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Vijf evenementen in acht dagen

100.000 mensen
naar festivals in Velsen
Velsen - De gemeente Velsen
maakt zich op voor vijf grote
evenementen in acht dagen.
Zaterdag gaat Dorpsfeest
Santpoort van start en worden tegelijkertijd Dance Valley en de open dag van Telstar gehouden. Een week later vindt Dutch Valley plaats.
Het vanuit Halfweg verhuisde Latin Village sluit de rij af.
Naar schatting komen in deze
periode ruim 100.000 mensen
naar Velsen.
Veel aandacht gaat uit naar
Dance Valley, dat 20 jaar bestaat.
Organisator UDC pakt zaterdag
uit met optredens van onder andere Steve Angello (Swedish
House Mafia), Chuckie, Showtek, Paul Oakenfold en Nicky Romero. Er wordt flink gespeculeerd over de mystery guest die
aan het einde van de middag
op het hoofdpodium draait. Volgers van Dance Valley hopen op
de komst van Carl Cox, jarenlang
de vaste afsluiter van het festival, maar ook de naam van de

Zweedse top-dj Avicii zingt rond.
,,Met de mystery guest gaan wij
onze bezoekers verrassen, de
dance music eren en iedereen
bedanken’’, aldus de organisatie.
Thuisblijvers kunnen het festival tussen 17.00 en 23.00 uur live
volgen via het You Tube-kanaal
van Dance Valley.
Een week later, op zaterdag 9
augustus, vindt op hetzelfde terrein de vierde editie plaats van
Dutch Valley, een co-productie van UDC en Volendam Music. Op dit festival met uitsluitend
Nederlandse artiesten wordt het
maximale aantal van 40.000 bezoekers verwacht. Op het hoofdpodium staan achtereenvolgens
Niels Geusebroek, Kensington,
Ilse deLange, Frans Bauer, The
Opposites, Jan Smit en Gerard
Joling. Elders op het terrein zijn
optredens van onder andere The
Kik, Di-Rect, Roy Donders, Glennis Grace en The Partysquad.
Als de laatste bezoekers van
Dutch Valley het terrein hebben
verlaten wordt direct begonnen
met de ombouw voor het der-

de grote festival in acht dagen:
Latin Village. Na negen edities
in Halfweg verhuist Latin Village dit jaar naar de Velsen Valley.
De muziekstijlen die op dit festival de boventoon voeren zijn latin, salsa en house.
Een bezoek aan de festivals is
niet goedkoop. Een ticket voor
Dance Valley kost 60 euro, bezoekers van Dutch Valley betalen 49 euro (voor zover niet gekocht via vakantieveilingen.nl)
en voor Latin Village moet 45 euro worden neergeteld. De gemeente Velsen grijpt de evenementen aan om IJmuiden aan
Zee te promoten. Dat gebeurt dit
jaar met een ‘photobooth’. Bezoekers kunnen hier worden gefotografeerd en later hun foto
downloaden.
Wie geen zin heeft om veel geld
uit te geven kan altijd nog naar
de gratis activiteiten van Dorpsfeest Santpoort en de eveneens
vrij toegankelijke open dag van
Telstar. Meer informatie staat elders in deze krant. (foto: Dance
Valley 2009)

Noodweer treft regio
IJmuiden - Bij de hulpdiensten
zijn maandag tientallen meldingen binnengekomen van wateroverlast als gevolg van het noodweer. Particulieren en bedrijven
belden massaal de brandweer
vanwege lekkages of omdat de
afvoerkanalen het vele regenwater niet konden verwerken. In onze regio viel in een dag net zo veel
regen als normaal in een maand.
Op verschillende plaatsen kwamen wegen en kelders blank te
staan. In IJmuiden werd het viaduct bij het Pontplein tijdelijk afgesloten en in Beverwijk liepen
diverse spoortunnels vol met regenwater. Het openbaar vervoer
had ook last van het noodweer.
(foto: Ko van Leeuwen)
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IJmond Werkt! voldoet
opnieuw aan eisen
Regio - Begin juli heeft
de
hercertificeringsaudit
ISO 9001:2008 én OHSAS
18001:2008
plaatsgevonden
voor IJmond Werkt!. Beide certificaten werden door Det Norske Veritas (DNV) opnieuw toegekend aan IJmond Werkt!.
Een unieke prestatie aangezien
IJmond Werkt! pas anderhalf
jaar operationeel is.
IJmond Werkt! is trots op het
behoud van de certificaten, te
meer omdat de organisatie een
zeer dynamisch jaar achter de
rug heeft, waarin nieuwe werkprocessen uitgerold zijn om de
werkzoekenden in de IJmond
nog beter van dienst te zijn. Zo
is de in eigen huis ontwikkelde
training ‘Sterk naar werk’ opgezet en zijn in de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk en Velsen combivestigingen ingericht
om een groter aanbod van leerwerkplekken te kunnen bieden.
Dat deze direct voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen is een
prestatie van formaat.
OHSAS 18001 is een internationale norm die eisen stelt

aan het arbo managementsysteem van een organisatie. Met
het behalen van het certificaat
toont IJmond Werkt! aan dat
wordt voldaan aan wet- en regelgeving alsmede aan contractuele verplichtingen, dat risico’s
geïnventariseerd en geëvalueerd worden en dat medewerkers worden aangezet tot veilig
handelen en leren van ervaringen, verdergaand dan de Arbowet verlangt.
ISO 9001:2008 is een norm die
eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De voortgang van geplande activiteiten en doelstellingen wordt gemonitord door
het management teneinde continue verbetering te bewerkstelligen. De medewerkers worden
hierin volop betrokken middels
werkoverleg, tevredenheidsonderzoek en werkplek opleiden.
IJmond Werkt! is met het behoud van deze certificaten optimaal voorbereid op de ontwikkelingen die de sociale zekerheid de komende tijd nog te
wachten staat.

Nu heel veel loom-artikelen

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Vorige week vond de 56ste jaarlijkse Strandzesdaagse plaats.
Dit is een recreatieve wandeltocht van totaal ca. 140 kilometer over de stranden van ZuidHolland en Noord-Holland. Op
maandag 21 juli zijn rond de
1000 deelnemers gestart in Hoek
van Holland. In zes etappes liepen zij naar het noorden, om op
zaterdag 26 juli aan te komen in
Den Helder.
De tussenliggende ‘pleister’plaatsen waren Wassenaar,
Noordwijk, IJmuiden, Egmond
aan Zee en Callantsoog. We zijn
eigenlijk al jaren gewend dat de
deelnemers op de middag van
de derde dag – de woensdag –
langs de havens en de Kanaal-

dijk naar Velsen-Noord lopen
om daar te overnachten. Maar
dit jaar was de route gewijzigd
nadat vorig jaar een deelnemer
na een aanrijding op de Dokweg
was overleden. Bij de IJmuiderslag verlieten de deelnemers het
strand en liepen vandaar naar
het terrein van de voetbalvereniging SVIJ in Zeewijk. Hier vonden de deelnemers hun eigen
met de vrachtwagen vervoerde bagage terug en konden ze
zelf hun tentjes opzetten voor de
nacht.
Op de foto zien we een deel van
het tentenkamp, met linksonder achter de rode auto een tent
voor de massages. De vlag hing
half stok vanwege de dag van
nationale rouw in verband met
de tragedie rond vlucht MH17.
Donderdagochtend vanaf half
acht zijn de deelnemers in groepen van ongeveer 100 personen
met de Koningin Emma overgevaren naar de Noordpier, om
vandaar hun weg naar Egmond
aan Zee te vervolgen.

Deelnemers lopen andere
route Strandzesdaagse

Gratis in de draaimolen
dankzij De Ballon
Santpoort-Noord – Bij Intertoys
De Ballon is het eigenlijk altijd
feest, want met zo’n groot assortiment en doorlopend aanbiedingen is het er steeds genieten.
Ter ere van Dorpsfeest Santpoort
en de kermis heeft De Ballon nu
een leuke aanbieding: een gratis kaartje voor een kermisattractie bij aankoop van Playmobil
kermisartikelen. Playmobil heeft
een prachtige serie draaimolens
en dergelijke, waarmee kinderen
hun kermisavonturen thuis kunnen naspelen. In De Ballon vindt
u deze weken een uitgebreid assortiment in de spotlight staan.
Ook zal een model van een zelfgemaakte houten draaimolen
draaiend te zien zijn, maar deze
is niet te koop.
De Ballon is flink ingesprongen op de loom-rage: de elastiekbandjes waarmee niet al-

leen kinderen de mooiste kleurrijke armbandjes kunnen maken.
Dat er nog veel meer mogelijk is
met deze elastiekjes is te zien op
de jaarmarkt op 8 augustus bij
de kraam van De Ballon. Zo hebben zij diverse kralen, horloges
en goud- en zilverkleurige aanvullingen op de bandjes, zodat er
nog veel meer kan worden gevlochten en aangehaakt. Tijdens
de jaarmarkt is er bovendien een
speciale aanbieding: zes zakjes loombandjes voor de prijs
van vier. Voor de hartstochtelijke
‘loomers’ zijn er speciale kunststof 24-vaks opbergdozen ingekocht, zodat alles netjes opgeruimd en overzichtelijk blijft. Ook
deze worden tegen speciale prijzen aangeboden.
U ziet er is weer veel te beleven
bij Intertoys De Ballon aan de
Hoofdstraat.

