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Glorieuze comeback

Velsen-Zuid - Dance Val-
ley heeft zijn status als toon-
aangevend dancefestival her-
overd. Naar schatting 40.000 
bezoekers waren zaterdag 
getuige van de beste editie 
in vijf jaar. De Velsen Valley 
stond vanaf drie uur ‘s mid-
dags helemaal vol. Het zon-
nige weer droeg daar zeker 
aan bij.

Na een reeks jaren waarin het 
dancefestival werd geteisterd 
door tegenvallende bezoekers-
aantallen, besloot organisator 
UDC het vorig jaar over een an-
dere boeg te gooien. Het moest 
rauwer en commerciëler, al werd 

dat laatste niet hardop uitge-
sproken. De programmering 
werd ‘mainstream’, met dit jaar 
Faithless, Sunnery James & Ryan 
Marciano, Showtek en afsluiter 
Hardwell als equivalenten. Het 
terrein werd ook compacter ge-
maakt, met de focus weer op de 
vallei waar het in 1995 allemaal 
begon. Het lage veld werd vol-
ledig gesaneerd. In plaats daar-
van werd de voormalige ‘trance-
vallei’ in ere hersteld, maar nu als 
thuisbasis voor de hardere hou-
sestijlen. Op het hoge veld ston-
den tenten waar trance, club, ec-
lectic en techno werd gedraaid. 
De bezoekers hadden de keu-
ze uit negen areas, terwijl dat er 

voorheen bijna twee keer zoveel 
waren.
De aanpassingen én de intro-
ductie van de fl extickets waarvan 
de prijs elke maand 5 euro om-
hoog ging, hadden het gewenste 
effect. Volgens UDC passeerden 
zaterdag circa 40.000 bezoekers 
de toegangspoorten. Daarmee is 
Dance Valley weer terug op het 
niveau van vijf jaar geleden.
Na een zonovergoten middag 
zorgde Hardwell, de voornaam-
ste kandidaat om Armin van 
Buuren af te lossen als ‘s we-
relds beste dj, voor een geweldi-
ge afsluiter van de negentiende 
editie van het dancefestival. Het 
was het enige openluchtoptre-

den dat Hardwell dit jaar in eigen 
land gaf. ,,Het voelt als thuisko-
men”, aldus de 25-jarige inwoner 
van Breda vlak voor zijn optre-
den. ,,Ik draai overal ter wereld, 
maar de vallei is en blijft heel bij-
zonder.’’ Direct na Dance Valley 
vloog Hardwell met een privéjet 
naar Ibiza voor zijn volgende op-
treden. Welkom in het leven van 
een superstar-dj!
De politie en gemeente Vel-
sen spreken van een gemoe-
delijk verlopen festival zonder 
noemenswaardige incidenten. 
In totaal werden 20 aanhoudin-
gen verricht, allemaal vanwe-
ge drugsbezit. (foto’s: Friso Hui-
zinga)

Zeiljacht vlot getrokken
IJmuiden – Zaterdagnacht is 
een zeiljacht vastgelopen op een 
zandbank ter hoogte van pavil-
joen Beach Inn. Het betrof het 
IJmuidense jacht Tizmon’s En-
sueno die problemen had met de 
besturing. 
Gerlof Funke Küpper, directeur 
van Seaport Marina, was samen 
met de eigenaar van het schip 
als eerste ter plaatse en gaf de 
benodigde informatie door aan 
de Kustwacht. Deze had onder-
tussen de IJmuider Reddings-
brigade en de reddingboot Koos 
van Messel van de KNRM ge-
alarmeerd.
Na twee pogingen lukte het om 
een sleepverbinding te maken. 
Deze was door een boot van de 

reddingsbrigade vanaf de Koos 
van Messel naar de wal gebracht 
en daarna met een wagen en 
spierballenkracht naar het jacht 
gesleept.
Ondertussen was het jacht wel 
over de bank geslagen. Terwijl 
de brandweer van IJmuiden voor 
verlichting zorgde en de KNRM 
van Zandvoort met hun kust-
hulpverleningsvoertuig een extra 
man had afgezet is de Koos van 
Messel voorzichtig gaan trekken. 
Het opkomend tij en het slinge-
ren van het jacht zorgde ervoor 
dat deze over de bank richting 
zee kon worden getrokken. Kor-
te tijd later kon het jacht worden 
afgeleverd in Seaport Marina. 
(foto: Ko van Leeuwen)

