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Fantastisch feest
op Kennemerlaan

Velsen - Op Facebook zijn 
de afgelopen dagen honder-
den positieve reacties ge-
plaatst over het zomerfesti-
val De Kennemerlaan Leeft! 
Mede door het prachtige 
weer en het gevarieerde pro-
gramma trok het evenement 
heel veel bezoekers. Hoog-
tepunten waren de Rabobank 
IJmond Kortebaan, de 1 kilo-
meter lange jaarmarkt en de 
culinaire markt.

Jong en oud heeft met volle teu-
gen genoten van het zomerfesti-
val. dat op woensdag begon met 
één kindermiddag en zondag-
avond werd afgesloten met een 

spectaculair optreden van Boo-
ming Pianos. De kortebaan op 
donderdag leverde een omzet-
record op bij de totalisator. Ook 
het Telstar Straatvoetbaltoernooi, 
The Battle en de Sterkste Man 
van IJmuiden waren een groot 
succes. Nieuwe programmaon-
derdelen waren de kunstmarkt 
op vrijdag en IJmuiden on Stage, 
een talentenjacht waarbij het ni-
veau behoorlijk hoog lag.
Vrijdagavond werd stilgestaan 
bij de vliegramp in Oost-Oekra-
ine, waarbij 298 mensen om het 
leven kwamen. Om 21.00 uur 
was het op beide podia én op de 
kermis een minuut stil.
De vrijwilligers van stichting 

Harddraverij IJmuiden en Za-
kencentrum Kennemerlaan, die 
het zomerfestival gezamenlijk 
organiseren, kunnen terugkijken 
op een geslaagde tweede editie. 
Tijdens het uitbrengen van een 
toost klonk zondagavond spon-
taan applaus en ook op de so-
ciale media is het enthousiame 
groot. De organisatie heeft bij 
monde van Jan Eelsing en Ha-
rald Heijmerikx laten weten dat 
wordt overwogen om de opzet 
volgend jaar aan te passen. Hier-
over worden na de evaluatie met 
de gemeente en hulpdiensten 
nadere mededelingen gedaan. 
(foto’s: Friso Huizinga en Ma-
chiel Kraaij)

Condoleanceregister 
voor slachtoffers MH17
Velsen - Ook in onze ge-
meente is geschokt gere-
ageerd op het nieuws over 
de vliegramp met het toe-
stel van Malaysia Airli-
nes. Daarbij kwamen vo-
rige week donderdag 298 
mensen om het leven, on-
der wie 193 Nederlanders.

In het gemeentehuis op het 
Dudokplein is een condole-
anceregister geopend voor 
mensen die hun medeleven 
willen betuigen aan de na-
bestaanden van de slacht-
offers. Dat kan van maan-
dag tot en met vrijdag van 

08.30 tot 17.00 uur en don-
derdagavond van 18.00 tot 
20.00 uur.

Het gemeentebestuur van 
Velsen leeft intens mee met 
de nabestaanden van de 
slachtoffers. ,,Het moet voor 
de familie, vrienden, kennis-
sen, collega’s en klasgeno-
ten van de slachtoffers af-
schuwelijk zijn om te wor-
den geconfronteerd met zo-
veel leed. Het gemeentebe-
stuur van Velsen wenst al-
len veel kracht toe bij de ver-
werking van dit grote verlies.” 
(foto: Friso Huizinga)
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Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

IJmuiden beleefde vorige week 
haar feestweek. Onder de naam 
‘Zomerfestival De Kennemerlaan 
Leeft’ was de Kennemerlaan en 
omgeving voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar omgetoverd 
tot festivalterrein. Mede dank-
zij het prachtige zomerweer von-
den bezoekers uit IJmuiden en 
omstreden vijf dagen lang tij-
dens hun vrije dagen of na het 
werk de weg naar een van de 
vele evenementen, zoals mu-
ziek en zang, de kortebaandra-
verij, de kermis, de kunstmarkt 
en de culinaire markt. Zater-
dag was een van de topdagen, 
en dan niet alleen wat tempera-

tuur betreft. Onder een zinderen-
de zon strekte de jaarmarkt zich 
uit over de hele Kennemerlaan, 
van brug tot Marktplein. In de 
schaduw van de bomen van het 
Homburgplantsoen zwoegden 
diverse teams op waterovergo-
ten hindernisbanen in The Bat-
tle. In hetzelfde plantsoen, maar 
dan vooral onder de branden-
de zon, streden tien man in vijf 
onderdelen om de titel ‘Sterkste 
man van IJmuiden’. Een spekta-
kel van spierkracht, gebrul en 
afzien, waarbij het publiek min-
stens net zo zweette als de deel-
nemers. En probeer met eigen 
spierkracht bij een temperatuur-
tje van ruim 30 graden in de vol-
le zon maar ’s een vrachtwagen 
enkele tientallen meters voort te 
slepen over het niet overal even 
geëffende straatdek van het Van 
Poptaplantsoen… Petje af voor 
deze krachtpatsers! En compli-
menten voor de organisatie van 
het Zomerfestival!

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

Pak je kans met-karaokeband
Wie wil zingen op
het Ramsis Podium?
Velsen - Het is tijdens Dorps-
feest Santpoort dé favoriete 
plek voor muziekliefhebbers en 
regionale muzikanten: het podi-
um bij grillroom Ramsis bij de 
hoek Hoofdstraat/Terrasweg. 
Ook dit jaar kent het program-
ma weer interessante bands en 
verrassende projecten. Boven-
dien biedt het Ramsispodium 
dit jaar plek aan enthousiaste-
lingen die wel eens  keer met 
een live-band willen zingen.
Op woensdag 6 augustus staat 
MIN (Made in Nederland) op 
het podium. Dit is een project-
band die de betere Nederlands-
talige nummers speelt: van An-
dré Hazes tot De Dijk en alles 
daar tussenin. Uiteraard komen 
‘Laat me’ van Ramses en ‘Ben ik 
te min’ van Armand ook voorbij. 
De zangers zijn Rien Weijer en 
Peter de Haas.
Het optreden van MIN wordt 
vooraf gegaan door de live-ka-
raokeband De Tempeliers. Zij 
hebben een menukaart vol be-
kende popsongs, waaruit be-
ginnende en gevorderde zan-

gers en zangeressen kunnen 
kiezen. Wil jij op die woensdag-
avond tussen 20.00 en 22.00 uur 
ook een nummer zingen? Bekijk 
dan op Facebookpagina van De 
Tempeliers of van het Ramsis-
podium de lijst met mogelijke 
liedjes en geef je op! De band-
leden selecteren de leukste en 
interessantste inzendingen.
Ook op de zeven andere avon-
den van het Dorpsfeest is het 
een muzikaal feest op het Ram-
sispodium. Met naast bekende 
en gewaardeerde regio-acts als 
De Brandweer, Full Count, Local 
Boyzz en Stijl Achterover ook 
diverse verrassingen. Zoals Al-
le Dertien ZomerSoul met  ve-
le bekende vocalisten, dampen-
de bluesrock van de broers Eric 
en Ruben Hoeke en zanger Ed-
gar Koelemeij, de reünie van de 
roemruchte band La Grange 
en een ode aan een legenda-
rische Zweedse band met Ab-
ba Rocks!
Zie ook www.ramsis.nl of kijk 
op de Facebook-pagina van het 
Ramsis Podium.

Aanrijding op Rijksweg
Velsen-Zuid - Vrijdag is op-
nieuw een aanrijding gebeurd 
op de Rijksweg bij de afrit van 
de A22 en de oprit naar de A208. 
Een bestuurder wilde komende 
vanaf de Velsertunnel linksaf de 
Rijksweg oprijden in de richting 
van Velserbroek. Hij zag hierbij 
een bestuurder over het hoofd 
die vanaf Velserbroek rechtdoor 
reed richting Velsen-Zuid.  Een 
behoorlijke klap was het gevolg. 
De bestuurder uit de richting van 
Velserbroek kon zelf uit de auto 
komen en had alleen wat licht 

letsel. De andere bestuurder 
was er slechter aan toe en moest 
door de brandweer uit de auto 
worden geknipt. Hij is met onbe-
kend letsel naar het ziekenhuis 
vervoerd. Het verkeer liep van al-
le kanten vast, vooral vanaf Vel-
sen-Zuid. Vanuit deze richting is 
er extra veel verkeer door de af-
sluiting in Santpoort-Noord. De 
brandweer moest uit IJmuiden 
komen en had op de Parkweg 
moeite om zich een weg door 
het drukke verkeer te banen. (fo-
to: Ko van Leeuwen)

10-jaars rente voor 3,2 procent
Hypotheekrente
was nog nooit zo laag
IJmuiden - Een huis kopen in 
IJmuiden of de huidige hypo-
theek oversluiten? De hypo-
theekrente stond al historisch 
laag, maar kent nu een nieuw 
laagterecord. Uit het meest ac-
tuele overzicht met hypotheek-
rentestanden van De Hypothe-
ker blijkt dat de laagste rente 
voor een annuïteitenhypotheek 
met Nationale Hypotheek Ga-
rantie en een rentevaste periode 
van 10 jaar 3,2 procent is. Onge-
veer de helft van alle huizenko-
pers sluit een hypotheek met de-
ze rentevaste periode af. 
Volgens Mark van Eck van De 
Hypotheker IJmuiden is dit hét 
moment om te profiteren: ,,De 
rente is nu historisch laag, ik 
heb dit in de jaren dat ik in het 

vak zit nog nooit meegemaakt. 
Dit is goed nieuws voor starters 
of huiseigenaren die hun hypo-
theek willen oversluiten. Advies 
nodig over het af- of oversluiten 
van een hypotheek? Inwoners uit 
IJmuiden en omgeving zijn van 
harte welkom in onze vestiging 
aan het Marktplein 42 voor onaf-
hankelijk advies.’’
De Hypotheker is de grootste on-
afhankelijke hypotheekadvies-
keten van Nederland. De fran-
chiseketen heeft zo’n 160 ves-
tigingen, verspreid door het he-
le land. De circa 1.100 medewer-
kers van De Hypotheker zorgen 
er dagelijks voor dat de consu-
ment een advies krijgt dat is toe-
gesneden op de persoonlijke fi-
nanciële situatie.
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Hoofdprijs Kortebaan Santpoort
Manus Masteling Trofee
wordt Aart Aarts Trofee
Santpoort-Noord - De hoofd-
prijs van de kortebaandraverij in 
Santpoort-Noord krijgt een an-
dere naam. Oud-bestuurslid Ma-
nus Masteling, waar de prijs naar 
vernoemd werd, drong er bij het 
bestuur op aan om de naam van 
deze felbegeerde zilveren trofee 
voortaan te verbinden aan Aart 
Aarts. Masteling wil met dit ge-
baar zijn vriend eren, die eind 
2013 volkomen onverwachts 
overleed. Aart Aarts (foto) was 
net als Manus Masteling een en-
thousiast en gewaardeerd be-
stuurslid van de Harddraverij 
Vereniging. Zowel Astrid Aarts, 
de vrouw van Aart, als het be-
stuur van de Harddraverij Ver-
eniging kunnen dit gebaar zeer 
waarderen.
Aart Aarts heeft dertien jaar zijn 
ziel en zaligheid aan de organi-
satie van het Dorpsfeest Sant-
poort gegeven. Hij heeft een 
grootse bijdrage geleverd aan 
alles wat ook maar enigszins met 
het Dorpsfeest te maken heeft 
en stond ook altijd paraat voor 
andere Santpoortse activiteiten. 
Hij gaf als geen ander inhoud 
aan de ziel van de Harddraverij 
Vereniging.
Tevens heeft het bestuur van de 
Harddraverij Vereniging samen 
met familie en vrienden op 14 ju-
ni, de verjaardag van Aarts, het 
initiatief genomen om het Aart 
Aarts Fonds op te richten. Doel 
van dit Fonds is een bijdrage le-
veren aan de kwaliteit van leven, 
saamhorigheid en welzijn in het 
dorp Santpoort. Dit is geheel in 
lijn met het gedachtegoed, pas-
sie en drijfveren van Aart. Ieder-
een die hem in zijn hart mee-
draagt, krijgt de mogelijkheid om 
jaarlijks een vrijwillig geldbedrag 
te storten, als postuum verjaar-

dagscadeau. Om het Aart Aarts 
Fonds te beheren, is binnen de 
vereniging een commissie in het 
leven geroepen die over de be-
steding van het geld beslist. De 
kinderen van Aart, Sharon, Jen-
nifer en Alex, zijn de commissie-
leden, terwijl zijn vrouw Astrid 
het voorzitterschap op zich heeft 
genomen. Iedereen die geld 
overmaakt kan ideeën aanrei-
ken voor aankopen of acties die 
met het geld gerealiseerd zou-
den kunnen worden. De Com-
missie beslist uiteindelijk waar 
het geld aan uitgegeven wordt. 
Denk daarbij vooral aan crea-
tieve en nieuwe zaken, waarvoor 
momenteel geen geld beschik-
baar is en die passen in het ge-
dachtegoed van Aart.
Iedereen die dit initiatief een 
warm hart toedraagt kan een 
vrijwillig bedrag storten op NL-
18RABO0145800237 onder ver-
melding van ‘Aart Aarts Fonds’. 
Iedereen die een bijdrage levert 
mag zich ‘Vriend van Aart’ noe-
men. Zij krijgen elk jaar voor-
afgaand aan 14 juni vanuit de 
commissie een overzicht van de 
uitgaven.