IJmuiden - Voor het eerst sinds
jaren liepen de deelnemers van
de Strandzesdaagse in IJmuiden
een andere route. Ging men eerst
via het havengebied, Kanaaldijk en pont naar Velsen-Noord;
nu ging men vanaf het strand via
de Heerenduinweg naar de overnachtingsplaats bij sportvereniging SVIJ in IJmuiden. De volgende dag werden de deelnemers in

groepen per boot overgezet van
de jachthaven in IJmuiden naar
de taxisteiger bij de Noordpier in
Velsen-Noord.
De reden van deze nieuwe route
was een dodelijk ongeval in het
havengebied van IJmuiden bij de
vorige editie. Het voordeel voor
de deelnemers was dat ze minder
op asfalt en meer op zand moesten lopen. (Ko van Leeuwen)
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AntiKraakBieb
verhuist

Zorgen over zwemvaardigheid

Reddingsbrigade komt
steeds vaker in actie

IJmuiden - Hoeveel dodelijke slachtoffers zijn er nodig voordat
Nederland de zwemvaardigheid actief gaat verbeteren? Dat
vraagt Raymond van Mourik, directeur van Reddingsbrigade
Nederland, zich af bij het bekijken van de cijfers. Vorig jaar
kwamen in ons land 19 mensen om het leven bij een zwemincident. Dit seizoen staat de teller al op 4. Maar liefst 182 mensen werden in de afgelopen weken uit een levensbedreigende situatie gered.
De dodelijke slachtoffers vielen
op plaatsen waar geen gekwalificeerd toezicht van de reddingsbrigade is. Reddingsbrigade Nederland pleit voor een landelijke
registratie van zwemongevallen
in open water, om steeds beter
te kunnen beoordelen hoe deze
kunnen worden voorkomen. De
organisatie signaleert al jaren
een trend van toenemende aantallen ernstige ongevallen, met
name als gevolg van afnemende zwemvaardigheid. Geadviseerd wordt om alleen te gaan
zwemmen op plaatsen waar
sprake is van gekwalificeerd toezicht en goed op de strandborden en vlaggen te letten. Overigens komt de reddingsbrigade
dezer dagen langs de hele Ne-

derlandse kuststrook gemiddeld
per week zo’n 1.000 keer in actie
voor hulpverlening. In de meeste
gevallen wordt alleen eerste hulp
verleend, soms gaat het om vermiste kinderen die weer met hun
ouders worden herenigd en ook
moet regelmatig hulp aan watersporters worden geboden. Ook
de KNRM heeft het druk, men
rukte in deze regio reeds enkele malen uit om te assisteren nadat bestuurders van pleziervaartuigen door motorpech in de
problemen waren geraakt. Zaterdagavond raakte op het Forteiland bij IJmuiden een bezoeker van een feest gewond, vrijwilligers van de KNRM hebben
de man naar het vaste land vervoerd.

Expositie Kees van Citters
bij Bartje Bloemendaal
Boemendaal - Kees van Citters (Heemstede, 20 april 1966)
houdt zich vanaf zijn middelbare schooltijd intensief bezig met
schilderen. Hij woont en werkt
sinds 1985 als zelfstandig beeldend kunstenaar in Haarlem.
Kees van Citters: ,,In de zomermaanden is hij achter zijn veldezel te vinden in de bossen en
duinen langs de geestgronden
tussen Vogelenzang en Santpoort. De schilderingen die hij er
maakt hebben, net als de schilderijen van tuinen die hij vaak
in opdracht vervaardigt, een
sterk impressionistisch karakter.
In zijn atelier schildert Kees in
nauwkeuriger stijl onderwerpen
als ballet en muziek. Het onderwerp van een schilderij is voor
hem zeer belangrijk. Samen met

de schilderstechniek en de gebruikte materialen en kleuren, is
het een cruciaal ingrediënt voor
het verhaal dat hij met een schilderwerk verteld. Een goed onderwerp is het halve werk! Muziek en ballet zijn twee dierbare metaforen, ook al weet hij er
technisch weinig van. Kenners
ergeren zich vaak zeer aan orkestopstellingen of handposes van
dansers in zijn werken. Maar hij
hecht niet aan veel wetenschap.
John Singer Sargent heeft eens
gezegd: ,,Hoe minder een schilder over zijn onderwerp weet,
hoe beter.” Zie ook www.keesvancitters.com.
De expositie is de hele maand
augustus geheel vrijblijvend te
bezichtigen op de Brederodelaan 80 in Bloemendaal.

Velsen-Noord - De AntiKraakBieb verhuist naar een nieuwe locatie. Na een succesvolle start aan de Noorderlaan 21
gaat de AntiKraakBieb deze zomer over naar de Schoonoortstraat 6 in Velsen-Noord. Vanwege de verhuizing en de zomervakantie is de AntiKraakBieb tot
en met 2 september tijdelijk gesloten. Vanaf woensdag 3 september zijn nieuwsgierige lezers
van harte welkom op het nieuwe
adres. De AntiKraakBieb is een
nieuw en duurzaam concept, gebaseerd op ruilhandel. Een boek
brengen, is een boek halen. Iedereen is welkom, of je nu wel of
niet lid bent van de bibliotheek.
Heb je een bibliotheekpas? Dan
kun je bij de AntiKraakBieb in de
catalogus zoeken, een e-reader
lenen en natuurlijk boeken reserveren, ophalen en inleveren.
Naast detectives, kinderboeken,
romans en tijdschriften heeft de
AntiKraakBieb ook kinder dvd’s
en worden er leuke activiteiten
rond voorlezen en knutselen georganiseerd. De AntiKraakBieb
is gratis dankzij de samenwerking van de Bibliotheek Velsen,
IJmond Werkt! en woningbouwcorporatie Velison Wonen. Heb
jij ook een idee of wil je vrijwilliger worden? Laat het weten via
info@antikraakbieb.nl of bel tijdens de openingstijden naar 0647185678. De AntiKraakBieb is
open op woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 12.00 tot
17.00 uur.

Zomeravondwandeltocht
IJmuiden - Woensdag 6 augustus organiseert wandelsportvereniging De Kennemer Jagers
haar jaarlijkse zomeravondwandeltocht. Er zijn geheel nieuwe routes uitgezet in IJmuiden.
Deelnemers kunnen verschillende afstanden lopen: 5, 10 of 15
kilometer. De lopers van de 5 en
10 kilometer starten tussen 18.00
uur en 19.00 uur en de 15 kilometer-lopers tussen 18.00 uur
en 18.30 uur vanuit speeltuin De
Veilige Haven, Heerenduinweg
6a in IJmuiden. Meer weten? Bel
0255-530640 of mail naar info@
kennemerjagers.nl.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 2 augustus wordt op het Kennemerplein
(tegenover de Vomar) een rommelmarkt van 09.00 tot 17.00 uur
georganiseerd. Er zijn weer veel
kramen die vol liggen met van
alles en nog wat. Wie ook zijn
overtollige spullen wil verkopen kan een kraam huren. Bel
voor meer informatie of reserveren van een kraam, 0255-533233
of 06-10475023. De volgende
markten zijn op 23 augustus en
6 september.

Cosmo IJmuiden
opent Beauty Center
IJmuiden - Denice Albertzoon is
begonnen met Cosmo Hairstyling
op 1 november 2012. Sinds februari van dit jaar is Hedda Koster bij Denice gestart met Cosmo
Nails. Hedda Koster heeft al geruime tijd ervaring in het zetten
van acryl en gelnagels. De trend
van nu is de ‘shellac’ of een ‘French’ die ook mogelijk is op teennagels. Hedda is ook te volgen
op Facebook onder de naam HK
Nails.
Vanaf 1 augustus krijgt Cosmo
echter nog meer moois onder
een dak, want Larissa van Duin
opent dan haar salon onder de
naam Cosmo Beauty Center. Larissa heeft al ruime werkervaring
in een schoonheidssalon en begint nu voor het eerst zelf een salon. Ze gaat werken met de producten van Dr Spiller. Bij Cosmo Beauty Center kunt u zich
onder andere laten verwennen
met een heerlijke hotstone massage. Er zijn bij Larissa verschillende combinatiebehandelingen
mogelijk. U kunt zich hier vanaf 1 augustus vrijblijvend over laten informeren. Nu al is ze te volgen via Facebook Cosmo Beau-

ty Center, en daar vindt men alle
leuke acties en weetjes maar ook
belangrijke informatie over behandelingen en producten.
Om het voor klanten aantrekkelijk te maken hebben Denice,
Hedda en Larissa de hoofden bij
elkaar gestoken en een superleuke openingsactie bedacht in
de vorm van een Beautydag-arrangement. Het leuke daarvan
is dat u tegen een zeer aantrekkelijke prijs kennis kunt maken
met elk vakgebied bij Cosmo. Zie
hiervoor de advertentie elders in
deze krant.
Ter ere van het nieuwe beautycenter is er ook een leuke ‘deel
en like actie’ op Facebook.
Denice, Hedda en Larissa hebben service hoog in het vaandel
staan en zorgen ervoor dat elke klant zich welkom voelt. Dus
onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers kunt
u zich heerlijk laten verwennen
en is iedereen welkom bij Cosmo aan Marktplein 62 in IJmuiden. Cosmo Hairstyling, 0255510554. Cosmo Beautycenter,
06-36197840 en Cosmo Nailstudio 06-20291971.