IJmuiden - Vorige week don-
derdagochtend kreeg de politie 
rond 01.30 uur een melding dat 
er ruzie gaande was in een wo-
ning aan het Koningsplein. Poli-
tiemensen gingen naar de loca-
tie en troffen voor de woning een 
23-jarige man uit Almere. Hij had 
onder meer een steekwond, maar 
was wel aanspreekbaar. De man 
is in het bijzijn van een trauma-
arts overgebracht naar een zie-
kenhuis. 
In de woning waren ook een 
51-jarige man uit IJmuiden en 
een 39-jarige vrouw aanwezig. 
Ook de 51-jarige man bleek lich-
te verwondingen te hebben als 
gevolg van het confl ict. Na be-
handeling in het ziekenhuis is hij 
aangehouden en overgebracht 
naar een politiebureau voor ver-
hoor. De politie onderzoekt wat 
er precies gebeurd is. 

Steekpartij op 
Koningsplein

Wilt u vermogen 
schenken aan 
een goed doel?

Lees de column elders in deze uitgave.

Rabobank. Samen sterker.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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Strandhuisbewoners strijden
om volleybaltitel IJmuiderstrand

IJmuiden aan Zee - Op zo-
wel het grote als op het kleine 
strand werd zondag gespeeld 
om de volleybaltitel. Bewoners 
van de strandhuisjes namen 
het samen met vrienden en be-
kenden op tegen hun buren. Er 
werd veel gelachen, want het ni-

veauverschil was soms groot. 
Maar naarmate de dag vorderde 
steeg ook de wil om wedstrijden 
te winnen. Bij het toernooi van 
strandvereniging De Zeemeeu-
wen op het grote strand kwam 
een team met jonge binken net 
als vorig jaar als winnaar uit de 

strijd (op de foto rechts). Zij wa-
ren in de finale duidelijk een ma-
tje te groot voor hun iets oudere 
tegenstanders. Na afloop van de 
eindstrijd werden de prijzen van 
de loterij verdeeld en draaide DJ 
Frans een gezellig deuntje. De 
verse vis was toen allang uitver-

kocht. Beide volleybaltoernooien 
werd onder fantastische weers-
omstandigheden gespeeld. Een 
dag eerder stond er nog een 
stormachtige wind, maar die was 
in de loop van zaterdagnacht 
vrijwel volledig gaan liggen. (fo-
to: Friso Huizinga)

Fleurige bloemenzee
IJmuiden - IJmuiden wordt 
steeds mooier en leuker. Er ko-
men steeds meer leuke initiatie-
ven, van ijsbaan tot opruimactie. 
Ook Diny Boogaard, als bewoner 
van de Maasflat, is een van die 
initiatiefnemers. Samen met de 
bewonersvereniging Dolfijn- en 
Maasflat heeft zij actie onderno-
men om de binnentuin, een groot 
grasveld, op te fleuren. 
Vorig jaar werd eerst een proef 
gedaan met meerjarig wildzaad. 
Zelfs het zaad dat in de winterpe-
riode werd gezaaid leverde al een 
bloemrijk resultaat op. In samen-
werking met wooncorporatie Vel-
sen werd vervolgens een strook 
grond langs het hek van de twee 
flats omgeploegd. De corpora-
tie betaalde het wildzaad dat uit 
Limmen moest worden opge-
haald. De bewoners hebben in 
april een gezamenlijke zaaimid-
dag gehouden. En het resultaat 

mag nu gezien worden. Steeds 
andere bloemen laten hun kop-
jes zien en zorgen voor kleur en 
geur. En niet alleen de bewoners 
van de twee flats genieten ervan.
LGV-gemeenteraadslid Piet van 
Deudekom, ook een van de be-
woners, is zeer te spreken over 
het initiatief. Hij ziet zelfs moge-
lijkheden om zo’n initiatief bre-
der te trekken. Bijvoorbeeld naar 
het Stadspark aan het Gijzen-
veltplantsoen dat nu een beet-
je armoedig oogt door het hoge 
gras en de paar boompjes. Maar 
ook bewoners van andere wijken 
wil hij opporren om iets leuks te 
doen met de openbare ruimte. Als 
voorbeeld wijst hij naar de Wijk 
aan Zeeërweg waar over de he-
le lengte van de straat de boom-
spiegels zijn beplant door bewo-
ners. ,,Het hoeft niet eens zoveel 
te kosten’’, betoogt hij. ,,Dat zie je 
maar aan onze tuinen. Prachtig.’’

