menwerking is geen bedrijf en wil 
dat ook niet zijn. Route du Soleil 
heeft als doel het stimuleren van 
de aanschaf van zonnepanelen 
door inwoners, gemeenten en be-
drijven. Daar gaan ze mee door, 
maar ze stoppen met het huidige 
aanbod van zonnepanelen.
Met hun aanbod hebben ze ve-
len geholpen bij de aankoop van 

zonnepanelen. Sinds de start in 
juni 2012 heeft de zonnepane-
lenbranche zich uitstekend ont-
wikkeld. Het aantal bedrijven dat 
zonnepanelen aanbiedt is ge-
groeid. Bovendien heeft de bran-
che de handschoen opgenomen 
om tot een goede kwaliteitscerti-
fi cering te komen met de Cito op-
leiding Zon-PV en vervolgens het 
keurmerk Zonnekeur. Uit de  er-
varingen van Route du Soleil blijkt 
dat mensen die nu zonnepane-
len willen aanschaffen veel beter 
in staat zijn de verschillende aan-
biedingen te vergelijken en keu-
zes te maken dan een jaar gele-
den. Daarom is het voor Route 
du Soleil een goed moment om 
te stoppen met haar aanbod van 
zonnepanelen. Zie ook www.rou-
tedusoleil.nl.

Beeldentuin op de ruïne
Santpoort-Zuid - Van 21 ju-
li tot en met 25 augustus wordt 
er weer een beeldentuin op de 
ruïne van Brederode ingericht. 
De vele muren en nissen bieden 
plaats aan bronzen beelden. Er is 
divers werk van tien kunstenaars 
te zien.
Een van hen is de 82-jarige Ka-
rel Gomes, de enige kunstenaar 
van wie het Rijksmuseum bij le-
ven een beeld heeft geplaatst: 
de groep Joodse vluchtelin-
gen. Aan de Apollolaan in Am-
sterdam-Zuid staat zijn levens-
grote beeld van Ghandi. Verder 
werk is er van Dick Aerts, Evert 

van Kooten Niekerk, Geertje Au-
kema, Gerard Brouwer, Eva Stei-
ner, Marjolijn de Bruin, Virginie 
van den Boorn, Jonneke Kodde, 
Peter Balm (uit Spaarndam) en 
Yvonne Piller uit Santpoort-Zuid. 
Yvonne organiseert de beelden-
tuin en is bekend van haar paar-
denbeelden, waaronder De Dra-
ver op de rotonde in Santpoort-
Noord.
Tijdens de expositie worden 
workshops gehouden in fotogra-
fi e en zijn er enkele lezingen, be-
sloten concerten, een wijnproe-
verij en rondleidingen. Zie ook: 
www.beeldentuinsantpoort.nl.

Santpoort-Noord - ‘Elk nadeel 
heb z’n voordeel’. Aan deze wel-
bekende uitspraak van Johan 
Cruyff moest het bestuur van 
Speeltuin Santpoort sterk den-
ken, toen zij onlangs hoorden, 
dat klaverjasclub Troefnaald he-
laas is opgeheven en dat haar 
bestuur heeft besloten om het 
restantbedrag aan kasgeld, on-
geveer 93 euro, te schenken aan 
de speeltuin. Een voordeel waar 
zij natuurlijk heel erg blij mee 
zijn. Voorzitter Erzsi Hogerwerf, 
wordt hartelijk bedankt.

Donatie voor 
Speeltuin

Velsen-Noord - De politie hield 
in de nacht van vrijdag op zater-
dag een 23-jarige man uit Vel-
sen-Noord aan die in het be-
zit was van een wapenstok. Sur-
veillerende agenten reden achter 
een snorfi etser aan die met fl in-
ke vaart reed. Hij sloeg rechts-
af bij de Baanstraat in Velsen-
Noord, reed door rood heen bij 
het kruispunt halve Maan met 
de Vondellaan. Nadat hij nog 
een keer door rood reed hield de 
politie hem staande bij de Duin-
vlietsteeg. De verdachte had een 
wapenstok bij zich en is aange-
houden. Hij gedroeg zich zeer 
recalcitrant. Op het politiebu-
reau bleek dat hij bijna vier keer 
de hoeveelheid alcohol had ge-
dronken dan toegestaan.

Onder invloed

Santpoort-Noord - Met nog min-
der dan twee weken voordat het 
32ste straatvoetbaltoernooi Sant-
poort op 29 juli van start gaat, kan 
de organisatie van dit unieke toer-
nooi nu al blij zijn met de grote be-
langstelling en de vele aanmeldin-
gen die zij mocht ontvangen via de 
website: www.straatvoetbalsant-
poort.nl. Er is op dit moment alleen 
nog plaats beschikbaar voor kin-
deren van 6 tot en met 8 jaar. Kin-
deren van 9 tot en met 13 jaar ko-
men op de reservelijst. Ook kun-
nen ouders alvast hun kinderen 
van onder de 6 jaar opgeven voor 
de pauzewedstrijd die rond 12:00 
uur wordt gespeeld. Voor infor-
matie en aanmeldingen, zie: www.
straatvoetbaltoernooi.nl.

Straatvoetbal 
Dorpsfeest 
bijna vol

IJmuiden - Maandag tegen 
middernacht is een 18-jarige 
snorfi etser uit IJmuiden bekeurd. 
De jongen reed over het Ken-
nemerplein en ging er vandoor 
toen hij de politie zag. Kort daar-
na is de jongen staande gehou-
den aan de Grahamstraat waar-
na hij een bekeuring kreeg.