Zomeropenstelling
Velsen-zuid - Gedurende de
weekenden van 2 tot en met 31
augustus kunnen belangstellende de Engelmunduskerk bezichtigen. De kerk is elke zaterdag
en zondag geopend van 13.00 tot
16.00 uur. Tijdens deze zomeropenstelling zal ook het werk van
Gosia Bolwijn Wiese in de kerk te
bewonderen zijn. De Haarlemse
Gosia Bolwijn Wiese heeft haar
sporen als kunstenares inmiddels
ruimschoots verdiend. Zij exposeert regelmatig in de regio maar
ook ver daarbuiten is haar werk
te zien en te koop. Haar werken
weerspiegelen haar aard, ze zijn
vrolijk, kleurrijk en gelardeerd
met een flinke dosis humor. Alle
werken zijn geschilderd met olieverf en in veel van de schilderijen
is gebruik gemaakt van bladzilver,
goudblad en koperblad, bij verschillende lichtinval, levert dit een
wisselend beeld op waardoor kij-

ken steeds verrassend blijft. ,,Dat
ik wordt uitgenodigd om mijn
werken op zo’n mooie plek tentoon te stellen, vind ik een hele
eer, zo’n mooie grote ruimte met
veel wisselende lichtinval zorgen
voor een fantastische weergave
van mijn schilderijen”, aldus de
kunstenares. Zie ook www.gosiabolwijn-wiese.nl.
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Marit uit IJmuiden
gaat naar Suriname
IJmuiden - Al meer dan een jaar
is de 21-jarige Marit Ramakers
uit IJmuiden bezig met haar Suriname plannen. Over enkele weken gaat het eindelijk gebeuren;
ze vertrekt via Activity International naar Suriname om drie maanden vrijwilligerswerk te doen.
Marit stapt op 2 september in het
vliegtuig naar Paramaribo. Haar
ticket is geboekt, visum aangevraagd en haar accommodatie is
geregeld. Na een korte oriëntatie
gaat Marit aan de slag als vrijwilliger bij twee verschillende projecten. Ze start bij Stichting Claudia A., een kinderhuis in Paramaribo waar zo’n 25 kinderen in de
leeftijd van 0 tot 20 jaar wonen.
Zij kunnen om diverse redenen
niet thuis wonen en worden opgevangen in het kinderhuis. Marit zal hier allerlei verschillende
werkzaamheden gaan verrichten.
Na enkele weken te hebben gewerkt bij Claudia A., gaat Marit aan de slag bij Kinderhuis Ramoth. Hier wonen zo’n 25 kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar.
Naast het kinderhuis is in het
gebouw van Ramoth ook een
crèche ondergebracht. Ramoth
Kinderhuis en de crèche worden beheerd door het Leger des
Heils. De medewerkers van het
project doen er alles aan om de
kinderen een kans te bieden op

een normale toekomst, maar zij
kunnen dit niet alleen. De hulp
van Marit is ook hier enorm welkom! Marit zou ter plaatse graag
iets extra’s willen doen en is al
een tijdje bezig met het inzamelen van geld. Ze gaat ter plaatse bekijken waar ze dit geld het
best aan kan besteden. Pas in
Suriname kan ze zien waar het
meest behoefte aan is. Dit kunnen schoolspullen zijn of kleding
en schoenen, maar ook speelgoed, een lekkere traktatie voor
de kinderen of spullen waarmee
ze het gebouw op kan fleuren.
Wil je Marit helpen om deze kinderen in Suriname een fantastische tijd te bezorgen? Via haar
Facebookpagina ‘Marit als vrijwilliger in Suriname’ kun je contact met haar opnemen. Op deze
pagina kun je tijdens het verblijf
van Marit in Suriname ook lezen
over de belevenissen van Marit in
Suriname.
Activity International helpt iedereen die plannen heeft voor een
bijzondere reis of vakantie. Reizen met iets extra’s, waarbij je ervaart hoe het is om op een andere manier dan als gewone toerist
te reizen. We hebben een breed
aanbod van werkvakanties, vrijwilligerswerk, au-pairwerk en
taalreizen in het buitenland. Zie
ook www.activityinternational.nl.

Speeltuin
Santpoort een
week dicht

Straatvoetballertjes
gaan voor goud
Santpoort-Noord - Het Straatvoetbaltoernooi Santpoort is een
populair jeugdevenement dat al
vele jaren worden gehouden tijdens Dorpsfeest Santpoort.
Samen met meer dan 50 vrijwilligers probeert Stichting Straatvoetbal Santpoort ook dit jaar
weer 175 kinderen de hele dag
bezig te houden. Dit jaar staat
het straatvoetbaltoernooi in het
teken van het WK voetbal in Brazilië. Speciaal voor deze 33ste
editie heeft de organisatie de
hand weten te leggen op hele
bijzondere prijzen; de bijna niet
van echt te onderscheiden FIFA
World Cups!
Elke speler maakt kans op deze fantastische trofee. Wie weet

staat Nederland maandag wel in
de finale. Stichting Straatvoetbal
Santpoort doneert het inschrijfgeld ook dit jaar aan een goed
doel. Dit geldt ook voor de opbrengst van de verkoop van koffie en thee in de kraam. Kinderen van onder de 6 jaar kunnen
nog steeds ingeschreven worden voor de pauzewedstrijd via
www.straatvoetbalsantpoort.nl.
Op deze website is alle informatie te vinden over het Straatvoetbaltoernooi Santpoort.
Er zijn nog enkele plekken vrij
voor kinderen van 6 tot en met
8 jaar. Het straatvoetbaltoernooi Santpoort vindt plaats op
maandag 4 augustus tijdens het
255ste Dorpsfeest Santpoort.

Santpoort-Noord - De speeltuin in Santpoort-Noord wordt
door veel kinderen, ook van buiten Santpoort en Velserbroek,
bezocht. Maar gedurende het
Dorpsfeest Santpoort van 2 tot
en met 9 augustus zal de speeltuin dicht zijn. De kinderen kunnen dan aan diverse activiteiten
van de Feestweek deelnemen.
Ook de agrarische dag is leuk
en leerzaam. De laatste week
van de basisschool-vakantie 11
tot en met 15 augustus wordt
de Speliade georganiseerd. In
de speeltuin is er dan dagelijks
een luchtkussen en worden verschillende spelletjes gedaan. Op
de laatste dag worden poffertjes gebakken. De toegangsprijzen blijven dezelfde. Leden gratis. Het programma van de Speliade hangt op diverse plaatsen in
het dorp, bij de speeltuin en zal
in de plaatselijke kranten gepubliceerd worden.

Op reis met Bumba

Telstar viert open dag
Velsen - De open dag van Telstar wordt dit jaar gehouden
op zaterdag 2 augustus Het
Tata Steel Stadion staat die
dag bol van activiteiten voor
iedereen met een Telstarhart.
Om 11.00 uur wordt er afgetrapt
met diverse activiteiten rondom
het stadion. Zo zal er een speciaal kidsplein worden ingericht
met leuke activiteiten en kan iedereen een hapje en een drankje vinden op het gezellig ingerichte horecaplein waar de hele dag voor muziek gezorgd zal
worden. Buiten het stadion kunnen de nieuwe shirts worden
aangeschaft, maar ook kleding
die door de selectie gedragen
is wordt tegen stuntprijzen ver-

kocht. Om 11.30 uur kunnen de
kinderen actief deelnemen aan
de clinic die de Telstar vrouwen
zullen verzorgen op het hoofdveld. Om 13.00 uur stelt Leo
Driessen de selectie van trainer
Michel Vonk voor op het hoofdveld. Aansluitend aan de presentatie neemt Telstar het om 14.00
uur op tegen eredivieclub Excelsior. Rondom de wedstrijd vinden diverse activiteiten plaats.
De Telstar vrouwen zullen in de
rust worden gepresenteerd en
na afloop van de wedstrijd zijn
de Telstar mannen beschikbaar
voor foto’s en handtekeningen
en zullen de Kidsclub-leden samen met de spelers ballonen oplaten op het veld. De toegang is
gratis. Zie ook www.sctelstar.nl.
(foto: Pieter Hoogeveen)

Velsen - Bumba baloe, het circus komt eraan. Bumba balie,
waar is die kleine clown? Bumba balaaa, wat is zijn naam?
Bumba! De grappige gele clown
komt zaterdag 15 november terug naar IJmuiden met een
nieuw avontuur en liedjes voor
de allerkleinste bezoekers (1+)
van de jarige Stadsschouwburg
Velsen.
Met zijn trouwe vriend Bumbalu gaat Bumba op reis. Naar The
Far West (met echte indianen en
cowboys), Afrika, Sneeuwland
en Azië. Ga jij mee op reis? Zing
en lach mee met al de vriendjes
die je kent van televisie. Als de
vakantie eindelijk is aangebroken rent kleine Pim meteen naar
zijn kamer om met al het speelgoed te spelen dat al weken op
hem staat te wachten. Hij laat
zijn plannen echter snel varen
als hij hoort dat hij mee op reis
mag met Bumba en Bumbalu!
Het is een droom die in vervulling gaat, totdat ze plots Babilu
kwijt raken. Samen gaan ze hem
zoeken en trekken ze naar the
Far West waar ze cowboy en indiaantje spelen. Vervolgens trekken ze door naar Afrika en ontmoeten Zinzi. Na een tussenstop
in Sneeuwland waar ze bibberen in de kou en elkaar begroe-

ten als echte Eskimo’s, eindigen ze in Azië bij Li-ling. Zullen
ze Babilu uiteindelijk terugvinden? Kom het ontdekken! Want
samen met Bumba en Bumbalu zijn ook Nanadu, Tumbi, Poppa en vele andere dieren van de
partij in deze gloednieuwe avontuurlijke theatershow voor de allerkleinsten.
De voorstelling van Studio 100
duurt ongeveer 50 minuten.
Meer informatie en reserveren:
www.stadssschouwburgvelsen.
nl (foto: Studio 100)