Dierenambulance laat 
meeuwen vrij op strand
Velsen - Een groot aantal 
meeuwen die tijdelijk in het vo-
gelhospitaal in Haarlem heb-
ben gelogeerd, zijn maandag-
ochtend door Dierenambulan-
ce Velsen vrijgelaten op het 
strand van IJmuiden. Het betrof 
20 mantelmeeuwen en 24 zilver-
meeuwen. 
Tachtig procent van de meeu-
wen die bij de dierenambulance 
komen, overleven en worden la-
ter weer vrijgelaten. De overige 
twintig procent moet men laten 
inslapen, veelal in verband met 
onbehandelbare botbreuken.
In dit geval ging het grotendeels 
om jonge meeuwen, soms nog 

met de laatste donsveertjes, bij 
wie de eerste vliegpoging mis-
lukt was. Volgens de medewer-
kers van de dierenambulance 
hebben ze ruimte nodig bij hun 
eerste poging. Kleine schuurda-
ken zijn dan te klein met als ge-
volg dat ze er naast vallen.
Nu ze uitgezet zijn op het strand 
hebben ze de ruimte on te leren 
vliegen. De verwachting was dat 
dit twee dagen kon duren, maar 
de dierenambulance was nog 
niet weg of de eerste jonkies 
hingen al in de lucht. De erva-
ren meeuwen gaven hierbij het 
goede voorbeeld. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Velsen-Zuid - Telstar heeft zich 
per direct versterkt met aanval-
ler Ralf Seuntjens. Seuntjens 
(25, foto) komt over van FC Den 
Bosch waar hij sinds het seizoen 
2011/2012 actief was. Hij tekent 
een contract voor twee seizoe-
nen. 
In het seizoen 2008/2009 maak-
te de in Boeimeer geboren aan-
valler zijn debuut bij RBC Roo-
sendaal. In drie seizoenen kwam 
hij tot 61 wedstrijden en 8 doel-
punten. In 2011 stapte Seuntjens 
over naar FC Den Bosch. Hier 
speelde hij de afgelopen drie 
seizoenen veelal in de basis en 
kwam hij tot 94 wedstrijden en 
20 doelpunten.  
Trainer Michel Vonk: ,,Ik ben blij 
dat Ralf naar Telstar komt. Ralf 
heeft zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld tot een prima spe-
ler en heeft zich bewezen als 
spits. Ralf is met zijn pas 25-jari-
ge leeftijd inmiddels een ervaren 
speler in onze competitie. Zijn 
ervaring en kwaliteiten zijn een 
welkome versterking voor onze 
selectie.’’
Deze week werd ook bekend dat 
Telstar en Oger Klos uit elkaar 
gaan. Klos maakt daarom geen 
deel meer uit van de selectie van 
de Witte Leeuwen. De aanval-
lende middenvelder was sinds 
het seizoen 2013/2014 actief in 
Velsen-Zuid. Hij kwam over van 
AGOVV Apeldoorn. In totaal 
kwam hij 28 keer uit voor Telstar. 
(foto: SC Telstar)

Ralf Seuntjes 
naar Telstar,
Klos vertrekt

Illusionist dinsdag op tv
Hans Klok neemt je 
mee naar... IJmuiden
IJmuiden - In het vrolijke zo-
merprogramma ‘Ik neem je 
mee’ neemt Hans Klok de te-
levisiekijkers op dinsdag 29 
juli mee op vakantie in eigen 
land. De wereldberoemde il-
lusionist zal de rest van Ne-
derland uitleggen waarom 
IJmuiden een mooie plaats 
is.

Dat de Britse pers en later ook 
de Volkskrant naar aanleiding 
van zijn vorige show ‘The Houdi-
ni Experience’ schreef ‘de nieu-
we Houdini komt uit IJmuiden’ 
vindt Hans Klok mooi. ,,IJmui-
den is toch stoer, heeft karakter. 
Het geeft je wat exclusiefs”, zegt 
de illusionist die furore maakt 
ver buiten de landsgrenzen. Van 
Duitsland, Engeland tot Ameri-
ka, China en Rusland. ,,Aan het 
eind van de show stel ik alle 
mensen op het podium aan het 
publiek voor. Die komt uit Ve-
nezuela, die uit Rusland en ik... 
ik kom uit IJmuiden. Dat is toch 
mooi!”
,,Mijn bedrijf zit hier in de ha-
ven. Werken tussen de vissers 
en scheepsjongens houdt mij 
met beide benen op de grond. 
Ze zeggen wel eens over mij ‘je 
kunt de jongen uit IJmuiden ha-

len, maar IJmuiden niet uit de 
jongen. In mijn loods probeer ik 
acts uit voor mijn nieuwe the-
atershow.” Met deze nieuwe 
show opent de winnaar van de 
Zilveren Clown, de Oscar van 
de circuswereld, op donderdag 
9 en vrijdag 10 oktober (20.15 
uur) het jubileumseizoen van 
‘zijn’ jarige schouwburg.
Hans Klok’s ‘The New Houdi-
ni’ is dan ook een cadeautje: 
de perfecte mix van internatio-
naal circus (nieuwe acts), dans, 
humor, razend-knappe ma-
gie en (nieuwe) levensgevaar-
lijke stunts. ‘Zijn beste show 
ooit’, kopte de NRC. ‘Beter is er 
niet’. Spanning, schoonheid en 
sensatie: de snelste illusionist 
ter wereld laat het publiek op 
het puntje van de nieuwe the-
aterstoel (deze zomer krijgt de 
schouwburg nieuwe stoelen, 
red.) zitten. Komt dat zien en er-
vaar dat er nog altijd wonderen 
bestaan.
‘Ik neem je mee’ is vanaf maan-
dag 28 juli om 19.00 uur te zien 
op Nederland 1. De uitzending 
met Hans Klok is op dinsdag 29 
juli aanstaande. Kaarten voor 
Hans Klok zijn online te bestel-
len via www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Open dag bij Telstar
Velsen-Zuid - De jaarlijkse 
open dag van Telstar, elk jaar 
weer een feest, zal dit seizoen 
worden gehouden op zaterdag 2 
augustus in het Tata Steel Stadi-
on. De dag staat bol van activi-
teiten voor een iedereen met een 
Telstar-hart.
Voor de jongste supporters is er 
een groot plein ingericht met ver-
schillende sportieve activiteiten. 
Om 11.30 uur trappen de Witte 
Leeuwinnen af op het hoofdveld 
van het Tata Steel stadion met 
een clinic. Onder leiding van de 
Telstar vrouwen kunnen de kin-

deren hun kunsten laten zien, 
maar daarnaast kunnen zij tips 
krijgen van een aantal speelsters 
van Telstar die ook nog eens in 
het Nederlands elftal uitkomen. 
Na afloop van de clinic speelt 
Telstar een oefenwedstrijd te-
gen Eredivisionist Excelsior Rot-
terdam. Toegang tot de clinic en 
deze wedstrijd is gratis.
Wil jij jezelf verzekeren van een 
plek tijdens de clinic? Geef je 
dan vandaag nog op via antho-
ny@sctelstar.nl. De open dag 
begint om 11.00 uur. De toegang 
is gratis. (foto: SC Telstar)

Haarlem - In de nacht van 
maandag op dinsdag zijn in 
Haarlem vijf branden gesticht. 
Op de Nassaulaan en de Zocher-
straat zijn twee ecotoiletten uit-
gebrand. Op de Paul Krugerka-
de is een bankje in de brand ge-
stoken, waarbij een geparkeerde 
motorfiets ook beschadigd raak-
te. Op de Tuglastraat ontstond 
schade aan een voorwiel van een 
auto. Tot slot stond op de Kritzin-
gerstraat bouwafval in de brand. 
Alle branden zijn tijdig geblust. 
De politie sluit brandstichting 
niet uit en verzoekt getuigen zich 
te melden via 0900-8844.

Vijf branden
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Zomerse 100 op Seaport FM
Velsen - De stemmen zijn geteld en niets staat 
een zomers feestje op Seaport FM in de weg! Vrij-
dag 25 juli komen de meest favoriete zomerhits 
van de radioluisteraars voorbij. De lijst wordt tus-
sen 9.00 en 17.00 uur uitgezonden. De presentatie 
is in handen van René Verstraten en Erik Beek-
man. De reguliere programma’s komen te verval-
len. Seaport FM is te beluisteren via de Ziggo ka-
bel 89.0, Ziggo Digitaal 780, FM 107.8 en www.rt-
vseaport.nl

1. Dreadlock Holiday – 10CC
2. Summer Of ’69 – Brian Adams
3. Walking On Sunshine – Katrina & The Waves 
4. Good Vibrations – The Beach Boys
5. Stir It Up – Bob Marley & The Wailers
6. Love Generation – Bob Sinclair 
 & Steve Edwards
7. Un Canto A Galicia – Julio Iglesias
8. Venise – Julien Clerc
9. Copacabana (At The Copa) – Barry Manilow
10. La Bamba – Los Lobos
11. Could You Be Loved – Bob Marley & 
 The Wailers
12. Demasiado Corazon – Mink DeVille
13. We’re Going To Ibiza – Vengaboys
14. The Ketchup Song – Las Ketchup
15. Vamos A La Playa – Righeira
16. Bamboleo – Gipsy Kings
17. Lambada – Kaoma
18. Oye Mi Canto – Gloria Estefan
19. In The Summertime – Mungo Jerry
20. Games People Play – Inner Circle
21. Dance The Night Away – The Mavericks
22. Funkin’ For Jamaica – Tom Browne
23. Conga – Gloria Estefan & Miami Sound 
 Machine
24. Mambo no: 5 – Lou Bega
25. Que Si Que No – Jody Bernal
26. Summernight City – Abba
27. Rio – Maywood
28. Sunshine In The Music – Jmmy Cliff
29. Wind en Zeilen – Splitsing
30. Une Belle Histoire – Michel Fugain
31. Sunshine Reggae – Laid Back
32. Someone Loves You Honey – Lutricia McNe-
al
33. Het Werd Zomer – Rob de Nijs
34. (Un Dos Tres) Maria – Ricky Martin
35. Club Tropicana – Wham!
36. Tarzan Boy – Baltimora
37. Bailamos – Enrique Iglesias
38. Macarena – Los Del Rio
39. On The Beach – Chris Rea
40. California Girls – The Beach Boys
41. Holiday – Madonna
42. Sunny – Boney M
43. Let’s Go Dancin’ – Kool & the Gang