Snorfi etser 
zonder rijbewijs



Een halve eeuw Witte Leeuw

19 en 21 juli 2013
Jubileum Haventoernooi

Hele seizoen
Competitie Latje Trap
voor regionale
amateurverenigingen

24 augustus 2013
Reünie met oud-spelers
en VSV en Stormvogels*

31 augustus 2013
Havenfestival IJmuiden

12 oktober 2013
Jubileum Galadiner*

2 of 9 november 2013
Sponsortrip Barcelona*

15 maart 2014
Sweet Sixties Feest

Maart-juni 2014
Jubileum Golftour
(6 banen)*

Mei 2014
Voetbalclinic voor 
regionale jeugd

25 mei/1 juni 2014
Groots supportsfeest

Juni 2014 
Straatvoetbaltoernooi
op parkeerterrein

16 juli 2014
Internationale
voetbalwedstrijd

* Exclusief voor sponsors 
  en/of genodigden

Programma

Woensdag 17 juli 2013 was het precies 50 jaar geleden dat de betaald voetbalteams van VSV en Stormvogels opgingen in Telstar, ver-
noemd naar de communicatiesatelliet die een jaar eerder was gelanceerd. De Velsense clubs gingen verder als amateurvereniging. In het 
eerste jaar was het meteen raak: de Witte Leeuwen promoveerden naar de Eredivisie. Op de bovenste foto staat het team dat in 1964 op 
het hoogste niveau debuteerde. In 1978 deed Telstar een stapje terug en sindsdien speelt de club in de Eerste Divisie, oftewel de Jupi-
ler League. Het 50-jarig jubileum van Telstar wordt in het seizoen 2013-2014 op grootse wijze gevierd. Gisteren werd het jubileumjaar ge-
opend met een officiële receptie voor genodigden en komend weekeinde staat het Jubileum Haventoernooi op het programma. Op deze 
en de volgende pagina’s leest u wat er allemaal te beleven valt in het jubileumjaar, waarin natuurlijk ook gewoon wordt gevoetbald. Voor 
de mannen van Telstar begint de competitie op maandag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong Ajax.

Koop nu een uniek jubileum-
shirt van Telstar! Het retroshirt 
(foto) is al beschikbaar vanaf 
39,95 euro. Het wedstrijdshirt 
kost 49,95 euro (vanaf maat 
M) of 44,95 euro voor de 
kleinere maten. De shirts zijn 
verkrijgbaar met ingang van 
de open dag op 27 juli.

Jubileumshirt





Telstar speelt tegen FC Volendam en Hapoel Kyriat Shmone

Kom naar het Jubileum Haventoernooi
Op vrijdag 19 en zondag 21 
juli is het Tata Steel Stadion 
het decor van het Telstar Ju-
bileum Haventoernooi. Tij-
dens het tweedaagse eve-
nement nemen Telstar, FC 
Volendam, FC Dordrecht en 
Hapoel Kyriat Shmone (Is-
raël) het tegen elkaar op in 
toernooivorm.

Vanaf 18.00 spelen alle ploe-
gen volledige wedstrijden in 
het stadion. Op vrijdag 19 ju-
li trappen Hapoel Kyriat Shmo-
ne en FC Volendam om 18.00 
af. Om 20.30 is het de beurt 
aan Telstar en FC Dordrecht 

om een mooie pot op de mat te 
leggen. Op zondag 21 juli trapt 
FC Dordrecht om 12.30 af te-
gen FC Volendam. Het toernooi 
wordt om 15.00 uur afgesloten 
met de wedstrijd tussen Telstar 
en Hapoel Kyriat Shmone.

Er worden speciale regels ge-
hanteerd. Naast de gebruike-
lijke drie punten voor winst en 
een punt voor gelijkspel levert 
elk doelpunt ook een punt op. 
Deze telling wordt gehanteerd 
om aanvallend spel te stimu-
leren. Een 3-3 levert zodoen-
de evenveel punten op als een 
1-0.

Seizoenkaarthouders van Tel-
star hebben vrij toegang tot 
beide wedstrijddagen. Voor 
de losse kaartverkoop han-
teert Telstar vriendelijke prij-
zen. Volwassenen betalen 10 
euro en kinderen/65-plussers 
5 euro per avond. Passe-par-
tout volwassenen 15 euro en 
kinderen/65-plussers 7,50 eu-
ro  (voor twee avonden).

Kaarten zijn verkrijgbaar bij het 
secretariaat van Telstar. Een 
kaart geeft toegang tot beide 
wedstrijden op dezelfde dag. 
Zie ook www.sctelstar.nl.

Witte Leeuwen en Witte Leeuwinnen stellen zich op zaterdag 27 juli voor

Alles uit de kast tijdens open dag 
Op zaterdag 27 juli organi-
seert Telstar haar jaarlijkse 
open dag in en rond het Ta-
ta Steel Stadion. De dag, die 
mede in het teken staat van 
het 50 jarig bestaan van Tel-
star, begint om 12.00 star-
ten en eindigt om 18.00 uur. 
De club nodigt  alle Telstar-
supporters uit om samen een 
mooie start te komen geven 
aan het seizoen 2013/2014. 

Vanaf 12.00 uur is iedereen wel-
kom in en rond het Tata Steel 

Stadion, waar van alles te bele-
ven is. Zo zal de nieuwe spelers-
bus van Telstar aanwezig zijn, 
kunt u prachtige nieuwe jubile-
um merchandising artikelen ko-
pen en kunt u genieten van een 
prachtige tentoonstelling over 
50 jaar Telstar. 

Daarnaast kunnen de jongste 
supporters op handtekeningen-
jacht, kunnen zij geschminkt 
worden of kunnen zij deelnemen 
aan de clinic die door de Witte 
Leeuwinnen gegeven zal wor-

den op het hoofdveld van het Ta-
ta Steel Stadion. 

Als klap op de vuurpijl worden 
beide selecties op het veld ge-
presenteerd aan alle aanwezi-
gen.

Als afsluiter van de dag speelt 
Telstar een oefenwedstrijd tegen 
Jong FC Utrecht. De aftrap vindt 
plaats om 15.00 uur. Deze wed-
strijd is vrij toegankelijk voor ie-
dereen.