Molenschuur
vol verhalen
Santpoort-Noord - Elke zaterdag in augustus worden tussen
14.00 uur en 16.00 uur door verhalenvertellers uit Noord-Holland verhalen verteld in de Bosbeekschuur tegenover molen de
Zandhaas. Deze verhalen voor
jong en oud worden de luisteraar
aangeboden door de Stichting
Vertelkunst Haarlem en Omstreken. Stichting Molen de Zandhaas 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 goeddunken kan bijdragen. Zie ook www.molendezandhaas.nl.
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Podium voor
kinderen op
Havenfestival

Echtpaar Zwanenburg
65 jaar getrouwd
Velserbroek
- Afgelopen
maandag waren de heer S.C.
Zwanenburg en mevrouw C.A.
Winkelaar 65 jaar getrouwd. Dat
werd gevierd in hun woning in
Velserbroek.
Ze elkaar kennen in de R.K. Kerk
in Velsen-Noord. Het viel een
vriendin van mevrouw op dat er
een jonge man steeds naar haar
zat te kijken. Na de kerkdienst
maakte de heer Zwanenburg
een praatje met mevrouw en
na enkele afspraakjes ontstond
een hechte vriendschap tussen
de twee jonge Velsenaren. Mevrouw Winkelaar verhuisde in de
oorlog naar Wormerveer maar
dat weerhield meneer Zwanenburg er niet van om lopend naar
zijn vriendin toe te gaan. Een hele afstand.
Het echtpaar trouwde in 1949
en woonde vanaf die tijd op een
boerderij in de Spaarndammerpolder. De heer Zwanenburg
was namelijk landbouwer. Toen
het land onteigend werd door de
gemeente Velsen bleef het echtpaar nog jaren daar wonen. Uit-

eindelijk zijn ze in 1992 naar de
Velserbroek verhuisd, waar ze
tot op de dag van vandaag geen
spijt van hebben. Samen hebben ze twee zoons, een dochter
en zes kleinkinderen.
Mevrouw Zwanenburg heeft
voordat ze getrouwd waren op
kantoor gewerkt. In het huwelijk had ze de zorg voor haar
kinderen. Als hobby heeft de
heer Zwanenburg veel getennist. Tot zijn 87ste stond hij nog
op de tennisbaan. Ook was hij
een trouwe supporter van VSV
en Stormvogels. Mevrouw Zwanenburg hield veel van tennissen, turnen, klaverjassen en puzzelen. Vanwege de boerderij kon
het echtpaar zelden op vakantie.
Nadat de heer Zwanenburg uitgewerkt was, zijn ze wel enkele
keren naar Spanje geweest. Ook
bezochten ze Oostenrijk in de
winter om te kunnen skiën.
Het geheim van hun 65 jaar huwelijk is voor het echtpaar af en
toe eens flink op elkaar mopperen. (foto: Reinder Weidijk Fotografie)

Softbalinterland
op sportpark Rooswijk
Velsen-Noord - Op sportpark
Rooswijk wordt woensdag 13 augustus de softbalinterland tussen
Nederland en Nieuw-Zeeland gespeeld. Het duel begint om 19.00
uur en is voor Oranje de laatste
oefenwedstrijd voor het wereldkampioenschap softbal dat vrijdag
15 augustus in Haarlem begint.
Nederland heeft het hele jaar toegewerkt naar dit kampioenschap,
dat overigens voor het eerst in
Europa wordt afgewerkt. Middels twee oefenstages (beiden
een maand) in de Verenigde Staten werd er veel aan teambuilding
gedaan en konden een flink aantal oefenwedstrijden worden afgewerkt. Met tien duels in Nederland, de zogenaamde Elf Steden
Tour, sluit Oranje de voorbereiding
op het WK af.
Rooswijk is gastheer voor deze allerlaatste oefenwedstrijd van het
Nederlandse team. De vereniging
reageerde attent op een oproep

van de KNBSB om gastvereniging
te zijn voor een interland. De tegenstander was op dat moment
nog niet bekend. Dat hing mede
af van de poule indeling van het
WK. Bondscoach Craig Montvidas wilde namelijk niet tegen een
ploeg spelen die ook in de poulefase een tegenstander zou zijn.
Er moest gekeken worden naar de
landenteams in de andere poule.
Uiteindelijk viel dus de keuze op
Nieuw-Zeeland als tegenstander
in de Generale van Oranje.
Nieuw-Zeeland is een echt softballand. Voor de veetiende keer
doet het land mee aan de mondiale titelstrijd. Nederland werd
tijdens dat kampioenschap zesde. De hoogste klassering ooit
van Nederland dat al elf keer mee
deed aan de titelstrijd. Tijdens het
komende kampioenschap (15 tot
en met 24 augustus) zal de ploeg
proberen nog hoger te eindigen.
De toegang is gratis.

IJmuiden - Zaterdag 30 augustus is tijdens Havenfestival
IJmuiden veel doen voor kinderen. Met een gratis strippenkaart, die bij de ingang wordt
uitgegeven, kunnen kinderen
van alle leeftijden deelnemen
aan activiteiten. Zij kunnen onder andere op het minipodium
laten zien wat ze kunnen: zzang,
dans, blokfluit, gitaar, viool, een
goocheltruc, een zelf geschreven gedicht voordragen of enkele moppen tappen. Het podium staat net als vele andere activiteiten in de 2e Havenstraat
op de hoek van de Trawlerkade.
Aanmelden kan via kunstopdekade@gmail.com. Laat ook weten wat jij graag wilt laten zien
of meld je op 30 september vanaf 12.00 uur bij Ronald of Petra.

Onderzoek
naar Fraude
Velsen - De Raad van Bestuur
van OCK het Spalier heeft het vermoeden dat er fraude is gepleegd
binnen de organisatie voor jeugden opvoedhulp. De politie is een
onderzoek gestart naar de aard,
omvang en betrokkenen. Bij OCK
het Spalier werken 360 mensen
op locaties in Heemskerk, VelsenNoord, IJmuiden, Driehuis, Santpoort-Noord, Haarlem, Aerdenhout en Zandvoort.

Dronken
automobilist met
vals rijbewijs
Velserbroek – Afgelopen zondagavond rond 22.00 uur heeft
de politie een dronken bestuurder uit Haarlem aangehouden.
Een automobilist had de politie
gebeld dat hij bij een tankstation in Velserbroek een bestuurder
van een personenauto probeerde
tegen te houden omdat de man
duidelijk onder invloed van alcohol verkeerde. Agenten troffen de
46-jarige Haarlemmer niet veel
later aan op de Hofgeesterweg.
De man verkeerde overduidelijk onder invloed maar wilde niet
mee naar het politiebureau. Nadat hij was aangehouden, schold
de man op en spuugde naar de
agenten. Eenmaal op het politiebureau weigerde de man mee te
werken aan een ademanalyse. De
man bleek in het bezit van een
vals rijbewijs en bovendien werden in de kofferbak twee messen
aangetroffen. De messen en het
valse document zijn inbeslaggenomen. Tegen de man is procesverbaal opgemaakt wegens het
rijden onder invloed, het hebben
van een vals rijbewijs en het hebben van wapens. Tot slot hebben
de agenten ook aangifte gedaan
wegens belediging.

Prijsuitreiking loterij
De Kennemerlaan leeft
IJmuiden - Vorige week donderdag heeft de prijsuitreiking
van het Zomerfestival De Kennemerlaan Leeft plaatsgevonden
bij Bloemist Abelia in de Kennemerlaan.
De gelukkige winnares Marga
Boon kreeg uit handen van Martin Kooiman van Winsys ICT, die
de hoofdprijs beschikbaar heeft
gesteld, een schitterende laptop.
Ook dit jaar zijn er heel veel prijzen beschikbaar gesteld door
ondernemers. Deze wil de organisatie graag allemaal bedanken,
want op deze manier is de loterij een groot succes is geworden.
De opbrengst van de loterij komt

geheel ten goede van de Stichting Harddraverij IJmuiden, als
ondersteuning voor de kosten
die het evenement met zich mee
brengt.
Ook is het mogelijk om Vriend
van de Harddraverij of donateur
te worden van Stichting Harddraverij IJmuiden. U kan dit doen
via de site www.kortebaanijmuiden.nl.
Mede door de goede samenwerking met Zakencentrum Kennemerlaan, de Stichting Harddraverij IJmuiden en de horecaexploitanten is het zomerfestival De Kennemerlaan Leeft 2014
een groot succes geworden.