44. Amigo – Black Slate
45. Beach Baby – First Class
46. Summer In The City – Lovin’ Spoonful
47. Loco In Acapulco – Four Tops
48. La Cumbia – Sailor
49. Que Sera Mi Vida – Gibson Brothers
50. Mas Que Nada – Sergio Mendes & Brazil ‘66
51. Summertrain – Sandy Coast
52. Suddenly Last Summer – Motels
53. Caliente – Loona
54. Shine – Aswad
55. Aise Eu Te Pego – Michel Telo
56. Pata Pata – Miriam Makeba
57. My Friend The Wind – Demis Roussos
58. Als De Zon Schijnt (2009) – Andre van Duin
59. Late At Night – Maywood
60. Kokomo – The Beach Boys
61. Matador – Garland Jeffreys
62. Ponte A Cantar – Jose Feliciano
63. Windsurfin’ – The Surfers
64. Let’s Get Loud – Jennifer Lopez
65. La Isla Bonita – Madonna
66. Zomer – Andre Hazes
67. Zandvoort – Pasadena Dreamband
68. Soul Cha Cha – Van McCoy
69. Summertime – BZN
70. Libera Libera – Jovanotti
71. Disco Samba – Two Man Sound
72. A La Li La – Denis Azor
73. You Know I Love You (Tu Sais Je T’aime) –
 Shake
74. Sweat – Inner Circle
75. Coffee Song – Osibisa
76. Yeke Yeke – Mory Kante
77. La Camisa Negra – Juanes
78. Lailola – Jose & Los Reyes
79. Burbujas De Amor – Juan Luis Guerra & 4.40
80. Spanish Troll – Mink DeVille
81. Papa Chico – Tony Esposito
82. The Boys Of Summer – Don Henley
83. Summertime – Billy Stewart
84. Pour Un Flirt – Michel Delpech
85. Summer (The First Time) – Bobby Goldsboro
86. No Tengo Dinero – Righeira
87. Ma Quale Idea – Pino D’Angio
88. D.I.S.C.O. – Ottawan
89. Takatakatakata – Los Conquistadores
90. Viva La Mama – Gino Politti 
91. Cacha Mecanica – Erasmo Carlos
92. Voyage Voyage – Desireless
93. Loop Di Love – Juan Bastos
94. Dolce Vita – Ryan Paris
95. Barbados – Typically Tropical
96. Amori Amori – Gerardina Trovato
97. Amor De Mis Amores – Paco
98. Soley Soley – Middle Of The road
99. School’s Out – Alice Cooper
100. Borrequito - Peret

80-jarige Edwin Hiense 
boegbeeld van judobond
Velserbroek – Vorige maand 
bereikte Velserbroeker Edwin 
Hiense de eerbiedwaardi-
ge leeftijd van 80 jaar. Waar 
veel leeftijdgenoten ‘s mid-
dags een dutje doen of zich 
beperken tot een wandelin-
getje is Hiense nog volop aan 
het sporten en zelfs als judo- 
en jiu jitsu-leraar uitgeroepen 
tot boegbeeld van Judo Bond 
Nederland District Noord-
Holland. Ter ere van zijn 80ste 
verjaardag werd hij door fami-
lie en vrienden verrast op een 
grootse surpriseparty, waar-
bij hij van zijn leraar en van de 
voorzitter van de Judo Bond 
NH een prachtige oorkonde 
kreeg.

Edwin Hiense werd in 1934 gebo-
ren op Surabaja, Indonesië. Zijn 
moeder was Indonesische en zijn 
vader Chinees. Hij had dan ook 
een lange, voor Nederlanders bij-
na onuitsprekelijke, achternaam. 
In 1955 kwam hij met zijn ouders 
mee naar Nederland. Daar werd 
een nieuwe achternaam gekocht, 
zoals toen gebruikelijk was en 
het werd Hiense. Edwin was door 
zijn vader al gewaarschuwd dat 
hij verplicht in dienst zou moe-
ten. Maar Edwin genoot enorm 
van die diensttijd, met de kame-
raadschap, de gezamenlijke oe-
feningen en regelmatig een uit-
stapje naar een café. Waarschijn-
lijk is in die tijd al de basis voor 
zijn sportiviteit gelegd. Zo liep hij 
graag hard en deed hij mee aan 
halve marathons. Maar ook de 
discipline van de militaire dienst 
beviel hem goed. Edwin behaal-
de zijn Mulo-diploma en koos 
voor het apothekersvak. Hij be-
haalde ook zijn drogisterij-diplo-
ma en belandde in 1979 in IJmui-
den, toen hij aan de Cederstraat 
een drogisterij kon overnemen. 
Toen hij zin kreeg weer eens iets 
sportiefs te ondernemen kwam 
hij bij sportclub Dschen Dui in 
Santpoort waar hij aan judo be-
gon. De sport lag hem goed en 
Hiense snelde fanatiek door zijn 
gekleurde banden heen. Al gauw 
werd hij door de heer Plenkers 
gevraagd of hij les wilde gaan 
geven bij zijn sportschool in 
IJmuiden (later bij Jos Kops). Hij 

mocht dan een opleiding docent 
jiu-jitsu volgen. Dat nam Hiense 
met beide handen aan, want hij 
vindt het heerlijk om met men-
sen om te gaan. Door de jaren 
heen gaf hij aan veel groepen 
les, bij verschillende sportscho-
len, waaronder Oyama, Dschen 
Dui, Kenamyu Haarlem en zelfs 
in Amsterdam en Den Helder. 
Op het hoogtepunt waren er wel 
vijf sportscholen waar hij weke-
lijks kwam. En dat alles naast 
zijn werk in zijn eigen drogiste-
rij. Hiense gaf les in judo en jiu 
jitsu en ontwikkelde ook zijn ei-
gen zelfverdedigingscursus zo-
als bij Special Health in Sant-
poort. Zo kwam hij met jong en 
oud in aanraking. Bij Sportschool 
de Lange in Beverwijk gaf hij les 
aan mensen met een verstande-
lijke handicap en ook daar had 
hij veel plezier in. Ook is hij lange 
tijd scheidsrechter geweest. Tien 
jaar geleden werd hij door de ge-
meente Velsen uitgeroepen op 
het jaarlijkse Sportgala uitgeroe-
pen tot Master van Velsen.
Het bijzondere van Edwin Hien-
se is dat hij zich aanpast aan de 
mogelijkheden van de cursisten, 
maar dat hij toch discipline eist. 
Zo kan hij heel goed omgaan 
met kinderen met ADHD en weet 
hij ook voor mensen met een li-
chamelijke handicap judo aan-
trekkelijk te maken. Door judo, 
jiu jitsu en zelfverdediging heeft 
hij honderden en misschien wel 
meer dan duizend mensen zelf-
vertrouwen in eigen kunnen ge-
geven. Een van zijn laatste suc-
cessen was een oudere dame die 
bij hem zelfverdediging leerde. 
Bij een dreigende situatie wist 
zij drie jonge overvallers met een 
beweging zo te imponeren dat zij 
wegrenden, terwijl zij riepen: ‘Pas 
op, zij doet aan vechtsport!’ Ach-
teraf wist de dame niet meer wat 
zij precies had gedaan, maar het 
werkte.
Op zijn 80ste doet Hiemse het 
iets rustiger aan. Hij beperkt zijn 
lessen tot twee per week, maar 
is elke week een paar uur op de 
tennisbaan te vinden, doet aan 
fitness en rent regelmatig een 
rondje door de duinen. Zo willen 
we allemaal wel 80 worden! (Ka-
rin Dekkers)

Diederik van Vleuten over WO I
Velsen - Maandag 28 juli is het 
precies 100 jaar geleden dat 
Oostenrijk Servië de oorlog ver-
klaart. Het begin van De Gro-
te Oorlog. In aanloop naar de 
100-jarige herdenking van de 
Eerste Wereldoorlog speel-
de Diederik van Vleuten afgelo-
pen theaterseizoen de prachtige 
voorstelling ‘Buiten Schot’. In het 
jubileumseizoen van zijn geliefde 
Stadsschouwburg Velsen neemt 
de meesterverteller het publiek 
nog eenmaal mee naar de jaren 
’14-’18 in zijn voorstelling ‘De 
Grote Oorlog’.
Diederik van Vleuten trok vol-
le zalen met ‘Buiten Schot’ (ook 
uitgezonden op televisie), zijn 
solo over de Grote Oorlog en het 

kleine Nederland. Een sterren-
regen in de pers en de Prijs van 
de Kritiek waren zijn beloning. 
Maar er was nog zóveel te ver-
tellen, er lag nog zóveel prach-
tig materiaal op plank, dat een 
uitzonderlijk plan boven kwam. 
Diederik van Vleuten trekt rond 
Wapenstilstandsdag (11 novem-
ber) opnieuw ten strijde, maar 
nu vergezeld door Ivo Janssen. 
Een nieuw duo beleeft zijn vuur-
doop. De meesterverteller en de 
meesterpianist gidsen het pu-
bliek op donderdag 13 novem-
ber (20.15 uur) een avondlang 
in woord, klank en beeld door 
de jaren ‘14-’18. Noem het een 
theatrale geschiedenisles, een 
live documentaire, een muzika-

le dia-avond. Noem het Buiten 
Schot ‘the very extended versi-
on’. Noem het wat u wilt, maar 
mis het niet.
‘De Grote Oorlog’ is slechts in 
een beperkt aantal theater te 
zien. Natuurlijk ook in de Stads-
schouwburg Velsen, het jarige 
theater waarmee Diederik van 
Vleuten een warme band heeft 
opgebouwd. Zijn voorstellin-
gen gaan in IJmuiden in premiè-
re en beleven er de laatste voor-
stelling. ,,Spelen in Velsen is als 
een warm bad”, aldus Diederik 
van Vleuten die, naar eigen zeg-
gen, ‘alleen maar mooie momen-
ten meegemaakt’ heeft in Vel-
sen. Kaarten zijn te bestellen via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl
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Opnieuw omzetrecord 
Kortebaan IJmuiden
IJmuiden - De zonovergoten en 
drukbezochte Rabobank IJmond 
Kortebaan in IJmuiden is ge-
wonnen door Wim van der Mes-
pel. De Leidschendammer reed 
met de 8-jarige ruin Selim naar 
de overwinning. Co Swagerman 
(met pikeur Frans van der Blonk) 
werd tweede, voor Iper Flying 
(Aad Pools) en Zenito Hanover 
(Frans van der Blonk). De kor-
tebaan in IJmuiden is onderdeel 
van het zomerfestival De Ken-
nemerlaan Leeft!, dat tot en met 
zondag duurde.
De bezoekers en de deelnemers 
waren ook dit jaar dolenthousi-
ast over het 295 meter lange par-
cours in de brede Kennemerlaan. 
Vanwege het prachtige weer was 
het al vroeg druk langs de baan. 
De politie schatte het aantal be-
zoekers rond 17.00 uur op ‘vele 
duizenden’. Bij de prijsuitreiking 

in de VIP-tent werd de verwach-
ting uitgesproken dat IJmuiden 
opnieuw kans maakt op de tro-
fee voor de beste kortebaandra-
verij van Nederland. Bij de totali-
sator werd 33.815 euro omgezet, 
een nieuw record voor IJmuiden. 
In 2013 werd voor bijna 30.000 
euro ingezet.
De koers werd vorig jaar voor 
het eerst in de Kennemerlaan 
gehouden. Dat bleek een schot 
in de roos. Volgers van het kor-
tebaandraven spreken over ‘de 
mooiste baan van Noord-Hol-
land’. Om de koers mogelijk te 
maken werd voorafgaand aan 
de eerste editie een verkeers-
drempel ter hoogte van de Na-
pierstraat verwijderd. De organi-
satie is in handen van de vrijwil-
ligers van Stichting Harddraverij 
IJmuiden en Zakencentrum Ken-
nemerlaan. (foto: Friso Huizinga)

IJmuiden - Zondagavond heeft 
Hoogoven-6 van Tata Steel kor-
te tijd zwarte rook uitgeblazen. 
De wolk waaide weg in de rich-
ting van Velsen-Noord. De emis-
sie ging gepaard met een hard 
geluid.
Volgens een voorlichter van Ta-
ta Steel was een veiligheids-
procedure in werking getre-
den. De hoogoven kreeg te ma-
ken met een procesverstoring. 