Een halve eeuw Witte Leeuw

Programma 

12.00 uur Demonstratietraining 
 Witte Leeuwinnen o.l.v. Toon Beijer

13.30–14.30 uur Miniclinic o.l.v. Witte Leeuwinnen

14.30–14.45 uur Presentatie selectie mannen 

14.45-15.00 uur Presentatie selectie vrouwen 
 (tijdens warming-up mannen)

15.00 uur Oefenwedstrijd Telstar–Jong Utrecht

18.00 uur Afsluiting





Foto’s te zien in stadion en later in Bibliotheek Velsen

Expositie brengt historie in beeld
In het jubileumjaar zal een bijzondere 
expositie over 50 jaar Telstar rondrei-
zen door de IJmond. 

De expositie laat aan de hand van verschil-
lende foto’s de gehele historie van Telstar 
zien. Samensteller van de expositie is Jack 
Zwart, lid van de Raad van Commissarissen 
van Telstar, en Frans van Essen, oud-spe-
ler van Telstar. 

Gisteren, tijdens de receptie voor genodig-
den, was de expositie voor de eerste keer 
te zien. Daarna verschijnt de expositie op 
het haventoernooi (19 en 21 juli), de open 
dag (27 juli), de reünie (24 augustus) en 
op het Havenfestival IJmuiden (31 augus-
tus). Daarna wordt de expositie tien maan-
den lang tentoongesteld in de bibliotheek 
van Velsen.

Prijzen wedstrijdkaarten
Vanwege het 50-jarig bestaan 
vheeft Telstar de prijzen van 
de seizoenkaarten spectacu-
lair verlaagd. 

Door symbolische bedragen te 
vragen, spreekt Telstar de hoop 
uit het jubileum te kunnen vie-
ren met volle tribunes in het Ta-
ta Steel Stadion. Dit alles onder 
het motto: Bring back the passion. 

Seizoenkaarthouders die snel 
beslissen hebben met hun sei-
zoenkaart gratis toegang tot 
de wedstrijden van het Jubile-
um Haventoernooi op vrijdag 19 
en zondag 21 juli. De club hoopt 

ook in het nieuwe seizoen op uw 
steun te mogen rekenen!

Heeft u interesse in een seizoen-
kaart? Stuur uw aanvraag per 
post naar Postbus 90 1970 AB 
IJmuiden, lever hem in bij het Tel-
star-secretariaat (geopend van 
09.00 tot 17.00 uur) of mail hem 
naar info@sctelstar.nl. U kunt bij 
het secretariaat van Telstar ook 
pinnen. Let op: Bij bestelling bij 
het secretariaat dient u uw legiti-
matiebewijs mee te nemen.

Losse toegangskaarten zijn op 
wedstrijddagen te koop bij de 
kassa’s aan de Noordzijde (Ver-

loren van Themaatlaan) van 
Sportpark Schoonenberg. De 
kassa’s zijn geopend vanaf 19.00 
tot 20.15 uur. Met wedstrijden op 
zondag zijn de kassa’s geopend 
van 13.30 tot 14.45 uur. Doorde-
weeks zijn toegangskaarten te 
koop bij het secretariaat welke 
geopend is van 09.00 tot 17.00 
uur.

‘We gaan strijden voor elke meter’

Voorwoord Marcel Keizer
Het aankomende seizoen 
wordt mijn tweede seizoen 
in het betaalde voetbal, en 
tevens mijn tweede seizoen 
bij Telstar. Het is een prach-
tig jaar om trainer te zijn van 
een club als Telstar met het 
aankomende jubileum van 
de club. 

Het vorige seizoen heeft niet al-
les gebracht waar hij op had-
den gehoopt. We hebben een 
flink aantal goede wedstrijden 
gespeeld, en menigmaal heb-
ben we onze tegenstander on-
ze wil kunnen opleggen. Toch 

blijft achteraf de conclusie dat 
we te weinig punten behaald 
hebben om onze doelstellingen 
te behalen.

In vergelijking met het vori-
ge seizoen zijn wij een flink 
aantal basisspelers kwijtge-
raakt, waaronder onze aanvoer-
der. Toch zijn wij erg tevreden 
met de nieuwe aanwinsten die 
in staat moeten zijn deze ga-
ten op te vullen. We hopen de 
selectie nog wel verder te kun-
nen vullen om zo sterk mogelijk 
de competitie te kunnen star-
ten. Voor een club als Telstar 

is het heel belangrijk om crea-
tief om te gaan met de beschik-
bare mogelijkheden. Wij zijn 
een gezonde club en willen dat 
ook blijven. Maar vooral willen 
we ook presteren. Een moeilij-
ke maar zeker geen onmogelij-
ke opgave. We gaan er keihard, 
maar vooral gericht en met een 
gemotiveerde groep, mee aan 
de slag. Een mooie uitdaging in 
deze vernieuwde competitie.

In het eigen Tata Steel stadion 
moeten wij er, samen met u als 
twaalfde man, voor zorgen dat 
tegenstanders weer met tegen-

zin naar Telstar toekomen. Sa-
men moeten wij er voor zorgen 
dat wij thuis niets gaan wegge-
ven, dat wij strijden voor elke 
meter en dat wij trots kunnen 
zijn deel uit te maken van Tel-
star. Daarin bent u als suppor-
ter onmisbaar. Ik hoop dan ook 
het komende seizoen weer op 
uw onvoorwaardelijke steun te 
mogen rekenen.

Ik wens u een prachtig sei-
zoen toe! 