Nationaal Park jachtgebied vleermuizen
Velsen - Uit onderzoek blijkt dat
de duinen van Nationaal Park
Zuid-Kennemerland een belangrijk jachtgebied zijn voor vleermuizen. Er zijn tien soorten waargenomen door onderzoekers van
Ekoza.
Het onderzoek leverde meer inzicht in vleermuizengedrag in de
zomer op. Zo blijken de vleermuizen veel verder duininwaarts te
jagen dan verwacht.
Er leven diverse soorten vleermuizen in Nederland die allemaal hun eigen gedrag en leefwijze hebben. Vleermuizen leven
in een netwerk van kraamverblijfplaatsen, paarverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen. Alle soorten die in Nederland voorkomen zijn insecteneters. Daarom moeten de dieren een strategie hebben om de winter door te
komen. Een aantal soorten trekt
deels iets naar het zuiden (rosse vleermuis) maar alle andere
soorten gaan in winterslaap in
gebouwen, bunkers, ijskelders,
groeven en boomholtes.
Uit een door Ekoza uitgevoerde
verkennend onderzoek (uitgevoerd in 2013) blijkt dat de duinen met name belangrijk zijn als
jachtgebied voor de vleermuizen die in bebouwing verblijven.
Vooral langs de randen bij Santpoort, Bloemendaal en Overveen
is volgens de onderzoekers dui-

delijk waar te nemen dat vleermuizen vanuit de bebouwde kom
aan het begin van de avond het
park intrekken en tegen de ochtend weer naar de bebouwing
vliegen. Ze hebben vaak vaste
routes en favoriete plekken.
Opvallend was het belang van
het natuurgebied voor de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger uit het stedelijke gebied.
Een groot deel van deze dieren
heeft de verblijfplaats binnen de
bebouwde kommen en komt jagen in het Nationaal Park. Als het
hard waait blijven ze meer in de
beschutting maar als het windstil
is jagen ze tot bijna op het strand.
In augustus worden weer vleermuisexcursies georganiseerd op
Landgoed Elswout op 11, 15, 22
en 29 augustus. Zie ook www.
np-zuidkennemerland.nl.
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‘t Staende
Tuygh tijdens
koffieconcert

Robin van der Kolk:
vijf titels in drie weken
Velsen - Vorige week is het wereldkampioenschap BMX van
start gegaan in Rotterdam. De
organisatie maakte bekend dat
er een recordaantal geselecteerde rijders aanwezig zijn: 2842
deelnemers uit 42 landen. Robin
van der Kolk uit Velsen, licentiehouder bij de Boscrossers uit
Heiloo en lid van het Crupi Europe Team, behoorde ook tot de
geselecteerde rijders.
Woensdag mocht Robin in zijn
klasse Mannen 17 tot en met 24
jaar (135 deelnemers) het spits
afbijten op de 20 inch-fiets. In de
manches werd hij eerste, tweede en weer eerste. In de afvalraces reed hij allebei naar een eerste plaats, maar in de kwartfinale kwam hij als tweede over de
finish.
In de halve finale wilde hij koste wat kost als eerste over de finish komen want dan had hij de
eerste keuze op welke plaats hij
mocht staan bij de start van de
finale. In de halve finale nam Van
der KOLK overtuigend de leiding
om die niet meer af te staan.
In de finale koos hij voor startplaats twee. Tot de eerste bocht
lag hij nek-aan-nek met een
Franse tegenstander, maar vervolgens nam Van der Kolk afstand en wist als eerste deelnemer de wereldtitel voor de derde
keer op rij op zijn naam te schrijven!
Afgelopen vrijdag mocht de Velsenaar hij opdraven in de Cruiserklasse 17 t/m 24 jaar om zijn
wereldtitel van vorig jaar te verdedigen. Hij ging de strijd aan

met 76 concurrenten. Van der
Kolk wist zowel de drie manches, achtste, kwart en halve finale te winnen. Ook in deze finale mocht hij dus een gunstige startplaats kiezen, waarna hij
vanaf de start de koppositie pakte en wereldtitel prolongeerde.
Drie weken geleden werd Robin
ook al Nederlands kampioen in
de Cruiserklasse
17 t/m 29 jaar in Haaksbergen.
Twee weken geleden lukte het
de Velsense fietscrosser in het
Deense Roskilde ook om dubbel Europees kampioen te worden. Dus in drie weken tijd heeft
Robin vijf titels gewonnen!
Nu dit seizoen de grote wedstrijden voorbij zijn zal Robin zich
helemaal gaan richten op zijn
overstap naar de Elite. Of dit mogelijk zal zijn is afhankelijk van
de sponsoren, want dan moet je
elke dag kunnen trainen op de
baan zowel als in de sportschool.

Telstar speelt gelijk
tegen mix Jong AZ en AZ
Velsen - Telstar heeft maandagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen een mix van AZ
en Jong AZ. De Witte Leeuwen, spelend in het nieuwe uittenue, speelden uitstekend en
kreeg veel kansen. Een knappe
prestatie, want bij de Alkmaarders stonden spelers als Willie
Overtoom, Viktor Elm en Donny
Gorter in het veld. Het gelegenheidsteam werd gecoacht door
Marco van Basten.
In de eerste helft had Telstar het
betere van het spel en kwam het
via goed voetbal tot een flink
aantal mogelijkheden. AZ kon
daar aan de andere kant heel
weinig tegenover stellen. Na
een kleine twintig minuten was
het Almubaraki die goed doorkwam in het zestienmetergebied van Jong AZ en naar beneden werd getrokken. Nieuwkomer Ralf Seuntjens schoot de
penalty uitstekend in en zette

Telstar daarmee op een verdiende voorsprong. De ploeg van
Michel Vonk kreeg via Seuntjens, Tissoudali en Kindermans
nog een aantal mogelijkheden,
maar keeper De Winter stond
meerdere malen in de weg.
In de tweede helft wisselde Telstar veelvoudig en dat was duidelijk te merken in het spel. Het
team had het eerste gedeelte van de tweede helft wel het
initiatief, maar creëerde geen
grote kansen. Van Huizen was
nog wel dichtbij met een kopbal die rakelings langs het AZ
doel ging. Telstar raakte langzamerhand het initiatief kwijt en
gaf door slechte passing op het
middenveld een aantal kansen
weg. Het duurde tot de 82ste
minuut voor AZ de gelijkmaker
kon maken. De ploeg versierde
een strafschop en Willie Overtoom wist deze simpel te benutten. (foto: Pieter Hoogeveen)

Santpoort-Zuid - Zondag
3 augustus treedt ’t Staende
Tuygh op tijdens het maandelijkse koffieconcert in de Ruïne
van Brederode. Dit shantykoor
begint zijn ontstaansgeschiedenis als mannenkoor in IJmuiden. Dit inmiddels gemengd
koor mag nu een echt IJmondkoor genoemd worden, aangezien de zangers en zangeressen uit de hele IJmond komen.
Voor velen uit de IJmond behoeft deze groep daarom geen
introductie. Zoals menigeen al
heeft kunnen ervaren, zingt het
koor met veel enthousiasme
een repertoire dat bestaat uit
Engelse, Schotse, Ierse, Duitse
en Nederlandstalige Shanty’s,
Seasongs en Zeemansliederen, begeleid door accordeon.
Shanty’s werden op zeilschepen gezongen om het vaak
eentonige werk te verlichten.
Het zijn dan ook werkliederen.
In een bepaald ritme zong de
bemanning, al dan niet opgejut door een voorzanger, allerlei liederen. Op die manier ging
het hijsen van het anker, het
bijzetten van zeilen, het pompen of het lossen en laden van
het schip een stuk plezieriger
en gemakkelijker. Het concert
is op 3 augustus van 11.30 tot
13.00 uur. Entree Ruïne 3 euro volwassenen, kinderen 1,50
euro. Na afloop is er de hoed
voor de artiesten. Zie ook www.
staendetuygh.nl.

Op stoomexcursie langs ijzer en staal

IJmuiden - Dat kan met de
stoomtreinrit over het bedrijfsterrein van Tata Steel in IJmuiden, dat in totaal zo’n 750 hectare groot is. Het spoorwegnetwerk over het bedrijfsterrein is
95 km lang waarvan tijdens de
excursie 15 km wordt afgelegd.
De stoomtrein rijdt op de laatste
zondagen van de maand, dus afgelopen zondag vond weer een
rondrit plaats maar ook op 31
augustus, 28 september en 26
oktober kunnen belangstellen-

den nog een plaats reserveren.
Gezien de belangstelling voor
deze rondrit, afgelopen zondag,
waarschijnlijk geen overbodige
luxe want de trein was met zo’n
300 passagiers geheel volgeboekt. Vertrek en aankomst van
de excursietrein vindt plaats op
een heus station ‘Velserbosch’,
dat op het terrein van Tata Steel
is gelegen. Tijdens de stoomtreinrit wordt, via een geluidsinstallatie, live verlag gedaan van
hetgeen er allemaal te zien is tij-

dens de tocht. Zo passeren we
de eigen elektriciteitscentrale, de
nieuwe doekfilterinstallatie, de
hoogovens, de warmbandwalserij en nog veel meer onderdelen van dit enorme bedrijf waarbij een goed beeld wordt verkregen van de industriële processen
van Tata Steel.
Nadat de trein het viaduct over
de weg naar Wijk aan Zee is gepasseerd wordt een stop gemaakt om de locomotief te voorzien van water. Hier is ook gelegenheid voor de passagiers om
even uit te stappen om bijvoorbeeld de kinderen de gelegenheid te geven om op de locomotief te klimmen om dit technisch
wonder nader te bekijken. Na
deze stop wordt de rondrit weer
voortgezet naar ons eerdere vertrekpunt, station ‘Velserbosch’.
De locomotieven en de rijtuigen
worden, door vrijwilligers, in bedrijf gehouden die daar de handen meer dan vol aan hebben.
Daar het hier om personenvervoer gaat moet al het materieel aan de hoogste veiligheidseisen voldoen, vergelijkbaar met
de eisen waaraan de Nederland-

se Spoorwegen moeten voldoen.
Gezien het vele werk dat hierbij
komt kijken zijn nieuwe vrijwilligers meer dan welkom. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de vereniging ‘Hoogovens Stoom IJmuiden’
Meer informatie, ook om via internet een plaats te reserveren,
is te vinden op www.csy.nl.