Om te voorkomen dat de oven 
door overdruk uit elkaar knalt, 
gaat boven in de oven een vei-
ligheidsklep open. Wat dan naar 
buiten komt, is hoogovengas. 
Door de hoogte kan het niet di-
rect kwaad voor omwonenden, 
aldus Tata Steel.
Het bedrijf doet bij dit soort in-
cidenten standaard een milieu-
melding bij de Provincie Noord-
Holland. (foto: Ko van Leeuwen)

Veiligheidsprocedure na storing
Zwarte rook uit hoogoven

Bezwaar tegen 
referendumbesluit HOV
Velsen - De indieners van het 
referendumverzoek over HOV 
Velsen hebben vorige week be-
zwaar aangetekend tegen het 
besluit van de gemeenteraad om 
dit verzoek af te wijzen. Zij vin-
den dat de raad dit ten onrechte 
heeft gedaan. 
De indieners boden op 5 juni 
een zogenaamd inleidend ver-
zoek aan tot het houden van een 
referendum over het bestem-
mingsplan HOV-tracé. Nog die-
zelfde avond werd dit verzoek 
door de raad besproken. De 
meerderheid van de raad oor-
deelde dat het besluit over het 
bestemmingsplan zijn grondslag 
heeft in een eerder besluit, na-
melijk het tracébesluit uit 2008. 
In de nieuwe referendumveror-
dening 2013 staat dat daarover 
geen referenda kunnen worden 
gehouden.
Merkwaardig is dat dit een nieu-
we regel is, die in de oude re-
ferendumverordening uit 2007 
niet bestond. De indieners ver-
moeden dat dit expres is gedaan 
na het eerdere referendumver-
zoek uit 2012, om een referen-
dum over HOV in de toekomst 
te voorkomen. Zij gaven toen al 
aan een nieuw referendumver-
zoek over het bestemmingsplan 
HOV tracé te overwegen. Daar 
lijkt inderdaad een stokje voor 
gestoken te zijn.
De vraag is echter of het juri-
disch klopt. De indieners stellen 
daar grote vraagtekens bij en 

hebben in hun bezwaarschrift 
diverse juridische argumenten 
genoemd. Zo zou de raad de af-
wijzing niet goed hebben onder-
bouwd en zijn er uitspraken van 
de Raad van State waaruit blijkt 
dat verwijzen naar een eerder 
besluit niet altijd terecht is, voor-
al niet als in de tussenliggen-
de periode veel veranderd is. In 
het geval van HOV Velsen is pas 
sinds een kleine twee jaar be-
kend wat de werkelijke implica-
ties zijn. Bovendien is voor een 
deel van het tracé dat door Sant-
poort-Noord loopt, een nieuw 
raadsbesluit genomen.
De referendumverordening is 
na het eerste referendumver-
zoek over HOV Velsen gewijzigd. 
Nu beroept de raad zich op een 
nieuw artikel. Volgens de indie-
ners mag dat niet. 
De gemeenteraad moet volgens 
de Algemene Wet Bestuursrecht 
binnen zes weken een besluit 
over het bezwaar nemen. ,,Wij 
verwachten niet dat de gemeen-
te ons gelijk zal geven’’, aldus 
de indieners. ,,Uiteraard hopen 
wij dat wel, maar mocht dat niet 
gebeuren dan willen we dat de 
rechter een oordeel geeft over 
ons bezwaar. Wij blijven ervan 
overtuigd dat heel veel Velsena-
ren een referendum willen. Dan 
hebben we het nog niet eens 
over ons beroep bij de Raad van 
State tegen de vaststelling van 
het bestemmingsplan. We blij-
ven strijdbaar.’’

Velsen - Rijkswaterstaat heeft 
de renovatiewerkzaamheden 
aan de Velsertunnel definitief 
gegund aan de aannemerscom-
binatie Hyacint. Hyacint is een 
combinatie van aannemers Du-
ra Vermeer, BESIX en installatie-
bedrijf SPIE Nederland. De com-
binatie is bij gunning ook verant-
woordelijk voor het onderhoud 
van de tunnel gedurende zeven 
jaar. De renovatiewerkzaamhe-
den starten voorjaar 2016.
Rijkswaterstaat laat tijdens de 
renovatie onder meer de door-
rijhoogte van de tunnel vergro-
ten, zodat er minder incidenten 
plaatsvinden met te hoge vracht-
wagens. Daarnaast vernieuwt 
Rijkswaterstaat vrijwel alle tun-
neltechnische installaties (zo-
als de ventilatie, het blussysteem 
en de verlichting) en worden de 
vluchtwegen aangepast. Om de 
werkzaamheden veilig te kunnen 
uitvoeren, gaat de tunnel in 2016 
negen maanden helemaal dicht. 
Na de renovatie kan de Velser-
tunnel weer tientallen jaren mee. 
Met het totale project is 105 mil-
joen euro gemoeid. Hierin zit-
ten onder andere de kosten voor 
de renovatie en voor de bereik-
baarheidsmaatregelen die Rijks-
waterstaat treft om de IJmond in 
2016 bereikbaar te houden.
Om de regio IJmond tijdens de 
renovatie bereikbaar te hou-
den, heeft Rijkswaterstaat sa-
men met Provincie Noord-Hol-
land, betrokken gemeenten, sa-
menwerkingsverband IJmond 
Bereikbaar, de transportsec-
tor en ondernemers in de regio 
een bereikbaarheidsplan opge-
steld. Begin juli maakte Rijkswa-
terstaat deze uitgebreide aanpak 
bekend. In het bereikbaarheids-
plan staan maatregelen op het 
gebied van verkeer, mobiliteit en 
communicatie. De uitvoering van 
de eerste bereikbaarheidsmaat-
regelen begint later dit jaar. Zie 
ook www.rijkswaterstaat.nl/vel-
sertunnel.

Renovatie 
Velsertunnel 
gegund aan 

Hyacint-combi

IJmuiden - Zondag 27 ju-
li wordt op het Velserduinplein 
weer een gezellige kofferbak-
markt gehouden, van 8.00 tot 
15.00 uur. Deze markt die ge-
prezen wordt door zowel de 
standhouders als het publiek 
zal deze dag weer helemaal vol 
staan met auto’s met tal van 
goederen. Wie ook wil deel-
nemen is welkom, tegen een 
kleine vergoeding. Reserveren 
hoeft niet. Vanaf 7.30 uur kan 
men het parkeerterrein op waar 
de verkoop kan beginnen. Voor 
verdere inlichtingen, bel 06-
42456182 of 0255-518380. De 
volgende kofferbakmarkten zijn 
op 31 augustus en op 28 sep-
tember. 

Kofferbakmarkt

Eind mei is mijn vader van 86 
jaar in de supermarkt aan het 
Marktplein gearresteerd voor 
diefstal. Hij redt zich aardig, 
dachten wij, maar zijn geheugen 
is achteruit gegaan. Hij vertelde 
zelf dat hij was gearresteerd. Hij 
had een zakje kaas in zijn broek-
zak en spullen in de rollator niet 
afgerekend. Op het politiebu-
reau werd proces verbaal opge-
maakt. Winkelontzegging voor 
één jaar, een boete van 100 euro 
en een acceptgiro van 181 euro 
van de stichting Winkeldieven. 
Vanaf het politiebureau Tiberi-
usplein moest hij lopend met de 
rollator weer naar huis. Na een 
gesprek met mijn vader gaf hij 
aan helemaal niet uit te zijn op 
diefstal. ‘Ik heb toch geld in mijn 
portemonnee. Alleen mijn ge-
heugen gaat wat achteruit.’ Mijn 
vader is onder behandeling van 
een geriater.
Uiteindelijk zijn zowel mijn zus 
als ik bij de supermarkt langs 
geweest. Er werd aangegeven 
dat er al vaker op mijn vader 
was gelet en dat ze hem heb-
ben gezegd dat ze de volgen-
de keer de politie zouden bellen. 
Nu heeft mijn vader zijn gehoor-
apparaten niet altijd aan staan, 

dus waarschijnlijk heeft hij dit 
niet goed gehoord, want hij was 
zich van geen kwaad bewust. 
De vraag aan de manager was, 
waarom er niet is geprobeerd 
een gesprek met mijn vader aan 
te gaan. Een briefje met namen 
heeft hij in zijn portemonnee, 
ons bellen was een stuk klant-
vriendelijker geweest. Uiteinde-
lijk is ons medegedeeld dat de 
supermarkt geen zorginstelling 
is. Het hoofdkantoor gaf wel een 
excuus. Toen langs gegaan bij 
politie Velsen. De agent gaf aan 
dat bij de arrestatie van volwas-
senen niet naar ouders of familie 
wordt gevraagd. Verder gaf hij 
aan dat hij uit het proces verbaal 
niet op kon maken dat mijn va-
der verward was. Ook bij de offi-
cier van justitie was er geen be-
grip, dus geen kwijtschelding.
Ieder aan wie ik dit verhaal ver-
tel vindt het een grote schande 
hoe er is omgegaan met een ou-
dere. Mijn ouders hebben altijd 
netjes betaald in de supermarkt, 
maar nu gaat het in het hoofd 
van mijn vader niet zo goed en 
dan ben je opeens een dief. Wij 
hebben hier geen woorden voor!
 
Helma Mooiman, IJmuiden
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Pittige Vierdaagse, ingetogen finale
Driehuis - Van 15 tot en met 
18 juli vond de 98ste Nijmeegse 
Vierdaagse plaats. Ook dit jaar 
waren er weer veel deelnemers 
uit de gemeente Velsen. Eén van 
hen was Driehuizenaar Marc Hil-
lebrink, tevens gemeenteraads-
lid voor D66Velsen. Hij ervaart 
de Vierdaagse 2014 als ‘een pit-
tig, warm wandelfestijn eindi-
gend met een ingetogen binnen-
komst op de Via Gladiola’.
Marc Hillebrink deed dit jaar voor 
de achtste keer mee: ,,Elke Vier-
daagse is anders. Niet alleen het 
weer, maar ook je eigen conditie 
spelen mee.’’ Hij ziet het behalen 
van de Nijmeegse Vierdaagse 
als een fysieke uitdaging. ,,Daar-
naast is de onderlinge sfeer tus-
sen deelnemers, maar ook tus-
sen toeschouwers geweldig. Je 
wordt letterlijk, maar ook figuur-
lijk vier dagen door toeschou-
wers op handen gedragen.’’ 
Dit jaar hadden veel deelne-
mers, met name de laatste twee 
dagen, veel last van de warm-
te. De belasting op de spieren 
neemt gedurende de dagen toe. 
Het afwisselen van weggedeel-
ten helpt om zorg te dragen voor 

een juiste belasting van de voe-
ten. Daarnaast kunnen de deel-
nemers aan het eind van iede-
re wandeldag gebruikmaken van 
een massage bij een van de ve-
le massage- en/of verzorgings-
punten.
De wandelgroep waar Hillebrink 
deel van uit maakt, overnachtte 
ook dit jaar bij een gastgezin in 
het centrum van Nijmegen. De 
woning ligt nog geen 2 km van 
de start en finishplaats aan de 
Wedren. ,,Een voordeel van het 

overnachten in Nijmegen is dat 
je ook iets meemaakt van de Nij-
meegse feesten, die de gehele 
week gaande zijn. Het gastgezin 
verzorgt ’s avond de maaltijden, 
welke veelal koolhydraatrijk zijn, 
zoals pasta’s en pizza. Regelma-
tig en afwisselend eten en drin-
ken, maar ook voldoende nacht-
rust is van belang om de Nij-
meegse 4Daagse tot een goed 
eind te brengen.’’
Vanwege de vliegramp in de Oe-
kraïne besloot de organisatie de 
binnenkomst dit jaar ingetogen 
te houden. Vanaf Cuijk (de zoge-
naamde Via Gladiola) tot aan de 
finish op de Annastraat werd er 
geen muziek gespeeld en waren 
de defilés sober. 
Ondanks de zware tochten en 
vaak warme weersomstandig-
heden is Hillebrink aangestoken  
door het ‘Vierdaagsevirus’. Op de 
vraag of hij volgend jaar mee-
loopt antwoordt hij: ,,Natuurlijk 
loop ik mee tenzij er andere on-
overkoombare zaken zijn die dit 
doorkruizen.’’ Vanwege de sfeer 
en de fysieke uitdaging vindt hij  
de Nijmeegse Vierdaagse een 
aanrader. (foto: Facebook)

Asbestvrije daken voor 
manege Kennemergaarde
Santpoort-Zuid - Terwijl er heel 
veel mensen lekker op vakantie 
zijn wordt er op manege Kenne-
mergaarde keihard gewerkt om 
de daken van de binnenrijbaan 
en de paardenstal te vervangen.
Zoals bij de meeste agrarische 
bedrijven die 30, 40 jaar gele-
den zijn gebouwd, is er in de da-
ken asbest verwerkt. Dit materi-
aal is erg sterk, brandvertragend 
en werd door deze eigenschap-
pen in heel veel bouwwerken 
gebruikt. Later werd bekend dat 
asbest slecht is voor de gezond-
heid en is het verboden. Zolang 
asbest bijvoorbeeld op de daken 
zit en er niets mee gebeurt kan 
het geen kwaad. Maar in 2024 
moeten alle agrarische bedrij-
ven hun asbestdaken vervangen 
hebben. Manege Kennemer-
gaarde heeft daar niet op wil-
len wachten en de klus dit jaar 
gepland; de asbestdaken wor-
den door een gecertificeerd be-

drijf verwijderd en er komt een 
prachtig nieuw dak voor terug. 
Dit is wel een hele operatie; alle 
(70) paarden kunnen twee we-
ken lang niet op stal terecht, dit 
betekent dat er ook geen les ge-
geven kan worden.
Maar de paarden en pony’s van 
manege Kennemergaarde vin-
den dit helemaal niet erg: zij lo-
pen heerlijk op het weiland en 
genieten van een welverdien-
de vakantie! Heeft u ze al zien 
staan? Een deel staat bij de 
boerderij, tegenover de ingang 
van Duin en Kruidberg, en een 
deel staat bij de Slaperdijk. 
Op 2 augustus komen ze alle-
maal weer terug naar stal en 
4 augustus gaan de manege 
weer open. Dit met een heerlijk 
schone stal, de jaarlijkse  gro-
te schoonmaakbeurt wordt ook 
meteen uitgevoerd! Nieuwsgie-
rig geworden? Vanaf 4 augustus 
is men weer welkom.