Marcel Keizer,
trainer Telstar mannen

Seizoenskaarten

Oostribune Volwassenen/65+ 50 euro
 Jeugd t/m 16 jaar 19,63 euro

Zuidtribune Volwassenen/65+ 50 euro
 Jeugd t/m 16 jaar 19,63 euro

Westtribune Vak A / Vak F Volwassenen/65+ 63 euro
 Jeugd t/m 16 jaar 50 euro

Losse kaarten

Oosttribune Volwassenen 13 euro
 Jeugd t/m 16 jaar/65+ 8 euro

Westtribune Vak A / Vak F Vowassenen 16 euro
 Jeugd t/m 16 jaar/65+ 10 euro

Zuidtribune Volwassenen  11 euro
 Jeugd t/m 16 jaar/65+ 6 euro

Een halve eeuw Witte Leeuw
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Fraaiste julimaand sinds 2006
Juli 2006 was een uitermate he-
te en bijzonder droge maand en 
qua droogte lijkt de huidige si-
tuatie wel wat op julimaand van 
zeven jaar terug. Qua hittepres-
tatie haalt juli 2013 het bij lange 
na niet bij 2006 en veel mensen 
zijn daar beslist niet rouwig om. 
Eigenlijk hebben we ideale tem-
peraturen in huis met de 25 gra-
den van de afgelopen dagen. Tot 
en met het weekend en zelfs nog 
daarna schijnt de zon uitbundig 
in de IJmond en Kennemerland. 
Het maximale aantal uren zonne-
schijn kan gehaald worden voor 
juli. Dus tot 13-14 uren zon per 
dag is nog wel haalbaar op de al-
lerzonnigste dagen. 
Richting het weekend komen 
er wel wat meer wolkenvel-
den (vooral zaterdag) vanaf de 
Noordzee en die temperen de 
zon dan wat, zonder dat het de 
hele dag zwaar bewolkt wordt in 
onze contreien.De temperaturen 
gaan ook wat terug en de hoog-
zomerse waarden maken plaats 
voor de juist zeer aangename ni-
veaus van om en nabij de 21-22 
graden in de middag. Uitstekend 
vakantieweer dus!
Een bijna in beton gegoten en 
dus zeer standvastig hogedruk-
gebied boven de onderkoelde 
wateren bij Ierland en Schotland 
blijft tot en met het weekend nog 
weersbepalend. Het accent van 
het hogedrukgebied komt zelfs 
meer op de noordelijke Noord-

zee uit en dat is de ideale zomer-
stek voor zo’n anticycloon. Daar-
naast waait de wind met de wij-
zers van de klok mee, dus de 
noordelijke - tot noordooste-
lijk georiënteerde luchtstroming 
blijft voorlopig nog wel intact en 
voert dus die enigszins afgekoel-
de Noordzeelucht aan. Snel naar 
32-33 graden gaat het kwik dus 
niet in de middaguren. Maximaal 
wordt het veelal tussen de 25 en 
28 graden, dus dat zijn ideale zo-
merwaarden.
Het strandweer zal op de meeste 
dagen prima zijn, maar op de za-
terdag tijdelijk wat minder.
Het zeewater vlak aan zee is in-
middels een paar graden minder 
koud en haalt de 18 graden nipt.
Sint Margriet (20 juli) wordt vaak 
als omkeerpunt van het weer ge-
noemd in de kalenderklimatolo-
gie. ‘Regent het met Sint Mar-
griet, dan regent het zes weken 
dat het giet’, zo luidt het weer-
gezegde. Richting de laatste fa-
se van juli lijkt er inderdaad meer 
doorstroomdheid in de atmos-
feer te komen en wordt het neer-
slagsignaal groter. Of dit daad-
werkelijk een weersomslag in-
luidt is allerminst zeker. Over een 
week weten we uiteraard veel 
meer of het mooie weer ook rich-
ting augustus voortduurt. Meer 
weerinfo via de site www.weer-
primeur.nl

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Velserbroek - Vorige week 
stond in deze krant te lezen 
dat de gemeente een ligplaats 
aan Linie 2a heeft afgewezen. 
De woonboot zou bij een oude 
kalkfabriek liggen. ,,Dat klopt 
niet’’, zegt de nieuwe bewo-
ner van de kalkfabriek. ,,Het is 
al jaren geen kalkfabriek meer. 
Wij wonen hier sinds mei. De 
woonboot waar het om gaat ligt 
dus eigenlijk in onze tuin. Wel 
een rare situatie. Maar er is dus 
geen sprake van een officiële 
ligplaats, ook niet voor bedrijfs-
schepen. Er mag helemaal geen 
boot liggen.’’

Ligplaats Linie 
2a bij woonerf

IJmuiden - Op vrijdag 13 sep-
tember start Klaverjasvereni-
ging Onderling Genoegen weer 
met de onderlinge competi-
tie voor koppels. De compe-
titie loopt over 18 rondes die 
eens in de twee weken plaats-
vinden. Daarnaast is er nog een 
slotavond, waarop de uiteinde-
lijke winnaars worden bekend-
gemaakt en iedereen een prijs 
mee naar huis neemt. De entree 
bedraagt 2.50 euro per persoon 
per avond. Er is weer ruimte 
voor nieuwe koppels. Ook kan 
men zich individueel opgeven, 
zodat koppels kunnen worden 
gevormd. Ook per avond zijn er 
diverse leuke prijzen te winnen. 
De ruimte waar wordt gekaart 
bevindt zich onder de Pieter-
kerk aan de Zuiderkruisstraat 
te IJmuiden. Het klaverjassen 
begint om 20.00 uur. De zaal is 
open om 19.30 uur. U kunt zich 
opgeven bij Dirk de Greef via 
telefoonnummer 0255-533030 
of 06-20735171.

Klaverjassen

IJmuien - Zaterdagavond 27 juli 
geeft de bekende organist André 
Knevel een orgelconcert in de 
Ichthuskerk te IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur. De toegang is 
gratis, maar er is wel een collec-
te. Organist André Knevel is ge-
boren in Bussum. Toen hij 8 jaar 
was kreeg hij zijn eerste orgel en 
pianolessen. Zijn leraren waren 
Rutger van Mazijk en W.H.Zwart.
In 1975 emigreerde hij naar Ca-
nada, alwaar hij in St. Catharines 
Ontario, zijn onderkomen heeft. 
Hij is daar verbonden aan ver-
schillende openbare scholen als 
muziekdocent. Knevel maakte 
vele concertreizen door Canada, 
Amerika en Europa. Jaarlijks is 
hij in de zomermaanden op toer-
nee in Nederland, waar hij zo’n 
30 concerten geeft. Zoals ver-
meld, bespeelt hij op 27 juli het 
orgel van de Ichthuskerk aan de 
Snelliusstraat te IJmuiden.