Hondenpoepzuiger in brand
IJmuiden - Afgelopen maandagmiddag is de gemeentelijke hondenpoepzuiger in brand gevlogen. De chauffeur had de wagen
net geparkeerd op het terrein van
het wijkteam aan de Eenhoornstraat toen hij vreemde geluiden
hoorde. Als snel kwam er rook uit
het voertuig. De gemeentewerkers hebben meteen de brandweer gebeld. De brandweer heeft
de brand snel geblust. Ondertussen is de wagen wel ernstig beschadigd. Om lekkage van diesel
in te dammen heeft men gritkorrels gestrooid. De hondenpoepzuiger was nog geen jaar oud.
(foto: Ko van Leeuwen)
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Ramsispodium: acht
avonden muzikaal plezier
Santpoort-Noord - Van groovende soul tot scheurende rock, van
een karaokeband tot een Abbashow en van de reïncarnatie van
Ramses Shaffy tot de beste bluesgitarist van de Benelux: de muziekliefhebber komt tijdens het
Dorpsfeest Santpoort weer ruimschoots aan zijn trekken tijdens
acht unieke avonden Ramsispodium.
Zaterdag 2 augustus begint het
direct goed met Fred Koridon &
Alle Dertien Zomersoul. Een omvangrijke band met veel gastzangers en -zangeressen, waaronder
de meiden van Stijl Achterover,
Nancy Dijkstra, Charlotte van der
Knaap en Kelly Cossee, speelt de
mooiste soulklassiekers. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd
voor singer-songwriter Fred Koridon, die met zoon Nando ook enkele eigen nummers speelt.
De afsluitende zaterdag 9 augustus wordt minstens zo spectaculair. Na een optreden van Stijl
Achterover staat het Ramsispodium dan in het teken van ABBA! Suzanne en Carolien Goeman

brengen met de band Project6 de
show ‘ABBA Rocks!’, geïnspireerd
op de wereldtournee in 1979 van
het legendarische viertal uit Zweden.
Met naast de beroemde sound
ook de kenmerkende kleding inclusief plateauzolen. Het publiek
wordt uitgenodigd om in passende outfit te komen en meezingen
mag!
Meezingen kan ook volop op
woensdag 6 augustus. Eerst met
de live-karaokeband De Tempeliers, waarbij enthousiastelingen kunnen kiezen uit een menukaart vol bekende popsongs (zie
Facebook, vooraf opgeven). Na
de Tempeliers komt de projectband MIN (Made in Nederland)
met de betere Nederlandstalige
nummers: van André Hazes tot De
Dijk en alles daar tussenin. Uiteraard komt ‘Laat me’ van Ramses
ook voorbij. De zangers zijn Rien
Weijer en Peter de Haas. Maandag 4 augustus belooft eveneens
bijzonder te worden met Hoeke &
Friends. Dit is een gelegenheidsband van de getalenteerde broers

Ruben (gitaar) en Eric (drums),
twee zonen van wijlen boogiepianist Rob Hoeke, bassist Marco Naber en zanger Edgar Koelemeijer. Zij brengen scheurende
Soul, R&B en Rock ’n Blues. Ruben was volgens het blad De Gitarist in 2013 de beste bluesgitarist van de Benelux!
Op donderdag 7 augustus is het
na vijf jaar weer tijd voor de reunie van de roemruchte band La
Grange, met de regiohelden Jan
van Bodegraven, Danny Vlaspoel,
Jacques van Oevelen, Paul Maas
en Carlo Straatsburg. Zij zijn geliefd en gevreesd om hun stevige
blues uit de jaren ‘60 en ‘70. Ook
op de andere avonden is het een
muzikaal feest op het Ramsispodium. Wegens succes geprolongeerd: op zondag 3 augustus Als
De Brandweer met een reeks bijna ‘vergeten’ covers, op dinsdag 5
augustus soul, funk en rock van
het tienkoppige Full Count en op
vrijdag 8 augustus de spectaculaire rockshow van the Local Boyzz,
inclusief sexy gastoptredens. Zie
ook www.ramsis.nl.

Rotonde snel weer open

Santpoort-Noord - De werkzaamheden aan de rotonde
Hagelingerweg/Santpoortse
Dreef zijn bijna afgerond. Hiermee komt een einde aan een
periode van vier weken met

ernstige verkeershinder. Ondanks de hevige regenval van
afgelopen maandag loopt de
planning geen gevaar en gaat
de doorgaande route donderdag of vrijdag weer open.

Automobilisten werden tijdens
de werkzaamheden omgeleid
via de N208. Inwoners van de regio maakten ook veelvuldig gebruik van de Duin- en Kruidbergerweg. Hulpdiensten, bussen
van Connexxion en (brom)fietsers werden door verkeersregelaars langs het werk geleid.
De rotonde in Santpoort-Noord
wordt heringericht om zowel de
verkeersveiligheid als de doorstroming van het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) te
verbeteren. Zo krijgt de rotonde vrijliggende fietspaden. Ook
worden zogenaamde ‘opvanglichten’ geplaatst om lijnbussen
voorrang te geven.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met
de provincie Noord-Holland. Er
werd op werkdagen tussen 07.00
en 22.00 uur aan de weg gewerkt. (foto: Friso Huizinga)

IJmuiden - Tijdens de open
dag op het Forteiland IJmuiden
op zondag 3 augustus wordt een
presentatie gegeven over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, exact 100 jaar geleden. In deze presentatie behandelt Kees de
Wildt, secretaris van de Stichting
Militair Erfgoed Groot Amsterdam
(MEGA) de ontwikkelingen, oorzaken en de aanleiding die hebben geleid tot deze oorlog, die op
4 augustus 1914 uitbrak toen Engeland aan Duitsland de oorlog
verklaarde wegens het schenden
van het neutrale Belgische grondgebied.
De presentatie richt zich niet zozeer op de oorlog zelf als wel
op de politieke verhoudingen,
vriendschappen, wrok, persoonlijke veten, leugens en bedrog,
chauvinisme, intolerantie en nationalisme die uiteindelijk deze
oorlog hebben ingeleid.
De presentatie duurt circa een
half uur en wordt op 3 augustus
twee keer gegeven in soldatenzaal 6 van het Fort: om 11.15 en
om 13.15 uur. Vóór of na de presentatie kan men uiteraard deelnemen aan een van de rondleidingen op het eiland.
Onder leiding van deskundige
gidsen kunnen bezoekers een
leerzame en boeiende rondleiding
maken in en rond het uit 1888 daterende Pantserfort. Met drie verdiepingen, ruim 70 kamers en lokalen en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van bijna
600 meter lengte is het Fort IJmuiden het grootste uit de zogeheten
Stelling van Amsterdam. Sinds
1996 maakt het fort deel uit van
het Unesco Werelderfgoed.
Tevens kan men een bezoek brengen aan de museumzalen in het
fort, die ondermeer aandacht
schenken aan de in de oorlogs-

tijd gebruikte wapens, projectielen, kleding en huisraad, en aan
de naastgelegen bunkers uit de
bezettingstijd, waarvan er enkele
volledig authentiek zijn ingericht.
In augustus zijn speciaal voor de
vakantiegangers in de regio twee
extra open dagen ingelast, en wel
op de woensdagen 6 en 13 augustus.
De overtocht naar het Forteiland
wordt verzorgd door MS ‘Koningin Emma’ vanaf de Kop van de
Haven in IJmuiden. De vertrektijden zijn hier op zondagen om
10.45, 12.45 en 15.10 uur. Vanaf het eiland kan men terugvaren
om 13.00, 15.15 en 17.15 uur.
Op woensdag 6 en 13 augustus
is er slechts één overtocht: vertrek vanaf de Kop van de Haven
om 12.45 en terug vanaf het Forteiland om 15.10 uur.
Toegangskaarten voor de overtocht, inclusief rondleiding kosten, 12.50 euro per persoon. Kinderen tot en met 6 jaar (onder begeleiding) hebben gratis toegang.
Kaarten kunnen vooraf via internet besteld worden: www.ijmuidenserondvaart.nl of telefonisch
via 0255-511676. Maar ook aan
boord van de ‘Koningin Emma’
kunnen kaarten worden gekocht.

Zwart Techniek weer
sponsor Open Toernooi
IJmuiden - Dit jaar is Zwart Techniek wederom hoofdsponsor van
het Open Toernooi van tennisvereniging De Heerenduinen. Dit toernooi vindt plaats van 4 tot 10 augustus. Op de foto overhandigt bestuurslid Arie van Os het affiche aan director operations Ton Wijker.

32

31 juli 2014
ders in deze krant.
Kledingbeurs in Het Kruispunt in Velserbroek. Van 10.00
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels
en zomerzon!’. Doe tentoonstelling voor kinderen en volwassen van alle leeftijden over
de natuur om ons heen in deze vrolijke jaargetijden.

Hulpdiensten, bedankt!

Woensdag
6 augustus

Donderdag
31 juli

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op
de Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

Vrijdag
1 augustus

Expositie van Kees van Citters
bij Bartje Bloemendaal, Brederodelaan 80 in Bloemendaal.
De gehele maand augustus.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op
de Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’.
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels
en zomerzon!’. Doe tentoonstelling voor kinderen en volwassen van alle leeftijden over
de natuur om ons heen in deze vrolijke jaargetijden.

Zaterdag
2 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie
voor volledig programma elders in deze krant.
Rommelmarkt op het Kennemerplein tegenover de Vomar in IJmuiden. Van 09.00 tot
17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op
de Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Rondleiding in het weekend
op afspraak. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl voor arrangementen.
Dance Valley van 12.00 tot
23.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’.
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Zomerexpositie van de Haarlemse Gosia Bolwijn Wiese
in de Engelmunduskerk. Geopend van 13.00 tot 16.00 uur.
Verhalen in de Bosbeekschuur, tegenover molen De
Zandhaas in Santpoort-Noord.
Tussen 14.00 en 16.00 uur begint elk half uur een nieuw

verhaal, soms zelfs met muziek. Zie ook www.molendezandhaas.nl.