 

Donderdag 
24 juli

Boerderij Zorgvrij: dagelijks 
de Toverboerderij, tentoonstel-
ling: Alle dieren vertellen een 
eigen verhaal.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe tentoonstel-
ling voor kinderen en volwassen 
van alle leeftijden over de na-
tuur om ons heen in deze vrolij-
ke jaargetijden.
Zomeren op de buitenplaats, 
hedendaagse follies in de stijl-
tuinen van Beeckestijn en ten-
toonstelling in het huis. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur.

Vrijdag 
25 juli

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van Anton 
de Roo zien.  
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebbels 
en zomerzon!’ Doe tentoonstel-
ling voor kinderen en volwas-
sen.
Zomeren op de buitenplaats, 
hedendaagse follies in de stijl-
tuinen van Beeckestijn en ten-
toonstelling in het huis. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur.

Zaterdag 
26 juli

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’.  
Zomeren op de buitenplaats, 
hedendaagse follies in de stijl-
tuinen van Beeckestijn en ten-
toonstelling in het huis. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur.

Zondag
27 juli

Kofferbakmarkt op het Velser-
duinplein in IJmuiden. Van 08.00 
tot 15.00 uur.
Rit met de stoomtrein vanaf 
station Velserbosch. Reserveren 
via 06-12129068. Eerste rit om 
10.45 uur. Terug om 12.15 uur. 
Zie www.csy.nl. Kaartjes 5 euro, 
kinderen 3 euro.
Braderie van 11.00 tot 18.00 
uur op de Kennemerbloulevard, 
IJmuiden aan Zee.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 

Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe tentoonstel-
ling voor kinderen en volwas-
sen.
Zomeren op de buitenplaats, 
hedendaagse follies in de stijl-
tuinen van Beeckestijn en ten-
toonstelling in het huis. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur.
Wandeling met high tea bij 
Duin en Kruidberg. Vanaf 
14.00 uur, wandeling met na-
tuurgids. Deelname 29,50 eu-
ro. Reserveren via 023-5121800 
of e-mail naar: liza.buijs@duin-
kruidberg.nl.

Maandag
28 juli

Jeugdtoernooi bij BLTC Wes-
terhout, Zeestraat in Beverwijk, 
van 28 juli t/m 3 augustus. Leef-
tijd 10 t/m 18 jaar. 
Instuif bridgewedstrijden in 
de Sporthal van Beverwijk, Van 
Loenenlaan 1 om 19.30 uur. In-
schrijven tussen 19.00 en 19.15 
uur. Meedoen kost 5 euro per 
paar. 

Dinsdag
29 juli

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebbels 
en zomerzon!’ Doe tentoonstel-
ling voor kinderen en volwas-
sen.

Woensdag
30 juli

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’.  
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebbels 
en zomerzon!’ Doe tentoonstel-
ling voor kinderen en volwas-
sen. 14.00-16.00: zomerknutse-
len inloop; schilderij, ketting of 
rups. Kosten 1,- bovenop en-
treeprijs.

Donderdag 
31 juli

Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels 
en zomerzon’

Oproep: tel
de vlinders
in uw tuin

Regio - Op 1, 2 en 3 augustus 
organiseert De Vlinderstichting 
voor de zesde maal de landelijke 
tuinvlindertelling. In dat week-
end zal overal in Nederland ge-
speurd worden naar vlinders in 
de tuin. Iedereen kan meedoen, 
het tellen hoeft niet meer dan 
een kwartier in beslag te ne-
men. Ga naar www.vlindermee.
nl of download de app vlinder-
mee gratis. Door de vlinders in 
de tuin te tellen, kan gemeten 
worden hoe het met de natuur in 
de omgeving gaat. En die cijfers 
zijn belangrijk, want dagvlinders 
reageren snel op het milieu en 
klimaatverandering. De Vlinder-
stichting verzamelt al jarenlang 
gegevens over vlinders, zodat 
ze nog beter beschermd kun-
nen worden. Ook gegevens uit 
de bebouwde kom horen daarbij.
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Het Rode Kruis geeft 
verkoelende tips

Velsen - Het is volop zomer en de 
temperatuur loopt flink op. Aan-
genaam voor velen, maar bij aan-
houdende hitte een risico voor 
ouderen. Uit onderzoek blijkt dat 
het sterftecijfer toeneemt bij ho-
gere temperaturen. In juli 2006 
stierven door hitte 1.000 men-
sen meer dan gemiddeld in deze 
maand. Ouderen kunnen uitdro-
gen, last krijgen van vermoeid-
heid, concentratieproblemen en 
benauwdheid. Maar ook jonge 
kinderen, mensen met overge-
wicht en chronisch zieken zoals 
diabetici en mensen met hart- en 
longaandoeningen lopen risico.
Het advies is minstens twee li-
ter water per dag te drinken, ook 
als men geen dorst heeft. Hier-
door blijft de transpiratie op 
gang zodat koeling van het li-
chaam plaatsvindt. Vermijd alco-
hol, koffie, thee en drankjes met 
veel suiker. Blijft u binnen of in 
ieder geval in de schaduw tussen 
12.00 en 16.00 uur en vermijd in-
spanning tijdens deze uren van 
de dag. Leg af en toe een koele 
handdoek in uw nek of neem een 
koele douche of bad. Als u naar 
buiten gaat, draag dan een hoed 
of pet, een zonnebril en luchti-
ge, lichte kleding. Overdag is het 
buiten vaak warmer dan binnen 
en kunt u het beste de ramen 
sluiten, de zonwering laten zak-
ken en de gordijnen dicht doen 
in de kamers waar de zon op 
staat. ‘s Nachts koelt u het huis 
door de ramen open te zetten.

Onder warme omstandigheden 
is het verder raadzaam jonge 
kinderen in de gaten te houden. 
Spoor ze aan regelmatig water te 
drinken en smeer ze goed in met 
een zonnebrandcrème met een 
factor 20 of hoger en laat ze een 
petje dragen.
Als iemand in uw omgeving on-
derstaande symptomen ver-
toont, kan er sprake zijn van hit-
te-uitputting: veel zweten en het 
slachtoffer ziet bleek, hoofdpijn, 
duizeligheid, braken, spierkram-
pen, snelle, oppervlakkige pols, 
ernstige vermoeidheid, slap voe-
len, in sommige gevallen flauw-
vallen en ‘fouten’ maken bij han-
delingen. Dit kan overgaan in 
een zonnesteek. Zie ook www.
rodekruis.nl/eerste-hulp/wat-
te-doen-bij/oververhitting (foto: 
Friso Huizinga)

Bites & Beats
Culinair en muzikaal 
feest voor goed doel
Heemskerk - Na het succes 
van de eerste editie waren de le-
den van de Junior Chamber In-
ternational IJmond er snel uit: dit 
mocht niet beperkt blijven tot een 
activiteit in het kader van Heems-
kerk 950 jaar. Daarom is de tuin 
van Slot Assumburg op zondag 
24 augustus opnieuw het decor 
van Bites & Beats, het muzikale 
en culinaire evenement waarvan 
de opbrengst ten goede komt aan 
een goed doel. Doneren was nog 
nooit zo leuk!
De combinatie van smakelijke ‘bi-
tes’, bereid en geserveerd door re-
gionale (horeca)ondernemers, en 
de swingende ‘beats’ van bands 
en dansgroepen uit de IJmond 
bleek een schot in de roos. De 
eerste editie van het gratis toe-
gankelijke evenement trok dui-
zenden bezoekers die allemaal 
even enthousiast waren over het 
concept. Dit jaar willen de leden 
van de Junior Chamber Interna-
tional IJmond er nog een schepje 
bovenop doen. Het doel is om een 
terugkerend evenement neer te 
zetten dat net zo vanzelfsprekend 
is als bijvoorbeeld de feestweek.
Eén van de hoogtepunten van Bi-
tes & Beats is de eendjesrace 
die in samenwerking met de Li-
ons wordt georganiseerd. In de 
slotgracht van Assumburg wor-

den 1.500 plastic eendjes losgela-
ten. De eigenaren van de eendjes 
die als eerste de finishlijn passe-
ren, winnen mooie prijzen. De op-
brengst van de eendjesrace komt, 
net als een groot deel van de ho-
recaomzet, ten goede aan ‘Ook 
voor jou’. Deze stichting biedt 
kleinschalige ondersteuning aan 
kinderen, jongeren en volwasse-
nen met een verstandelijke be-
perking. Vorig jaar bedroeg de 
opbrengst 7.500 euro. Dat geld 
ging toen naar ‘Het Huis Heems-
kerk’.
De leden van de Junior Chamber 
International IJmond, ook wel be-
kend als Junior Kamer IJmond, 
organiseren Bites & Beats op vrij-
willige basis. Op die manier wer-
ken zij aan hun persoonlijke groei. 
De Junior Chamber International 
streeft wereldwijd naar het op-
leiden van betere leiders die een 
betere samenleving mogelijk ma-
ken. Het lidmaatschap staat open 
voor jonge ondernemers tot 40 
jaar.
Bites & Beats duurt van 12.00 tot 
21.00 uur en vindt plaats in de 
tuin van Slot Assumburg, Tolweg 
9 in Heemskerk. Zie ook www.bi-
tesbeatsnl of ‘like’ de fanpage op 
Facebook. Weel & Mol Assuranti-
en in Castricum is hoofdsponsor 
van het evenement.

Velsen-Noord – Zondag 27 ju-
li rijdt de stoomtrein weer over 
het Corus terrein. Vertrek om 
10.45 uur vanaf het Velserbosch 
station (hoofdkantoor Dudok-
huis). Kaartverkoop start om 
09.30 uur. Volwassenen betalen 
5 euro, kinderen tot 12 jaar 3 eu-
ro. Reserveren kan tijdens kan-
tooruren via 0251-490352 of 06-
12129068. Kaartjes kunnen tot  
10.00 uur worden opgehaald bij 
het loket. Om veiligheidsrede-
nen is een identiteitsbewijs ver-
plicht. Terugkomst is rond 12.15 
uur. Vanaf 11.00 uur is het Hoog-
oven Bedrijfsmuseum geopend. 
Bij voldoende animo is er om 
13.00 uur nog een rit. Zie ook 
www.csy.nl.

Stoomtrein 
rijdt weer

Beloftenteam Telstar 
start in Eerste Klasse
Velsen - Het nieuw opgerichte 
beloftenteam van Telstar VVNH 
debuteert in de Eerste Klasse A 
(zaterdag) van het vrouwenvoet-
bal. De Noord-Hollandse talenten 
die het belofteteam van de Tel-
star Vrouwen gaan vormen, zijn 
Joia Pauletta (afgelopen seizoen 
reeds bij Telstar), Kelly Steen 
(Zandvoort), Puck Meinsma 
(CTO Amsterdam), Sanne van 
der Velden (De Foresters), Jai-
my Gouweleeuw (ADO’20), Mar-
scha Roubos (SV Overbos), Am-
ber Würing (Vitesse ’22), Myrthe 
Bosschieter (FC Purmerland), Zoë 
van Wijngaarden (DSS), Inge van 
Niekerk, Lotte Hopman, Lisa Kre-

mers en  Carli Luntz (allen For-
tuna Wormerveer). Diverse speel-
sters maakten afgelopen seizoen 
tevens deel uit van de Meiden 
Academie van Telstar VVNH. De 
beloften van Telstar zullen hun 
trainingen tegelijk met het eerste 
elftal afwerken bij het Tata Steel 
Stadion, onder leiding van de 
nieuw aangestelde beloftentrai-
ner, Gerard Timmers. De thuis-
wedstrijden van het elftal zul-
len plaatsvinden op het Haarlem-
se Sportpark Pim Mulier, de mor-
derne thuishaven van DSS. De-
ze vereniging is met ingang van 
1 juli de nieuwe satellietclub van 
Telstar VVNH.