Canadese 
organist in 
Ichthuskerk

23 Vierdaagselopers 
uit IJmuiden

IJmuiden - Maandag 15 juli ver-
trekt een groep van 23 personen, 
bestaande uit wandelaars en ver-
zorgers, naar Nijmegen om daar 
de Vierdaagse te gaan lopen.
Voor vertrek kregen zij van Shell-
tankstation Kees Post op de Hee-
renduinweg een mooi loopshirt 
aangeboden. Vol vertrouwen gaan 
zij beginnen aan de vele kilome-
ters. Elke loopdag zullen zij hun 
verrichtingen melden op de Fa-
cebook-pagina van ‘Shellstation-
postbv’.
De groep kreeg voor de gehele 

week ook een busje aangeboden 
door sleephelling Paul van Laar en 
stucadoorsbedrijf Ron de Feber. 
Ook Zeehaven IJmuiden steunde 
de groep met een bijdrage.
De verzorging is in handen van Si-
mon Entius, die er met zijn team 
voor zal zorgen dat niemand iets 
te kort komt. Simon heeft zelf de 
Vierdaagse vele malen gelopen 
dus weet hij precies wat de club 
nodig heeft.
Nu nog hopen dat de weergoden 
met de Vierdaagse zijn, maar de 
vooruitzichten zijn goed.

Primalux Zonwering 
sponsort toernooi
Velserbroek - Het tiende HHI-
dames straten zaalvolleybaltoer-
nooi in Velserbroek wordt ge-
houden op zaterdag 12 oktober. 
Het gaat heel erg goed met de 
sponsoring van het HHI-Metaal-
werkentoernooi. Zie ook www.
straatvolley.nl.
Diverse onderhandelingen en 

gesprekken met Donny de Wijs 
hebben er toe geleid dat Pri-
malux Zonwering uit Haarlem 
dit zaalvolleybaltoernooi ook in 
2013 weer sponsort. Primalux is 
gevestigd in de Waarderpolder in 
Haarlem.  Op de foto: Frans Looij  
en rechts Donny de Wijs, direc-
teur Primalux (foto: Albert Kriek).

Actie voor dappere, 
Velsense Charlotte 

Velsen-Zuid - Samen met de 
Toermalijn, ouders en vrienden is 
een hulpactie opgezet om de ern-
stig zieke, 5-jarige Charlotte de 
Wilde uit Velsen-Zuid te helpen. 
Charlotte heeft voor de tweede 
keer kanker gekregen. Het gaat 
om een zeer zeldzame soort kin-
derkanker met een tumor in haar 
hoofd. De chemokuren die zij in 
de VU kreeg zijn niet aangeslagen. 
Opereren is geen optie. Bestraling 
in Nederland zou kunnen leiden 
tot veel schade. 
Er is een ander soort bestraling 
die Charlotte zou kunnen helpen: 
protonenbestraling. Maar daar-
voor moet zij naar het buitenland. 
Dankzij dr. Kors in het VU en de 
ziektekostenverzekeraar is er voor 
Charlotte een behandeling gere-
geld in Heidelberg, Duitsland.
Voor de familie de Wilde zijn de 
verblijfskosten bijna niet te dra-
gen. ,,Heidelberg is enorm groot 
en veel mensen komen er om te 

kuren of behandelingen te krijgen, 
zoals Charlotte. Met veel moei-
te hebben wij twee apparteme-
nen naast elkaar kunnen huren 
voor ons gezin. 23 juli is de eer-
ste afspraak voor Charlotte. Zij 
moet dan eerst bewijzen dat zij stil 
kan liggen met een masker op. Het 
is van het grootste belang dat zij 
niet beweegt tijdens deze bestra-
ling. Wij zijn daarom al hard aan 
het oefenen. Als dit niet lukt moet 
zij vanaf 15 oktober in het VU da-
gelijks worden bestraald, maar 
daarvoor zou zij ook dagelijks on-
der narcose moeten en die bestra-
ling zou veel stuk kunnen maken 
in haar hersenen. Al onze hoop is 
dus op Heidelberg gevestigd. Tij-
dens de bestralingsperiode blijft 
Charlotte niet in het ziekenhuis en 
dus moeten wij haar dan zelf de 
chemo toedienen via een sonde. 
Tot 19 augustus blijven ook mijn 
man en zoon in Heidelberg, want 
daarna moet hij weer naar school.’’
Charlotte is een dapper en vrolijk 
meisje dat het verdient om me-
te haar familie te worden onder-
steund in deze moeilijke tijden. 
De Toermalijn heeft al een fan-
tastische actie gehouden, tijdens 
Dorpsfeest Santpoort vindt u een 
kraam voor deze actie op de bra-
derie. Er is nu een website in de 
maak om mensen op te roepen 
te helpen en ook om Charlotte in 
Heidelberg te kunnen volgen. 
Wie de familie de Wilde graag wil 
helpen kan geld overmaken naar 
C.M.S. de Wilde bankrekening 
51.26.94.303, het IBAN nummer 
(voor de belastingdienst) is NL 
35ABNA0512694303.



Infopagina

18 juli 2013 Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Onderzoek Seaport RTV
De gemeente Velsen heeft samen 
met Seaport RTV naar de mening 
gevraagd van de inwoners van Vel-
sen over de radio en televisiepro-
gramma’s van Seaport RTV. Een 
aantal van deze programma’s gaat 
specifiek over de politiek in de ge-
meente. Het onderzoek is uitge-
voerd om inzicht te krijgen in hoe 
programma’s bekeken, beluisterd 
en gewaardeerd worden en door 
wie.

Ruim een kwart van de inwoners kijkt 
weleens naar een televisieprogram-
ma van Seaport RTV. Iets meer dan 
een tiende luistert naar radiopro-
gramma’s. Gezien het totale aanbod 
van radio en televisieprogramma’s is 
dit een goed bereik. Een overzicht van 
de luisterdichtheid per programma is 
in het rapport opgenomen.
De rechtstreekse raadsvergaderin-

gen op televisie zijn zeer bekend bij 
de kijkers van Seaport RTV en wordt 
gewaardeerd met een 6,5. De respon-
denten gaven aan dat de registratie 
van raadsvergaderingen een goede af-
spiegeling biedt van de politiek in Vel-
sen. Ook wordt aangegeven dat  door 
deze registraties er meer belangstel-
ling is ontstaan voor de lokale poli-
tiek. 