Zondag
3 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie
voor volledig programma elders in deze krant.
Presentatie over Eerste
Wereldoorlog op Forteiland
IJmuiden. Zie ook www.forteiland-ijmuiden.nl.
Braderie op de Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee.
Van 11.00 tot 18.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op
de Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Rondleiding in het weekend
op afspraak. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl voor arrangementen.
Koffieconcert in de Rüine
van Bederode in SantpoortZuid. Optreden ‘t Staende
Tuygh. Van 11.30 tot 13.00 uur.
Tango Extremo tijdense koffieconcert in de Dorpskerk,
Burg. Enschedelaan in Santpoort-Noord. Aanvang 12.00
uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’.
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels
en zomerzon!’. Doe tentoonstelling voor kinderen en volwassen van alle leeftijden over
de natuur om ons heen in deze vrolijke jaargetijden.
Zomerexpositie van de Haarlemse Gosia Bolwijn Wiese
in de Engelmunduskerk. Geopend van 13.00 tot 16.00 uur.
Zomerconcert
door
het
Spaarne Kwartet in kerkje Stompe Toren, Kerkweg 26
Spaarnwoude. Aanvang 14.00
uur.

Maandag
4 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie
voor volledig programma elders in deze krant.
Open Toernooi bij LTC De
Heerenduinen. Het toernooi
duurt tot 10 augustus.

Dinsdag
5 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie
voor volledig programma el-

Dorpsfeest Santpoort. Zie
voor volledig programma elders in deze krant.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’.
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels
en zomerzon!’. Doe tentoonstelling voor kinderen en volwassen van alle leeftijden over
de natuur om ons heen in deze vrolijke jaargetijden. 14.0016.00 uur: zomer knutselen inloop; schilderij, ketting of rups.
Kosten 1,- bovenop de entreeprijs.
Kindervertelmiddag
van
14.00 tot 16.00 uur voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Opgeven: info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Wandelsportvereniging De
Kennemer Jagers organiseert
een zomeravondwandeltocht.
Start 5, 10 en 15 km. tussen
18.00 en 19.00 uur, de 15 km
tussen 18.00 en 18.30 uur.
Start vanuit speeltuin De Veilige Haven, Heerenduinweg 6a
IJmuiden.

Donderdag
7 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie
voor volledig programma elders in deze krant.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels
en zomerzon!’. Doe tentoonstelling voor kinderen en volwassen van alle leeftijden over
de natuur om ons heen in deze vrolijke jaargetijden.

Nu het weer zomervakantie is
en mijn familie uit Frankrijk over
is, komt deze gebeurtenis weer
boven, en graag wil ik op deze manier de hulpdiensten, buren en de mensen van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk
bedanken, voor alle hulp die zij
mijn kleinzoon Robert van anderhalf jaar geboden hebben,
ook al is het al een tijdje geleden. Om samen de feestdagen door te brengen was mijn
dochter Anna, die in Frankrijk
woont, samen met haar man en
vier kinderen bij ons in IJmuiden. Het was 3 januari toen Robert, ons jongste kleinkind, plotseling neerviel. Mijn dochter
Anna pakte hem op en riep om
een ambulance. Ik liep in paniek
naar de buren voor hulp. Ze waren gelukkig thuis en de buur-

vrouw belde 112. De buurman
nam Robert van de bank op en
controleerde steeds zijn reflexen
en ademhaling, die onregelmatig was. Het kind begon blauw
om de lippen te worden en werd
steeds zwakker. De dame van
112 zei dat hij, als hij weg ging
vallen, gereanimeerd moest
worden. Gelukkig arriveerde de
politie en vlak daarna ook de
ambulance. Er werd onmiddellijk
hulp verleend en de ambulance
vertrok naar het Rode Kruis Ziekenhuis, met de ouders en ons
achter zich aan. De buurvrouw
bleef bij de andere kinderen, tot
een vriendin die ik had gebeld
het overnam.
De arts sprak goed Frans zodat hij mijn dochter, die erg geschrokken was, alles goed kon
uitleggen. Mijn dochter Anna en
ik mochten die nacht bij Robert
in het ziekenhuis blijven. De volgende dag mochten we samen
weer naar huis. Robert had een
angina aanval gehad. Ik wil mijn
verhaal graag vertellen om te laten weten dat alle mensen van
de alarmcentrale, ambulance,
politie, artsen en verpleging en
alle buren gelijk voor ons klaar
stonden om te helpen. Op deze
manier willen mijn dochter, familie en ik iedereen uit de grond
van ons hart bedanken. Het had
heel anders af kunnen lopen…
Fijn dat er nog zo veel goede,
lieve mensen op deze wereld
zijn. Veel dank ook aan de artsen en verpleegkundigen Zuidam, Alders, Gerver, Hendrix,
Olie-Carcia en Van Os.
Tanja Gazaryan, IJmuiden

Velserbroekloop
Velserbroek - Op vrijdagavond
29 augustus organiseert Atletiekvereniging Suomi de jaarlijkse Velserbroekloop. Er zijn recreatielopen over 5 en 10 kilometer
en een jeugdloop over 1,2 kilometer (6 tot en met 12 jaar). De start
vindt plaats om 19.30 uur bij het
Polderhuis aan het Vestingplein,
daar wordt ook gefinisht. Inschrijving is ter plaatse mogelijk vanaf 18.15 uur tot een kwartier voor
de start. Zie ook www.avsuomi.nl.

Zilver en goud voor
Matthijs Büchli
Velsen - Baanwielrenner Matthijs Büchli (links) heeft bij het EK voor
beloften zilver gewonnen op het onderdeel keirin. De Santpoorter
was vooraf de grote favoriet. Toch kwam hij tijdens het EK net te
kort en finishte achter de Rus Nikita Shurshin. Eerder pakte Büchli
al goud op de teamsprint (samen met Jeffrey Hoogland en Nils van’t
Hoenderdaal) en zilver op de kilometer tijdrit. (foto: Twitter)
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Dance Valley, Dutch
Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het
Velsen Valleyterrein in Spaarnwoude maar liefst drie muziekfestivals.
Nieuw dit jaar is Latin Village. 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 Latin Village, dat
vorig jaar in de gemeente Haarlemmerliede werd gehouden.

Tunneltje gesloten
De fiets-en wandeltunnel (Tacitustunneltje), die onder de snelweg A9A22 loopt en de Oostlaan in Velserbroek met de Oosterbroekerweg in
recreatiegebied Spaarnwoude verbindt, is tijdens de drie evenementen gesloten. Net als vorig jaar blijft
de Amsterdamseweg open en zijn
de woningen, bedrijven en woonboten in Spaarnwoude bereikbaar. Verkeers- en veiligheidsmaatregelen
zijn nodig om de overlast zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen.
Het verkeer zal door Traffic Support
Events in goede banen worden geleid. Dat is een bedrijf met veel ervaring met dit soort werkzaamheden.
Om de parkeerdruk in Velserbroek
zoveel mogelijk te beperken zet Velsen daar gemeentelijke toezichthouders in.
Legitimatieplicht
Voor de drie evenementen zijn diverse maatregelen getroffen. Bij bepaalde punten waar men Spaarnwoude
met de auto binnenkomt, kan om legitimatie worden gevraagd. Dit geldt
alleen voor mensen, die in het gebied
wonen, werken of bedrijven bezoeken.

Gebruik (brom)fietsenstalling
verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers op
de (brom)fiets. Daarom worden er dit
jaar twee grote (brom)fietsenstallingen ingericht, waar verplicht gebruik
van moet worden gemaakt. (Brom)
fietsen die buiten de fietsenstalling
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 Dutch Valley en Latin Village. Deze tests
kunnen enige overlast geven.
Overlast
De gemeente realiseert zich dat
de evenementen altijd enige overlast voor inwoners veroorzaken. Zij
vraagt daar begrip voor. De festivals
zijn goede reclame voor Velsen, terwijl het voor de duizenden bezoekers
onvergetelijke evenementen zijn.
Meer informatie
Via www.dancevalley.com en www.
dutchvalleyfestival.com en www.
spaarnwoude.nl en www.latinvillage.nl kunt u alle berichtgeving nalezen. Wie na het raadplegen van de
websites nog vragen heeft of aanvullende informatie wil, kan bellen met
het speciale telefoonnummer 0204936050 van de organisatie, of een email sturen naar info@udc.nl of info@dutchvalleyfestival.com. (foto:
Dance Valley)

Schoonmaken strand
Van 1 t/m 31 augustus ruimt Stichting De Noordzee de héle Noordzeekust op. Op 1 augustus start de
zogeheten Boskalis Beach Cleanup Tour in Cadzand. 31 dagen later eindigt deze op Schiermonnikoog. Help je mee? Op zaterdag 16 augustus begint de etappe Velsen-Noord/Castricum. Je
kunt je voor deze dag aanmelden
bij strandpaviljoen Timboektoe
in Velsen-Noord. Aanvang: 10.00
uur. Iedereen is van harte welkom.

Het is natuurlijk ook mogelijk om
je aan te melden voor een andere
etappe. Denkbaar is die van Zandvoort/IJmuiden op vrijdag 15 augustus. Vorig jaar werd samen met 563
vrijwilligers 6590 kilo afval van het
strand gehaald. Per dag wordt ge-

middeld 10 tot 12 kilometer strand
schoongemaakt. Dat kan niet met
een handjevol mensen! Daar is dagelijks de hulp van tientallen deelnemers voor nodig. Houd je van een
fysieke uitdaging, wil je graag samen
met vele anderen een unieke prestatie neerzetten en heb je zin in een
gezellige dag op het strand? Meld je
dan nu aan voor een etappe van de
Boskalis Beach Cleanup Tour 2014.
Vele handen maken licht werk. Het
is ook mogelijk om spontaan naar
strandpaviljoen Timboektoe (etappe Velsen-Noord/Castricum) of
strandpaviljoen Thalassa in Zandvoort (etappe Zandvoort/IJmuiden) te komen. Meer info en/of digitaal aanmelden: www.noordzee.nl/
tour/#sthash.195SAsqz.dpuf.