Velsen-Zuid - Van zondag 12 
oktober tot en met zondag 14 
december is er op Buitenplaats 
Beeckestijn wederom een ten-
toonstelling te zien met werk van 
lokale kunstenaars. In navolging 
van het succes van de tentoon-
stelling ‘Kennemer Landschap-
pen’, waarbij 100 werken ten-
toongesteld werden, vragen zij 
kunstenaars uit Kennemerland 
hun beste werk in te zenden met 
het thema ‘Bomen’. Het streven is 
om met de tentoonstelling ‘On-
ze Bomen’ de prachtige oude (en 
jonge) bomen in de omgeving te 
laten zien door de ogen van de-
genen die er dicht bij staan. Dit 
kan op allerlei manieren wor-
den verbeeld: figuratief, non-fi-
guratief of als een illusie omtrent 
dit thema. Kunstenaars worden 
dan ook aangemoedigd crea-
tief te zijn. Niet alleen schilde-
rijen, tekeningen en foto’s, maar 
ook beelden en installatiekunst 
zijn welkom. Afhankelijk van het 
aantal inzendingen zal er een se-
lectie plaatsvinden. De tentoon-
stelling ‘Onze Bomen’ is een ver-
kooptentoonstelling. Van elke 
verkoop gaat 20% naar een goed 
doel: het behoud van Buiten-
plaats Beeckestijn. Het inschrijf-
formulier is te vinden op www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl. Aan-
melden kan toch en met zondag 
21 september 2014.

Kunstenaars 
gezocht

IJmuiden - Zaterdag 30 augustus 
verandert de Trawlerkade in het 
grootste gratis toegankelijke kin-
derparadijs van de IJmond. Klok-
slag 12.00 uur geeft Nederlands 
grootste drijvende zwenkkraan, 
het Nijlpaard van Oba,  op im-
posante wijze het startschot voor 
de kinderspelen.  De indrukwek-
kende kraan zal bijna 50 ton wa-
ter omhoog hijsen om het daarna 
weer terug te laten plonsen.
De hele dag kunnen kinderen 
met behulp van hun kinderspe-
lenstempelkaart genieten van 
meer dan twintig activiteiten over 
het gehele festivalterrein. Eén van 
de hoogtepunten wordt een spec-
taculair meezingconcert van de 
populaire Nickelodeon-kinderte-
levisieheld Dirk Scheele. Hij was 
vier jaar geleden voor het laatst te 
gast op het Havenfestival. Meer 
dan duizend kinderen genoten 
toen van een spectaculair thea-
terconcert. Hoog tijd dus om de 
populaire kindertelevisieheld te-
rug te halen! 
Dirk Scheeles liedjes worden op 
peuterspeelzalen zoveel gedraaid 

dat ze ware klassiekers genoemd 
kunnen worden. Voor zijn CD ‘De 
Liedjesspeeltuin’  kreeg hij zelfs 
een speciale award omdat er 
100.000 cd’s verkocht zijn. Ook op 
het Havenfestival zullen de kids 
spontaan gaan meezingen als 
hij bekende hits als ‘Tandenpoet-
sen’, ‘Lieveheersbeestje’, ‘De fruit-
shake’ en ‘De boom staat stil’ gaat 
zingen.
Vanaf 18 augustus is het volledige 
programma van het Havenfestival 
2014 te vinden op www.havenfes-
tivalijmuiden.nl.







Uitslag 
loterij

ZOMERFESTIVAL 2014

Dit is de uitslag van de loterij van De Kennemerlaan 
Leeft!, die zondagavond door Notaris Eric Ros is 
getrokken. De prijswinnaars kunnen zich melden 
bij Wilma Molenaar van de Stichting Harddraverij 
IJmuiden, telefoon 06-54357503, of via de site
www.dekennemerlaanleeft.nl.

Lotnummer Aangeboden door: Artikel

1028 WinSys ICT Ijmuiden Laptop
701 Venice/ Gordijnatelier Weekend op 4-sterren Camping De Pallegarste 
  inclusief € 100,00 zakgeld
1080 Juwelier Ris Waardebon van € 100,00
2753 SC Telstar Seizoenskaart SC Telstar
2938 Emy`s Schoonheidss Waardebon schoonheidsbehandeling 
  bij Emy Schoonheidssalon
2994 Rijopleiding Mike vd Bos Rijvaardigheidstraining 
2913 LEV Sieraden MelanO armband
57 Albert Heijn Weber barbecue
2636 Kreta Dinnerbon voor 2 personen
1608 Mojo`s Eten en Drinken Kadobon t.w.v € 50,00
580 Mojo`s Eten en Drinken Kadobon t.w.v € 50,00
965 Venice/ Gordijnatelier Waardebon t.w.v. € 50,00
2439 De Body Manager Afslankbehandeling
2218 De Body Manager Afslankbehandeling
1713 Abelia  Waardebon
2413 Work Out Velsen Maandkaart voor onbeperkt sporten bij Work Out
1628 Work Out Velsen Maandkaart voor onbeperkt sporten bij Work Out
2887 Work Out Velsen Maandkaart voor onbeperkt sporten bij Work Out
931 Kok Fietsen Kadobon
754 Kok Fietsen Regenjas met schoenbeschermer
2974 Korf Catering Waardebon voor verrassingssalade
1444 Korf Catering Waardebon voor verrassingssalade
1544 Groenrijk Velserbroek Kadobon 
170 Boeketterie Bonny Bon voor verrassingsboeket
614 Willy`s Vis Waardebon
2215 Café Cheers Drankbon 
2405 Café Cheers Drankbon
2910 Café ‘t Centrum Meter bier 
1945 Café ‘t Centrum Meter bier
1522 Café De Brug Meter bier 
987 Café De Brug Meter bier
640 Cheryls Knippaleis Waardebon voor een keer Knippen
2374 Viskiosk De Zeester Waardebon
2250 Lan Nailstudio Waardebon
1971 Lan Nailstudio Waardebon
2720 Lan Nailstudio Waardebon
200 Slagerij van de Linden Waardebon voor paardenworst
702 Slagerij van de Linden Waardebon voor paardenworst
2535 De Kaasmarkt Waardebon
2418 Brasserie Het Zandhuis Kadobon plus DVD van Hans Klok
2424 Foto Gans Babyfotoboek
1416 PC Plus Wekker in de vorm van motorhelm
2354 H&R Kapsalon Haarverzorgingpakket
2097 H&R Kapsalon Haarverzorgingpakket
2532 The Body Manager Waardebon pedicurebehandeling
1016 Bij Bo, Kennemerlaan Ketting
1420 Jacky Hart Shawl
979 BB Stysle Waardebon
1352 Rock ‘n Roll Babystore Kadobon
2684 De Gezellige Woonwinkel Kadobon
2845 Angela’s Haarmode Kadobon
115 Creations Hair @ Make up Kadobon
472 De Liefde Boeddhabeeld
2923 Fundata Kadobon
475 Spray Tanning by Esther Kadobon
530 Bianca`s Pedicure Pedicurebehandeling
2057 Ijmuiden Vis online Waardebon
1705 Foto Loek Anderson Oplader digitale camera
641 Foto Loek Anderson Oplader digitale camera
1136 Maderie Kadobon
2841 Readshop Marktplein Boek Zeehaven IJmuiden
2034 Kado en Woondecoratie 
 Willy en Kim Woondecoratiepakket
1353 Kado en Woondecoratie 
 Willy en Kim Woondecoratiepakket
564 Welkoop Santpoort Waardebon
1903 Melisa Maison Waardebon voor tekstbord naar keuze
2854 Melisa Maison Waardebon voor tekstbord naar keuze
2920 Groeten uit IJmuiden Setje onderzetters
2695 Groeten uit IJmuiden Blik drop
2702 Sorrento Spaghetteria Kadobon
278 Cigo Tijdschriftenpakket
252 Bakkerij Wijnker Appeltaart
578 Bakkerij Wijnker Appeltaart
1503 Nagelstudio Nagelnieuw Waardebon
2750 Beeksma Banket Waardebon
1356 Blokarten Waardebon voor 1 uur blokarten voor 2 personen
2763 Blokarten Waardebon voor 1 uur blokarten voor 2 personen
1706 Blokarten Waardebon voor 1 uur blokarten voor 2 personen
1148 Brinks Dierenshop en 
 Hobbywinkel Velzen Combinatieprijs

Foto’s: Joop Waijenberg en Machiel Kraaij



24 juli 201416

Exclusieve dinnerparty 
met Henny Huisman
Uitgeest - A9Studios, onder-
deel van Bobs Party & Events, 
brengt in de maanden okto-
ber, november en december 
een gloednieuwe dinnershow 
met Henny Huisman. Bege-
leid door de zeskoppige band 
Alle Tijd uit Alkmaar vertelt 
de presentator op humoristi-
sche wijze zijn levensverhaal, 
terwijl het publiek geniet van 
een driegangendiner op top-
niveau. Liefhebbers moeten 
er echter snel bij zijn, want 
er staan slechts vier uitvoe-
ringen van deze exclusieve 
show gepland.

Het zijn drukke tijden voor Hen-
ny Huisman. Eind augustus keert 
de sympathieke presentator te-
rug op televisie bij SBS6. Voor 
die zender gaat hij, samen met 
zangeres Do en Airen Mylene 
het programma ‘Surprise Surpri-
se’ presenteren, een eigentijd-
se variant op ‘De Surpriseshow’, 
Henny’s kijkcijferhit uit de ja-
ren ‘80 en ‘90. Inmiddels is het 
zalencomplex A9Studios omge-
toverd tot een compleet Hen-
ny Huisman Museum. Hier zijn 
nagenoeg alle attributen te vin-
den die te maken hebben met 
Henny’s televisiecarrière. Van 
het kledingrek uit de playback-

shows tot aan de singles en lp’s 
die hij uitbracht, het staat er alle-
maal. Zelfs een op ware grootte 
uitgevoerd beeld van het paard 
Snuitje, een op schaal gemaakt 
kanon (een geschenk van RTL4, 
nadat men Henny had uitgeroe-
pen tot ‘kijkcijferkanon’ en de 
vele televisieprijzen die hij in de 
wacht sleepte zijn er te zien. Ook 
hangen er veel foto’s van Henny, 
gemaakt tijdens bijzondere mo-
menten in zijn televisieloopbaan.

Een eigen museum is natuurlijk 
mooi, maar op het podium voelt 
Henny zich pas echt in zijn ele-
ment. In de zoektocht naar nieu-
we concepten voor A9Studios 
legde marketingmanager Ruud 
Stam contact met de presenta-
tor. Stam: ,,Ik was zelf altijd een 
groot fan van Henny’s shows. Hij 
is een levende televisielegen-
de. Het klikte meteen goed tus-
sen ons en we zijn gaan praten 
over een samenwerking. We be-
gonnen met de insteek van een 
tentoonstelling, maar uiteindelijk 
hebben we besloten om er een 
avondvullende show van te ma-
ken.’’ Huisman heeft de show in-
middels al in grote lijnen op pa-
pier staan: ,,Vanaf mijn tiende 
jaar tot aan nu, alles komt voor-
bij. Mijn eerste ontmoeting met 

Joop van den Ende, de kandida-
ten in mijn shows, die later be-
roemd werden, ik ga iemand in 
het publiek verrassen, het wordt 
een interactieve show.’’ Om die 
reden is ook niet gekozen voor 
de term dinnershow, maar: Hen-
ny Huisman Showbizz Dinner-
party.