Wel is er kritiek op de technische 
kwaliteit van de interviews bij de re-
gistratie van raadsvergaderingen  en 
de beperkte afwisseling in het pro-
gramma ‘Uit B&W’. Mede op basis van 
deze informatie kijken Seaport RTV 
en de gemeente na de zomer hoe de 
verschillende aandachtspunten ver-
beterd kunnen worden.

De rapportage van het onderzoek is 
terug te lezen op www.velsen.nl

Speelplekken en skatebaan
Het Stadspark bij het Gijzenvelt-
plantsoen en het Moerbergplant-
soen in IJmuiden gaat steeds meer 
vorm krijgen. De renovatie van de 
skatebaan is bijna klaar en er wordt 
gestart met de aanleg van speel-
plekken ten zuiden van het park.

Skaters kunnen al gebruik maken 
van de skatebaan. De houten bekis-
ting om de betonvloer wordt over on-
geveer twee weken verwijderd. Daar-
na wordt ook de grond in de omgeving 
van de skatebaan afgewerkt. Deze 
week is aan de zuidkant van het Gij-
zenveltplantsoen gestart met het aan-

leggen van de definitieve speelplek-
ken voor kinderen tot en met 12 jaar. 
Voor elke leeftijd komen er diverse 
speeltoestellen. Naast het aanleggen 
van deze speelplekken worden er ook 
fitnesstoestellen geplaatst. Zo kun je 
voor of na het sporten nog oefeningen 
doen in het park. 

Om gebruik van de skatebaan en de 
speelplekken tijdens de zomervakan-
tie mogelijk te maken, zijn er tijdelij-
ke toegangspaden aangelegd. Na de 
zomervakantie worden de definitie-
ve paden aangelegd. (foto: Gemeente 
Velsen)

‘Gooi niet weg, lever in!’
Bijna iedereen weet dat een ou-
de televisie of kapotte koelkast 
moet worden ingeleverd om te 
recyclen. Maar dat geldt ook voor 
een spaarlamp, MP3-speler, keu-
kenmixer en elk ander elektrisch 
apparaat. De gemeente Velsen is 
samen met 37 andere gemeenten 
een campagne gestart voor her-
gebruik. Er zijn prijzen mee te 
winnen.

Kapotte kleine elektrische appara-
ten verdwijnen vaak in de vuilnis-
bak, maar daar zitten metalen in die 
schadelijk kunnen zijn voor het mi-
lieu. Als apparaten worden ingele-
verd, kan bijna 90% van het materi-
aal weer worden gebruikt om nieu-
we producten te maken, die dan 
ook nog goedkoper kunnen worden 
verkocht. Dat is goed voor de por-
temonnee en voor het milieu. Dus: 
niet weggooien of laten liggen, maar 
inleveren! Dat kan bij de elektroni-

cawinkel als je een nieuw apparaat 
koopt, of bij de kringloopwinkel of 
milieustraat. 

Op 28 juni is de gemeente Velsen sa-
men met afvalinzamelaar HVC en 
Wecycle een multimediale campag-
ne gestart met posters, banners, so-
cial media, tv- en radioreclames en 
de website www.gooinietweg.nl. 
Vanaf september zijn, met een gro-
te inzamelactie, prijzen te winnen, 
en ook onder de likers van facebook.
com/gooinietweg worden mooie 
prijzen verloot. Hierover volgt later 
meer informatie.

Wethouder Vennik draagt de cam-
pagne een warm hart toe: “Ik hoop 
dat het inzamelen van elektrische 
apparaten voor de schoolkinderen 
in Velsen net zo normaal wordt als 
de inzameling en hergebruik van 
oud papier, want daar willen we naar 
toe”. (foto: Gemeente Velsen)

Evenementen in Velsen
7-21 juli Zomerfestival, Kennemerlaan, IJmuiden 
19-26 juli Kermis, Kennemerboulevard, IJmuiden aan Zee
21 juli  Braderie, Kennemerboulevard, IJmuiden aan Zee
26 juli-3 augustus Dorpsfeest Santpoort

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport, 
Recreatie en Cultuur > Toerisme
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ANWB en publiek kiezen 
schoonste stranden
Ook dit jaar krijgen strandbe-
zoekers de kans om hun favorie-
te strand te beoordelen. Nieuw is 
echter dat er een Schoonste Strand 
top 10 wordt samengesteld. De 
nummer 1 wordt uiteraard extra in 
het zonnetje gezet en krijgt boven-
dien een jaar lang de wisselbokaal 
in de vorm van een metershoog 
zandkasteel op zijn strand. De-
ze blikvanger is voor strandgasten 
niet te missen. Waar eindigt Vel-
sen? Welke badplaats wint dit jaar?

Via www.supportervanschoon.nl kan 
iedereen tussen 8 juli en 14 augustus 
stemmen op zijn favoriete strand. Ui-
teraard gaan ook de ANWB inspec-
teurs weer op pad. Het eindcijfer voor 
het strand in het klassement wordt 
bepaald door de stem van het publiek 
en de beoordeling van de ANWB. Bei-
de tellen voor 50% mee. In totaal doen 
50 badplaatsen mee. De top 10 wordt 

op maandag 26 augustus bekendge-
maakt.

De afgelopen jaren zijn de Nederland-
se stranden ruim twee keer zo schoon 
geworden. Vorig jaar waardeerden de 
ANWB inspecteurs onze Nederland-
se stranden gemiddeld met een 9,7. 
Het publiek verkoos met ruim 540 
stemmen en een gemiddelde van 9,64 
Castricum tot winnaar van de pu-
blieksprijs.

Op een schoon strand blijf je langer 
hangen. Een schoner strand zorgt 
voor meer plezier! Je bouwt er meer 
zandkastelen. En mensen komen 
daardoor vaker terug. Reden genoeg 
dus om het mooi schoon te houden, en 
je zorgt er ook meteen voor dat Velsen 
zo hoog mogelijk eindigt.