Kunstwerk publiekshal
Burgemeester en wethouders hebben kunstenaar Rein Jelle Terpstra (www.reinjelleterpstra.nl) opdracht gegeven om een kunstwerk
te maken in de publiekshal van
het gemeentehuis. De vervaardi-

ging, die 5 augustus begint, kan enige overlast geven voor de bezoekers
van het gemeentehuis. De bedoeling is dat het kunstwerk 1 september is afgerond. Meer info: kunst@
velsen.nl.

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 telefoon ontwikkeld.

Met de app 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 automatisch een update plaats. Zo blijven niet alleen de hulpverlenende
instanties, maar ook u doorlopend
op de hoogte van de nieuwsberichten en mogelijke programmawijzigingen.
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Tijdens Dorpsfeest Santpoort
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Ingeval er onvoldoende plek is, zien
we oogluikend toe dat containers
dubbel geparkeerd worden.

Woont u in een deel van het dorp dat
vanwege de feestelijkheden is afgezet? Breng dan uw minicontainer naar de dichtstbijzijnde clusterplaats buiten het afgezette gebied.

Botter/Groninger Tjalk

Evenementen in Velsen
2 augustus
2 t/m 9 augustus
9 augustus
10 augustus
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Vanwege het dorpsfeest Santpoort 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 tuinafval) en oud papier ophalen.
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Inzameling GFT en papier
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De winkels zijn gewoon bereikbaar
en open. U kunt gratis parkeren op
het speciale evenementenparkeer-

terrein tegenover de kermis. Ook
enkele dagen voor het dorpsfeest is
er in verband met de opbouwwerkzaamheden sprake van enige verkeershinder. Daarom is vanaf woensdag 30 juli het gratis evenementenparkeerterrein (ingang Rijksweg) al
geopend. De winkeliers zien u - ook
tijdens deze speciale week- graag als
klant tegemoet.

Sp

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

Dance Valley, 12.00 tot 23.00 uur
Dorpsfeest Santpoort
Dutch Valley, 13.00 tot 23.00 uur
LatinVillage Festival, 13.00 uur tot 23.00 uur

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

Opknapbeurt speelplek
De gemeente gaat het speelterrein aan de Botter/Groninger Tjalk
in Velserbroek opknappen. De
speeltoestellen zijn verouderd en
worden allemaal verwijderd. De
speelplek zal opnieuw worden ingericht voor kinderen van 2-8 jaar.

Het plan is om nieuwe speeltoestel-

len aan te schaffen. Via www.velsen.
nl kunt u een tekening en afbeeldingen downloaden, waarop ons voorstel staat voor de speeltoestellen.
Heeft u vragen of opmerkingen dan
kunt u vóór 25 augustus contact opnemen met mevrouw L. Kollaard, telefoon 140255 of via info@velsen.nl.

Werkzaamheden worden hervat op maandag 18 augustus

Voortgang herinrichting IJmuiderstraatweg e.o.
De werkzaamheden aan de IJmuiderstraatweg zijn in verband met
de bouwvakvakantie tijdelijk gestopt. Vanaf de start in januari is
er hard gewerkt. De aanleg van de
riolering, de weg en het ﬁetspad
lopen voor op de planning. Verder is gedeeltelijk het groen aangelegd.

Maandag 18 augustus wordt het
werk door de firma KWS hervat. Dan
zijn diverse asfaltwerkzaamheden
ingepland op gedeelten van de Willebrordstraat, IJmuiderstraatweg en
De Noostraat.
Vrijdag 29 augustus en maandag 1

september wordt het asfalt van de
kruising van De Noostraat hersteld.
Dit gebeurt ’s avonds na de avondspits en duurt tot ongeveer 0.00 uur.
Donderdag 11 september wordt de
asfaltdeklaag in één handeling aangebracht vanaf De Noostraat tot het
BP brandstofstation. Auto’s op de
parkeervakken langs het werk zijn
dan niet toegestaan. De aannemer
zal dit met bebording een paar dagen
van tevoren nog eens goed aangeven.
Voor meer info is de uitvoerder vanaf 18 augustus weer bereikbaar in de
bouwkeet. Deze staat op de IJmuiderstraatweg tegenover de Nissan
garage. (foto: Friso Huizinga)
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau
discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

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

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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 Contact Centrum: 14 0255.

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 19
juli tot en met 25 juli 2014 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Frans Naereboutstraat 70, plaatsen erfafscheiding (21/07/2014)
w14.000335;
Texelstraat 45, veranderen bedrijfsgebouw (21/07/2014) w14.000334.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Burgemeester
Enschedelaan
13, kappen boom (22/07/2014)
w14.000336.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Kerkesingel 1, plaatsen groendrager
(23/07/2014) w14.000340.

binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:

Velserbroek
Geen mededelingen.

IJmuiden
President Steynstraat ong., oprichten 34 appartementen en 48 woningen (05/06/2014) w14.000261;
De Olmen 23F, plaatsen glazen panelen op balkon (07/05/2014)
w14.000203.

Velsen-Noord
Wijkeroogpark, kappen 2 bomen
(23/07/2014) w14.000339;
Van Rijswijkplantsoen, kappen 2 bomen (23/07/2014) w14.000338;
Grote Hout of Koningsweg ong., kappen boom (23/07/2014) w14.000337.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waar-

Ontwerpbesluiten - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvragen. Deze aanvragen met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning en overige
bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu bekendmakingen/ direct naar/ meer
nieuws/ inzage (ontwerp)beslui-

ten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft de volgende
ontwerpbesluiten:
Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 79, brandveilig gebruik (w14.000080)
IJmuiden
Orionweg 576, brandveilig gebruik
(w14.000282)
Eenhoornstraat 2, brandveilig gebruik (w13.000375)

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
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 (zo-

als college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningen-

rechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-

gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Dudokplein 1, aanpassing indeling gebouw A (25/07/2014)
w14.000283;
Vlissingenstraat
41-43,
wijzigen bedrijfspand (23/07/2014)
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Besluiten (vervolg)
w14.000284;
Lange Nieuwstraat 751-753, gedeeltelijk wijzigen gevel (24/07/2014)
w14.000289;
Zoutmanstraat 1RD, vervangen hekwerk (23/07/2014) w14.000293
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 27, realiseren
aanbouw zijgevel (25/07/2014)
w14.000251;
Paramaribostraat 18, plaatsen dakopbouw (24/07/2014) w14.000249;
Hoodstraat 187, kappen boom
(22/07/2014) w14.000245.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Galle Promenade 45, plaatsen reclame-uitingen
(22/07/2014)
w14.000274.
Verleende omgevingsvergunning
- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaand
project een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 1 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de
afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmui-

den. Tevens is het besluit in te zien
op www.velsen.nl via het menu: direct naar/ meer nieuws/ besluiten en
vergunningen en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0020SEINPOSTWEG1-R001.
Belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij dat daartoe redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest, kunnen tegen
dit besluit binnen een termijn van 6
weken met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage zijn gelegd een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Haarlem verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onver-

wijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voorwaarde is
wel dat ook beroep is ingesteld. Het
betreft:
IJmuiden
Seinpostweg 36, plaatsen koelunits
(tijdelijk)(W14.000023)
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Standplaats artikel 5:18 APV
Vestingsplein,
Velserbroek
t/o
Het Polderhuis, branche vis, donderdag en zaterdag (28/07/2014)
u14.007467.
Snuffelmarkt artikel 5:22 APV
Sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat 2
IJmuiden, zondag 30 november van
09:00 uur tot 15:00 uur (29/07/2014)
u14.007555.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat na uitvoerig
onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de basisregistratie
personen van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat
zij daardoor formeel niet meer in
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:

Ali Abdulqadir Ahmed Musin
geb. 02-06-1991
Marinov, A.
geb. 02-05-1990
Anjos Gomes Vilela, dos T.
geb. 11-02-1959
Matyó, E.
geb. 06-01-1987
Avella Riera, R.A. geb. 08-12-1990
Meijer, K.
geb. 07-02-1970
Bakir, Z.
geb. 25-08-1971
Mors, B.
geb. 30-03-1984
Basiri Beyragh, A. geb. 16-09-1988
Nannos, I.
geb. 17-07-1982
Boulmarouf, A.
geb. 21-07-1972
Nazeef, M.
geb. 20-05-1975
Bree, van E.
geb. 22-02-1980
Nijenhuis, S.M.
geb. 04-10-1963
Chavez Osorio, J.A. geb. 03-01-1976

Nijland, D.T.J.
geb. 22-11-1986
Cruijssen, M.E.P.H.J.
geb. 29-09-1952
Nomikos, G.
geb. 02-09-1957
Czajka, K.D.
geb. 04-12-1971
Omar Ahmed, M. geb. 21-12-1985
Fragkoulias, S.
geb. 01-07-1984
Patty, R.
geb. 21-06-1964
Genty, F.B.M.
geb. 03-10-1990
Rolloos, I.M.
geb. 23-06-1991
Iliev. D.
geb. 16-06-1977
Stepanova, A.
geb. 22-06-1980
Kiliç, A.
geb. 07-05-1988
Wilbie, E
geb. 05-04-1969
Voor informatie kunt u terecht bij de
Publiekszaken, werkeenheid bur-

gerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.