De show duurt vier uur en zal 
worden opgevoerd op 25 okto-
ber, 15 november en 29 novem-
ber. Op 25 december is er een 
aangepaste kersteditie. Kaarten 
kosten 75 euro per persoon, in-
clusief driegangendiner, onbe-
perkt drinken uit de Holland-
se bar en gratis parkeren. Kin-
deren betalen 40 euro. Ook be-
staat de mogelijkheid om plaat-
sen aan de bar te reserveren 
voor 60 euro per persoon, de-
ze plaatsen worden uitsluitend 
per twee verkocht. Voor grotere 
groepen kunnen in overleg extra 
speeldata aan het schema wor-
den toegevoegd. Uitgebreide in-
formatie, inclusief reserverings-
mogelijkheden, zijn op de websi-
te www.bobs.nl onder de menu-
keuze ‘dinnershows’ te vinden. 
Aanvullende informatie is ook 
verkrijgbaar bij de partyplanners 
van A9Studio’s, telefoon 0251 
310933.

Actie tegen plastic soep
Regio - Op 1 augustus start de 
Boskalis Beach Cleanup Tour 
van Stichting De Noordzee; een 
31-daagse opruimactie langs 
de Noordzeekust. Jeroen Da-
gevos, projectleider Zwerfafval 
bij Stichting De Noordzee: ,,Met 
een filmpje op YouTube willen 
we op luchtige wijze aandacht 
vragen voor een serieus pro-
bleem. Jaarlijks komen enorme 
hoeveelheden afval in zee te-
recht. Dit afval bestaat voor het 
grootste gedeelte uit plastics en 
heeft negatieve gevolgen voor 
het zeeleven. Op vijf plekken in 
de oceaan is al een plastic soep 
aangetroffen: een gebied in de 
oceaan waar plastic afval uit de 
hele wereld zich verzamelt. Ook 
onze eigen Noordzee is eigen-
lijk een plastic soep. Tijdens on-
ze meest recente strandmonito-
ringen lag het hele strand be-

zaaid met heel kleine stukjes 
plastic. Dieren zien het plas-
tic aan voor voedsel, waardoor 
het in de voedselketen terecht-
komt.”
Van 1 tot en met 31 augustus 
maakt Stichting De Noordzee 
het hele Noordzeestrand afval-
vrij. De stichting ruimt het af-
val niet alleen op, maar brengt 
met behulp van de Strandscan-
ner ook in kaart hoeveel en wat 
voor afval er op de stranden ligt. 
Stichting De Noordzee wil hier-
mee aandacht vragen voor de 
plastic soep en met behulp van 
onderzoeksresultaten het pro-
bleem bij de bron aanpakken. 
Inmiddels hebben al zo’n 600 
vrijwilligers zich aangemeld om 
mee te helpen met de Boskalis 
Beach Cleanup Tour. Inschrijven 
kan via de website van Stichting 
De Noordzee.

Routes van 30, 50 en 100 km
Duinentocht: fiets mee
Castricum - Le Champion orga-
niseert op zaterdag 2 augustus 
de Duinentocht, een fietstocht 
met routes over 30, 50 en 100 
km die voor het overgrote deel 
door het Noordhollands Duinre-
servaat voeren. Inschrijven is tot 
en met 1 augustus mogelijk op 
de website: www.lechampion.nl. 
Ook is er op 2 augustus nog de 
mogelijkheid tot na-inschrijving 
bij de start.
De start van alle afstanden is 
tussen 9.00 en 13.00 uur bij Jo-
hanna’s Hof in Castricum. Vanaf 
hier gaat de kortste route rich-
ting het noorden, door de dui-
nen naar Egmond a/d Hoef om 
via Alkmaar, Heiloo en Egmond-
Binnen weer terug te keren bij 
Johanna’s Hof.

Deelnemers aan de 50 km fiet-
sen eerst iets richting het zui-
den, om daarna over van Olden-
borghweg via Egmond a/d Hoef 
richting Bergen aan Zee te gaan. 
Hierna tikken zij het de Schoorl-
se duinen aan en sluiten daarna 
via de Bergermeerpolder in Alk-
maar weer aan op de 30 km rou-
te.

Fietsers die kiezen voor de 100 
km route, gaan eerst richting 
Wijk aan Zee. Hierna naar Eg-

mond a/d Hoef en Bergen aan 
Zee. Vanaf hier wordt er over 
de Hondsbossche Zeewering en 
door het Pettermerduin gefietst. 
Daarna terug via Schoorl, Ber-
gen en Alkmaar, waar de route 
aansluit op de 50 km.

De 30 en 50 km zijn zeer ge-
schikt voor gezinnen en voor ie-
dereen die er lekker op uit wil 
met de fiets. De 100 km is voor 
de meer geoefende fietser met 
de lichte sportfiets of de race-
fiets. Uiteraard zijn ook mensen 
met een e-bike van harte wel-
kom.

Inschrijven
Online inschrijven is t/m 1 augus-
tus mogelijk op www.lechampi-
on.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 
4 euro voor alle afstanden. Kin-
deren tot t/m 12 jaar gaan mee 
voor 2 euro. Leden van Le Cham-
pion krijgen nog eens een kor-
ting van 1 euro. Voor 2,50 euro 
extra is er een aan de tocht ver-
bonden herinnering te bestellen.
Bij het inschrijfgeld zijn een dui-
delijke routebeschrijving en een 
versnapering op de controlepos-
ten inbegrepen. Bovendien zijn 
alle afstanden geheel uitgepijld 
en is er voor de fietsers met GPS 
toestel een track beschikbaar.

Santpoort-Noord - Elke zater-
dag in augustus worden tussen 
14.00 uur en 16.00 uur door ver-
halenvertellers uit Noord-Hol-
land verhalen verteld in de Bos-
beekschuur tegenover molen de 

Molenschuur 
vol verhalen

Zandhaas. Deze verhalen voor 
jong en oud worden de luisteraar 
aangeboden door de Stichting 
Vertelkunst Haarlem en Omstre-
ken. Stichting Molen de Zand-
haas stelt de Bosbeekschuur 
daarvoor ter beschikking. 
Zowel de verhalenvertellers als 
de verhalen zijn heel divers en 
geschikt voor alle leeftijden. Op 
de zaterdagen 2, 9, 16, 23 en 30 

augustus vertellen steeds twee 
andere vertellers de verhalen. 
Tussen 14.00 uur en 16.00 uur 
begint elk halfuur een nieuw 
verhaal, soms zelfs met muziek. 
Na afloop is er de hoed voor de 
vertelkunstenaars, waarin iedere 
luisteraar naar eigen goeddun-
ken kan bijdragen. Voor meer 
informatie kijk op de website: 
www.molendezandhaas.nl.
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Per 1 januari 2014 is de rege-
ling Compensatie Eigen Ri-
sico (CER) afgeschaft. Dit 
heeft het Centraal Administra-
tie Kantoor (CAK) de mensen 
schriftelijk laten weten, die in 
2013 een dergelijk tegemoet-
koming ter compensatie van 
het eigen risico zorgverzeke-
ring hebben ontvangen. Vel-
sen overweegt de afschaffing 
van de CER te verzachten met 
een bijdrage.

Antwoordkaart
In de brief van het CAK wordt u 
verzocht een antwoordkaart op 
te sturen. Met de antwoordkaart 
geeft u toestemming aan het 
CAK om uw gegevens door te ge-

ven aan de gemeente. Wij als ge-
meente weten dan dat u in 2013 
in aanmerking kwam voor de re-
geling Compensatie Eigen Risi-
co.

Op dit moment overweegt de ge-
meente om het financiële leed 
van de afschaffing van de CER te 
verzachten. Het is daarom van 
belang, dat u de antwoordkaart 
opstuurt naar het CAK.

Helaas kunnen wij u nu nog niets 
vertellen over het beleid en de 
vraag of u wel of niet in aanmer-
king komt voor ondersteuning. 
Zodra er meer duidelijkheid is, 
informeren wij u (indien moge-
lijk persoonlijk) hierover.

Parkeerschijfzone 
Wijkerstraatweg
Op de ventweg voor de winkels 
aan de Wijkerstraatweg in Velsen-
Noord gaat per 28 juli 2014 een 
parkeerschijfzone gelden (blau-
we zone).

Om de inwoners van Velsen-Noord 
tegemoet te komen, biedt de ge-
meente Velsen een parkeerschijf 
aan. Deze is op te halen bij bloemen-

handel Leo Aardenburg. Op is op. De 
tijden voor deze zone zijn van maan-
dag tot en met zaterdag van 09.00 tot 
18.00 uur. De maximale parkeerduur 
is 2 uur. Dit is een proef voor een jaar. 
Vanaf 18 augustus zal op het nieu-
we parkeerregime worden gecon-
troleerd. Meer informatie bij de ge-
meente Velsen via telefoonnummer: 
140255. (foto: Reinder Weidijk)

Evenementen op 2, 9 en 10 augustus

Dance Valley, Dutch 
Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het 
Velsen Valleyterrein in Spaarn-
woude maar liefst drie muziekfes-
tivals. Nieuw dit jaar is Latin Villa-
ge. Op zaterdag 2 augustus is het 
Dance Valley Festival. Een week 
later, zaterdag 9 augustus, vindt 
het Dutch Valley Festival plaats. 
De dag erop het evenement La-
tin Village, dat vorig jaar in de ge-
meente Haarlemmerliede werd 
gehouden. 

Verkeersmaatregelen
Ook dit jaar worden er verkeers- en 
veiligheidsmaatregelen getroffen die 
de overlast zoveel mogelijk beper-
ken en voorkomen. Net als vorig jaar 
blijft de Amsterdamseweg open en 
zijn de woningen, bedrijven en woon-
boten in Spaarnwoude bereikbaar.  
Het Tacitustunneltje (fiets- en wan-
deltunnel) is geslotens tijdens Dance 
Valley en Dutch Valley. Het Tacitus-
tunneltje loopt onder de snelweg A9-
A22 en verbindt de Oostlaan in Vel-
serbroek met de Oostbroekerweg in 
recreatiegebied Spaarnwoude.  Het 
verkeer wordt in goede banen geleid 
door Traffic Support Events; een be-
drijf met veel ervaring met dit soort 
werkzaamheden. Om de parkeerdruk 
in Velserbroek zoveel mogelijk te be-
perken zet Velsen daar gemeentelij-
ke toezichthouders in.

Legitimatieplicht
Voor de drie evenementen zijn diver-
se maatregelen getroffen. Bij bepaal-
de punten waar men Spaarnwoude 
met de auto binnenkomt, kan om le-
gitimatie worden gevraagd. Dit geldt 
alleen voor mensen, die in het gebied 
wonen, werken of   bedrijven bezoe-
ken. 

Gebruik (brom)fietsenstalling 
verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers 
op de (brom)fiets. Daarom worden 
er dit jaar twee grote (brom)fietsen-
stallingen ingericht, waar verplicht 
gebruik van moet worden gemaakt. 
(Brom)fietsen die buiten de fietsen-
stalling worden neergezet worden 
verwijderd.

Geluidstesten
Op donderdag 31 juli van 16.00 tot 
18.00 uur en vrijdag 1 augustus tot 
maximaal 15.00 uur is de geluidstest 
voor Dance Valley. Op donderdag 
7 augustus van 16.00 tot 18.00 uur 
en vrijdag 8 augustus tot maximaal 
15.00 uur is de geluidstest voor Dut-
ch Valley en Latin Village. Deze tests 
kunnen enige overlast geven. 

Overlast
De gemeente realiseert zich dat 
de evenementen altijd enige over-
last voor inwoners  veroorzaken. Zij 
vraagt daar begrip voor. De festivals 
zijn goede reclame voor Velsen, ter-
wijl het voor de duizenden bezoe-
kers onvergetelijke evenementen 
zijn.

Meer informatie
Via www.dancevalley.com en www.
dutchvalleyfestival.com en www.
spaarnwoude.nl en www.latinvilla-
ge.nl  kunt u alle berichtgeving na-
lezen. Wie na het raadplegen van de 
websites nog vragen heeft of aanvul-
lende informatie wil, kan bellen met 
het speciale telefoonnummer 020-
4936050 van de organisatie, of een 
e-mail sturen naar info@danceval-
ley.com of info@dutchvalleyfesti-
val.com. (foto: Friso Huizinga)

Stuur de antwoordkaart op

Velsen overweeegt tege-
moetkoming eigen risico
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Werk en stageplaatsen 
bij bouw Brede School
Opnieuw werkt een bedrijf mee 
aan het project Social Return. Dit 
keer aannemer Dijkstra Draisma 
uit Bolsward, die de Brede School 
in Velsen-Noord bouwt. Wethou-
der Annette Baerveldt was aan-
wezig bij de ondertekening van 
de Social Return overeenkomst. 
Hierbij is een langdurig werkzoe-
kende via IJmond Werkt! aan een 
baan gekomen en hebben enke-
le leerlingen dankzij de inzet van 
Bouwmensen Kennemerland nu 
een stageplek.