Samen maken we onze stranden zo 
nog aantrekkelijker voor het publiek!

Hekpijlers Huis te Spijk in ere hersteld
Aan de rand van Velserbroek heeft 
ooit de buitenplaats Huis te Spijk 
gestaan. Deze is in het begin van 
de 19de eeuw gesloopt waarna er 
een gelijknamige boerderij op die 
plaats terug kwam.

Naast de markante aarden wal die de 
voormalige buitenplaats omringde, 
herinneren alleen nog de twee hek-
pijlers bij de toegang van het boeren-
erf aan het rijke verleden. 

De pijlers die als rijksmonument ge-
registreerd staan, raakten de laatste 

jaren echter zo in verval dat voor be-
houd werd gevreesd. De huidige eige-
naresse besloot ze te laten restaure-
ren. Met subsidie van zowel het rijk 
als de gemeente Velsen en ondersteu-
ning van de Historische Kring Velsen 
werd tot herstel overgegaan, hierbij 
werd vooral het metsel- en voegwerk 
aangepakt. Ook werd het gerestau-
reerde hekwerk teruggeplaatst. 

Het resultaat van deze gezamenlij-
ke inspanning is dat de historische 
hekpijlers er weer in volle pracht bij 
staan. (foto: Gemeente Velsen)

Turn Up The Beach
15.000 mensen zorgden afgelopen zaterdag 13 juli voor feest tijdens dan-
sevenement Turn Up The Beach op het strand van IJmuiden. Het prachti-
ge weer en gemoedelijke sfeer zorgden voor een geslaagd evenement. (foto: 
Friso Huizinga)

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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen
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Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 

er ook een bezwaarschrift is in-
gediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden
Industriestraat 55 D, verande-
ren bedrijfspand (10/07/2013) 
w13.000178.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 28, maken con-
structieve doorbraak (10/07/2013) 
w13.000163.

Velserbroek
Wagenmakerstraat 32, plaatsen lui-

fel (15/07/2013) w13.000185.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 183, plaatsen woon-
wagen (11/07/2013) w13.000179.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen.

Evenementenvergunning – art. 
2:17 APV 
7 november 2013, Allerzielen Vel-
sen verlicht, Begraafplaats Duin-
hof te IJmuiden (12/07/2013) 
u13.006014;
17 juli 2013, 10 augustus 2013, 24 
augustus 2013, 15 september 2013, 
5 oktober 2013, 19 oktober 2013, 
vlooienmarkt, Kennemerboulevard 
(12/07/2013) u13.006310;
4 augustus 2013, oldtimershow, 
Kennemerboulevard (12/07/2013) 

u13.006425;
3 augustus 2013, Dance Valley, 
Velsen valley te Spaarnwoude 
(15/07/2013) u13.005579;
10 augustus 2013, Dutch Val-
ley, Velsen valley te Spaarnwoude 
(15/07/2013) u13.005638;
27 juli t/m 3 augustus 2013, Dorps-
feest Santpoort, diverse loca-
ties in Santpoort, (15/07/2013) 
u13.005468;
27 juli 2013 t/m 3 augustus 2013, 
Dorpsfeest Santpoort (hore-
ca), Hoofdstraat in Santpoort 
(15/07/2013) u13.005497.

Standplaats art. 5:18 APV
ijs-verkoop Ster Bastion onge-
nummerd Velserbroek , van 7 ju-
li t/m 1 oktober 2013 (07/07/2013) 
u13.006429;
bibliotheek IJmuiderstrand, van 6 
juli t/m 17 augustus 2013, IJmuiden 
(09/07/2013) u13.006476.

Besluiten

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 6 juli 
2013 tot en met 12 juli 2013 de vol-
gende aanvragen hebben ontvan-
gen voor een omgevingsvergun-
ning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden 
Sparrenstraat 13, plaatsen dakop-
bouw (10/07/2013) w13.000250;
Esdoornstraat 5, plaatsen dakopbouw 
(08/07/2013) w13.000243;
1e Industriedwarsstraat 3 C, plaat-
sen dakopbouw (10/07/2013) 
w13.000248;
Zuidersluisweg 1, oprichten utiliteits-

gebouw (11/07/2013) w13.000253;
Cornwallstraat ong., oprich-
ten bedrijfsgebouw (07/07/2013) 
w13.000242.

Velsen-Zuid 
Zuiderdorpstraat 4 (rijksmonument), 
onderhoud monument (12/07/2013) 
w13.000257;
Laaglandersluisweg 12, oprichten tij-
delijk recreatiecentrum (11/07/2013) 
w13.000252;
De Savornin Lohmanlaan 23, vergro-
ten bestaande uitbouw (09/07/2013) 
w13.000244.

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 67 t/m 257, onderhoud 
hoogbouw Velserhooft (09/07/2013) 
w13.000247; 

Sabastraat 1, slopen schuur en oprich-
ten garage (12/07/2013) w13.000255;
Marowijnestraat 22, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(09/07/2013) 
w13.000246.

Santpoort-Zuid
Litslaan 5, plaatsen dakkapel (voorge-
vel)(12/07/2013) w13.000251; 
Zinneveltlaan 13, maken construc-
tieve doorbraak (10/07/2013) 
w13.000249.

Driehuis
Duin en Kuidbergerweg 1, kappen 2 
bomen (09/07/2013) w13.000245.

Velserbroek
Vestingplein 64, wijzingen van kin-
derdagverblijf naar buitenschoolse 

opvang (12/07/2013) w13.000254.

Velsen-Noord
Grote Hout of Koningsweg 189 (ge-
meentelijk monument), renove-
ren voegwerk voor- en zijgevel 
(12/07/2013) w13.000258.

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.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen.