De gemeenteraad van Velsen heeft 
in 2011 besloten om voor alle aan-
bestedingen boven de €193.000, 

- Social Return als contractvoor-
waarden op te nemen. Dit betekent 
dat de gemeente Velsen in het con-
tract opneemt dat bij de uitvoe-
ring van een opdracht ook mensen 
moeten worden ingezet met een 
grote(re) afstand tot de arbeids-
markt. Dit kunnen mensen zijn die 
een uitkering ontvangen, werkeloos 
zijn geworden, maar ook leerlingen 
van een vakopleiding die een stage-
plek zoeken. Ook bij de bouw van de 
Waterloozaal in Driehuis en de re-
novatie van de publiekshal van het 
gemeentehuis in IJmuiden werd 
gebruik gemaakt van het Social Re-
turn project. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Vanwege het dorpsfeest Sant-
poort kan HVC op dinsdag 5 
augustus(ringsteken) en vrijdag 8 
augustus (jaarmarkt) in en om het 
winkelgebied van de Hoofdstraat 
geen GFT (groente, fruit en tuin-
afval) en oud papier ophalen.

Woont u in een deel van het dorp dat 
vanwege de feestelijkheden is af-
gezet? Breng dan uw minicontai-
ner naar de dichtstbijzijnde cluster-
plaats buiten het afgezette gebied. 
Ingeval er onvoldoende plek is, zien 
we oogluikend toe dat containers 
dubbel geparkeerd worden.

Hoofdstraat autovrij
tijdens Dorpsfeest
Van 2 tot en met 9 augustus wordt 
het dorpsfeest in Santpoort-
Noord georganiseerd. In verband 
met de festiviteiten zal de Hoofd-
straat dan dagelijks vanaf 14.00 
uur autovrij zijn.

De winkels zijn gewoon bereikbaar 
en open. U kunt gratis parkeren op 
het speciale evenementenparkeer-

terrein tegenover de kermis. Ook en-
kele dagen voor het dorpsfeest is er in 
verband met de opbouwwerkzaam-
heden sprake van enige verkeers-
hinder. Daarom is vanaf woensdag 
30 juli het gratis evenementenpar-
keerterrein (ingang Rijksweg) al ge-
opend. De winkeliers zien u - ook tij-
dens deze speciale week- graag als 
klant tegemoet.

App Dorpsfeest Santpoort
Het Dorpsfeest Santpoort gaat 
met zijn tijd mee. Voor de 255ste 
editie van de feestweek is een 
speciale app voor de mobiele te-
lefoon ontwikkeld.

Daarmee kan de nieuwsgierige 
feestganger allerlei info vinden met 
betrekking tot het programma en de 
diverse locaties. De app ’Dorpsfeest 

Santpoort’ is gratis te downloaden 
in Google Play en in de AppStore. Als 
het programmaatje eenmaal op uw 
mobiele telefoon staat, vindt er au-
tomatisch een update plaats. Zo blij-
ven niet alleen de hulpverlenende 
instanties, maar ook u doorlopend 
op de hoogte van de nieuwsberich-
ten en mogelijke programmawijzi-
gingen. 

Evenementen in Velsen
2 augustus Dance Valley, 12.00 tot 23.00 uur 
2 t/m 9 augustus Dorpsfeest  Santpoort
9 augustus Dutch Valley, 13.00 tot 23.00 uur 
10 augustus LatinVillage Festival, 13.00 uur tot 23.00 uur

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport, 
Recreatie en Cultuur > Toerisme

Renovatie Velsertunnel 
door combinatie Hyacint
Rijkswaterstaat heeft de renova-
tiewerkzaamheden aan de Vel-
sertunnel definitief gegund aan 
de aannemerscombinatie Hyacint. 
Hyacint is een combinatie van 
aannemers Dura Vermeer, BESIX 
en installatiebedrijf SPIE Neder-
land. De combinatie is bij gunning 
ook verantwoordelijk voor het on-
derhoud van de tunnel geduren-
de zeven jaar. De renovatiewerk-
zaamheden starten voorjaar 2016.

Rijkswaterstaat laat tijdens de re-
novatie onder meer de doorrijhoog-
te van de tunnel vergroten, zodat er 
minder incidenten plaatsvinden met 

te hoge vrachtwagens. Daarnaast 
vernieuwt Rijkswaterstaat vrijwel 
alle tunneltechnische installaties 
zoals het licht en worden de vlucht-
wegen aangepast. Om de werkzaam-
heden veilig te kunnen uitvoeren, 
gaat de tunnel in 2016 negen maan-
den helemaal dicht. Na de renovatie 
kan de Velsertunnel weer tientallen 
jaren mee. 

Met het totale project is 105 mil-
joen euro gemoeid. Hierin zitten on-
der andere de kosten voor de renova-
tie en de maatregelen om de IJmond 
in 2016 bereikbaar te houden. (foto: 
Rijkswaterstaat)

Tijdens Dorpsfeest Santpoort

Inzameling GFT en papier
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten via 
14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact 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 op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 12 
juli tot en met 18 juli 2014 de vol-
gende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Oosterduinweg 17, vergroten/ver-
nieuwen dakkapel (voorgevel)
(15/07/2014) w14.000325;
Evertsenstraat 2 (rijksmonument), 

plaatsen airco-unit (15/07/2014) 
w14.000326;
Trompstraat 151, plaatsen er-
fafscheiding (14/07/2014) 
w14.000322.

Driehuis 
P.C. Hooftlaan ong., kappen 2 bomen 
(18/07/2014) w14.000332;
P.C. Hooftlaan ong., kappen 3 bomen 
(17/07/2014) w14.000330;
Van Maerlantlaan 36, plaatsen dak-
kapel (13/07/2014) w14.000321.

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan ong., kappen boom 

(18/07/2014) w14.000333;
Bickerlaan 66, plaatsen luifel 
(14/07/2014) w14.000323.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Doelmanstraat ong., kappen boom 
(17/07/2014) w14.000331;

Reyndersweg 3, oprichten 2 bijge-
bouwen (17/07/2014) w14.000329;
Reyndersweg 7, oprichten strandpa-
viljoen (17/07/2014) w14.000328.

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.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 

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

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Lorentzstraat 6, moderniseren voor-
gevel (18/07/2014) w14.000252.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 76, vergroten wo-
ning met dakopbouw (22/07/2014) 
w14.000246.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 28, vergroten dakka-
pel (15/07/2014) w14.000240; 
Amsterdamseweg 11, renoveren en 
uitbreiden rioolwaterzuiveringsin-

stallatie (22/07/2014) w14.000209. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Varen met passagiers art. 5.33 
APV

Van 15 juli 2014 tot 11 decem-
ber 2014, varen met passagiers op 
de ‘Stad Amsterdam’, door het ha-
vengebied en binnenwateren van 
de gemeente Velsen (15/07/2014) 
u14.007001.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele ge-
handicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perceel:

Hagelingerweg 194, 2071 CN Sant-
poort-Noord

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 for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

24 juli 20147

Zomers koffieconcert 
op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Muziek-
gezelschap Villa met Uitzicht 
verzorgt op zondag 24 au-
gustus een swingend koffie-
concert genaamd Summer-
time. 

Summertime is een concertpro-
gramma over het leven en werk 
van George Gershwin. Wande-
lend door de wijken van Man-
hattan neemt Villa met Uitzicht 
de luisteraar mee ‘back to the 
future’ en komen de compo-
nist en zijn werk op het grens-
vlak van jazz en klassiek tot le-
ven. Met werken uit Gershwin’s 
Broadway en concertrepertoire, 
gespeeld op fluit en EWI, viool, 
altviool en cello.
De ontvangst is om 11.00 uur 
met heerlijke koffie en petit 
fours. Om 11.30 uur start het 
concert in de klassieke Lode-
wijkkamer. Het concert duurt 
ongeveer een uur en na afloop 
wordt een historische rondlei-
ding gegeven over Landgoed 
Duin & Kruidberg.  Kaarten kos-
ten 20,14 euro per stuk en wor-
den verkocht via de receptie van 
Landgoed Duin & Kruidberg, te-
lefoonnummer 023-5121800 of 
online via www.duin-kruidberg.

nl. Villa met Uitzicht is een col-
lectief van musici en andere uit-
voerend kunstenaars. Dit col-
lectief brengt in diverse forma-
ties verschillende programma’s 
ten tonele op Landgoed Duin 
& Kruidberg. Landgoed Duin 
& Kruidberg ligt in Santpoort-
Noord, even buiten Haarlem en 
werd ooit gebouwd in opdracht 
van een welgestelde thee- en 
tabakhandelaar. De ambiance 
en sfeer van het Landgoed ge-
ven een extra dimensie aan een 
klassiek concert. Felle brand treft 

woning in Ruyterstraat
IJmuiden - De brandweer is 
dinsdagavond rond tien uuur 
met drie voertuigen uitgerukt 
voor een woningbrand in de 
Ruyterstraat. Bij aankomst van 
de hulpdiensten kwamen gro-
te rookwolken uit de achterzij-
de van de woning. De bewoon-
ster was ondertussen al uit de 
woning.
De brand leek snel geblust, 
maar een dakspant bleef roken. 
Daarom moest de brandweer 
een aantal dakpannen verwij-
deren. Hierna zijn nog wat blus-

werkzaamheden gedaan waar-
na de brand definitief uit was. 
Er is geen sprake van letsel. Wel 
zijn enkele woningen tijdelijk 
ontruimd.
De woning ligt tegenover  het 
pand wat op 25 maart 2012 
werd getroffen door een explo-
sie. Van de buurtbewoners is 
bekend dat sindsdien de schrik 
er goed in zit zodra de brand-
weer de straat in rijd. Nu krijgen 
ze opnieuw een gevoelige tik te 
verwerken. (foto: Ko van Leeu-
wen)

Aarzelend klinkt het kloppen 
op de buitendeur. De moe-
der des huizes doet open. Na 
een korte mededeling laat 
zij zich vallen, de twee verte-
genwoordigers van het leger 
zwijgen met pijn in hun ogen. 
Het is een grote, onberispelij-
ke vrouw, deze moeder. Even-
wichtig. ‘Drie zonen van u zijn 
gedood’, zeiden ze haar. En 
de moeder restte niets anders 
dan zich te laten vallen. Los 
van de grond, van de aarde, 
van de wereld waar een oor-
log woedde die drie van haar 
vier zonen had afgenomen. 

Het is een scène uit de Ame-
rikaanse oorlogsfilm ‘Saving 
Private Ryan’ die mijn ge-
dachte vulde toen ik van de 
vliegtuigramp in Oost-Oekra-
ine hoorde. Als verslagenheid 
woorden overbodig maakt, 
als er voor onbegrip geen re-
gels zijn, als verdriet meteen 
verdooft en als woede aan-
voelt als sterven. Zo moet het 
ongeveer voelen, als je hoort 
dat een persoon van wie je 
houdt nooit meer terugkomt.
 
Deze ramp raakt ons alle-
maal. Het is als een olie-
vlek van verdriet; de kringen 
in het water breiden zich uit 
van naaste familieleden naar 
vrienden, bekenden, scholen, 
bedrijven en u en ik. Een olie-
vlek van woede; nietsvermoe-
dende vakantiegangers grof-
weg doodgeschoten. Toevalli-
ge reizigers die in vrede leef-
den maar in een oorlog ver-
zeild raakten, hoog boven 
in de lucht, onwetend over 
hun lot. 

Een olievlek van schaamte. 
De kringen in het water brei-
den zich uit van de barbaar-
se, laffe uitvoerders naar ho-
gere kringen. Kringen waar-
in wordt geleid maar niet ge-
leden. Leiders die standhou-
den, doch niet schijnen te 
vallen. Zoals een moeder die 
haar drie zonen verloor aan 
de oorlog.

Joke van der Zee

RAMP

Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl24 juli 2014

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele ge-
handicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perceel:

Hagelingerweg 194, 2071 CN Sant-
poort-Noord

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 for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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