Bekendmaking
Bekendmaking wijziging Ge-
meenschappelijke Regeling Vei-
ligheidsregio Kennemerland

Op grond van artikel 26, lid 3 van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
maakt het college van burgemeester 
en wethouders van Velsen bekend 
dat de Gemeenschappelijke Rege-

ling Veiligheidsregio Kennemerland 
is gewijzigd. De regeling is verplicht 
op grond van artikel 9 Wet veilig-
heidsregio’s. De regeling is gewijzigd 
op het punt van de directiestructuur 
en de totstandkoming van bestuurs-
rapportages.

De wijziging is op 1 juli 2013 in wer-
king getreden na besluitvorming 
door de colleges en raden van Bever-
wijk, Bloemendaal, Haarlem, Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude, Haar-
lemmermeer, Heemskerk, Heemste-
de, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
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Bekendmaking
De burgemeester en burgemees-
ter en wethouders van Velsen, ieder 
voor zover het zijn/hun bevoegd-
heid betreft, heeft/hebben met in-
achtneming van:

- de Aanwijzing Opiumwet van het
 Openbaar Ministerie (2012A021);
- artikel 174 Gemeentewet;
- artikel 13b Opiumwet;
- artikel 4:81 Algemene wet 
 bestuursrecht;
- hoofdstuk 2, afdeling 8 van de 

 gewijzigde Algemene Plaatselijke
  verordening  gemeente Velsen;

een aangescherpte beleidsregel cof-
feeshops en illegale verkooppunten 
verdovende middelen en handha-
ving gemeente Velsen 2013 vastge-
steld. Het aangescherpte beleid gaat 
uit van de vestiging/aanwezigheid 
van maximaal twee coffeeshops in 
Velsen.

In deze beleidsregel, die de beleids-

regel van 2008 vervangt, is voorts 
het aangescherpt landelijk coffee-
shopbeleid doorgevoerd, zijn de ge-
doogcriteria voor vestiging van een 
coffeeshop aangevuld en zijn slui-
tingscriteria opgenomen. In deze 
beleidsregel is als bijlage een hand-
havingplan en -arrangement opge-
nomen.

In het handhavingarrangement zijn 
naast sancties ter zake van overtre-
ding van de vestigingscriteria voor 

coffeeshops ook sancties opgeno-
men ter zake van thuisteelt van hen-
nep en verkoop van verdovende 
middelen vanuit illegale verkoop-
punten.

De beleidsregel treedt in werking op 
de dag na deze bekendmaking. De 
beleidsregel ligt gedurende twaalf 
weken ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders heb-
ben op 9 juli 2013 besloten om:

de naam Transportstraat vast te 
stellen voor de openbare ruimte ty-
pe weg tussen de Concordiastraat 
en de Kraandrijverstraat in Velsen-
Noord, conform de bij dit besluit be-
horende kaart, en  de naam Tacitus-
pad vast te stellen voor de openbare 

ruimte type weg tussen de Oostlaan 
in Velserbroek tot aan de Oostbroe-
kerweg in Velsen-Zuid, conform de 
bij dit besluit behorende kaart.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het colle-
ge van Burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak ma-
ken bij de receptiebalie, of via tele-
foonnummer 0255 567352.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Biezen’
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeente-
raad van Velsen in zijn vergade-
ringen van 16 mei en 6 juni 2013 
het bestem¬mingsplan ‘De Bie-
zen’ (idn: NL.IMRO.0453.BP-
1400DEBIEZEN1-R001) gewijzigd 
heeft vastgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan heeft hieraan 
vooraf¬gaand vanaf 21 september 
2012, gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. Bin-
nen deze termijn zijn zienswijzen 
inge-diend.

Het bestemmingsplan ‘De Biezen’ 
heeft betrekking op het gebied tussen 
Driehuis, Santpoort-
Noord en de Velserbroek. Het plan-
gebied wordt in het oosten begrensd 
door de Rijksweg en de N208, in
het zuiden door de Santpoortse Dreef, 
en in het westen en noorden door de 
spoorbaan Haarlem-Beverwijk. Het 
bestemmingsplan voorziet in de ver-
vanging van (delen van) verschillen-
de oudere bestemmingsplannen die 
aan actualisering toe zijn en in enkele 
ontwikkelingen (wijzigingsbevoegd-
heden ten behoeve van de uitbreiding 
van tuincentrum Haan en ten behoe-

ve van verplaatsing van het bouwvlak 
van hoveniersbedrijf Van Schagen en 
uitbreiding van paardencentrum De 
Biezen). Het bestemmingsplan be-
oogt een eigentijdse planologische re-
geling te geven voor het plangebied.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vastge-
stelde bestemmingsplan ‘De Biezen’ 
voor een ieder met ingang van 19 ju-
li 2013 gedurende zes weken ter inza-
ge. Het vastgestelde bestem-mings-
plan en daarbij behorende stukken 
zijn in te zien bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De receptie is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 uur tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestelde 
bestemmingsplan is in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openingstij-
den. Het bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep bij de Raad van State kan wor-
den ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen op het ontwerpbestemmings-
plan bij de raad kenbaar hebben ge-
maakt, dan wel door belanghebben-
den aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten geen zienswijzen 
op het ontwerpbestemmingsplan bij 
de raad kenbaar te hebben gemaakt; 
• een ieder als het gaat om de wijzi-
gingen die de raad heeft aangebracht 
in het vastgestelde plan ten opzich-
te van het ontwerpbestemmingsplan.
Hiervoor is een griffierecht verschul-
digd. Het beroepschrift dient in twee-
voud te worden gezonden aan de Af-
deling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde ter-
mijn van terinzagelegging. Het in-
stellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening. Indien binnen de ter-
mijn naast het beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening is in-
gediend bij de Voorzitter van de Afde-

ling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is be-
slist.

IJmuiden, 18 juli 2013
Burgemeester en wethouders van 
Velsen,
de secretaris,
de burgemeester,

Besluiten
De raad heeft in zijn vergadering van 
4 juli 2013 een besluit genomen over 
de volgende onderwerpen:

• Visie Noordzeekanaalgebied 2040
• Regeling rechtspositie Griffie
• Instelling werkgeverscommissie
 Griffie
• Aanwijzen accountant
• Vaststellen fractieverantwoording
 2012
• Perspectiefnota 2013
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