Open dagen bij
ATV De Hofgeest

Santpoort-Noord - Op zater-
dag 17 (van 12.00 tot 18.00 uur) 
en zondag 18 augustus (van 
11.30 tot 16.30 uur) worden de 
open dagen gehouden bij Ama-
teur Tuin Vereniging De Hofgeest. 
In dit weekend kan het publiek 
een kijkje nemen op dit prachti-
ge tuincomplex. 
Er zijn open tuinen te bezichtigen, 
er is een grote fuchsiatentoon-
stelling, verzorgd door de Fuchsi-
avereniging en in het hart van het 
tuincomplex, op het plein voor de 
kantine is er van alles te beleven. 
U kunt de producten tentoonstel-
ling bewonderen van de groen-
ten, fruit en bloemen die de tuin-
leden zelf gekweekt hebben en 
u mag een publieksprijswinnaar 
aanwijzen. U kunt er allerlei soor-
ten vis eten, poffertjes of saté, er 
zijn allerlei leuke dingen te koop 
zoals aquarellen, 3-D kaarten, 

jams, sieraden, pentekeningen 
en viltwerk. U kunt wijn proeven, 
Fair Trade artikelen kopen bij de 
Derde Wereld Winkel en inlichtin-
gen krijgen over planten. Cliënten 
van Stichting De Waerden laten u 
zien hoe zij omgaan met de na-
tuur. U kunt bekijken hoe man-
den worden gevlochten en hoe 
papier wordt gemaakt. De kin-
deren kunnen zich laten schmin-
ken, ze kunnen iets moois maken 
van vilt en er is een speurtocht 
uitgezet. Een prachtige gelegen-
heid om te genieten van kleuren-
pracht en gezelligheid in een oa-
se van rust. Er is parkeergelegen-
heid, maar kom zoveel mogelijk 
per fiets. In de kantine staat men 
voor u klaar.
ATV De Hofgeest ligt aan het 
Spekkenwegje 2 in Santpoort-
Noord. Meer weten? Bel 023-
5388007.

Vragen over gratis wifi
Velsen - Velsen Lokaal is altijd 
groot voorstander geweest van 
het aanbieden van gratis Wi-
Fi. Het openbaar aanbieden van 
draadloos internet is voor de ei-
gen inwoners maar ook voor 
toeristen een goede dienstver-
lening. Om die reden vraagt Vel-
sen Lokaal aan het college om 
zich actief in te zetten voor de 
mogelijkheid van openbaar en 

gratis WiFi binnen (delen van) 
de gemeente. Zeker nu dat Pro-
vinciale Staten van Noord-Hol-
land zich positief heeft uitge-
sproken over een tijdelijke in-
vesteringsregeling voor ge-
meenten om dit te realiseren.  
Het is dan ook zaak dat de ge-
meente een subsidieverzoek bij 
de Provincie indient. Zie ook 
www.velsenlokaal.nl.
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Vriendinnen in actie 
voor CliniClowns

Santpoort-Noord - In groep 7B 
van de Jan Campertschool is het 
idee ontstaan om geld in te zame-
len voor een goed doel. Na over-
leg tussen de vriendinnen Mau-
dy, Kenza, Puck, Roos, Juliëtte en 
Lotte kwamen zij uit bij de Clini-
Clowns. Maar wat ga je dan als 
actie opzetten? Na diverse sug-
gesties werd het een verkoopac-
tie. De meiden besloten om zelf-
gemaakte armbandjes, hoofd-
bandjes, sleutelhangers en ver-
sierde potloden te verkopen. De 
eerstvolgende kans om een ver-
koop te houden was op de vrij-
markt van Dorpsfeest Santpoort. 

Hulp kregen de meiden van de 
jongens Timo, Mathijs en Morgan 
uit hun klas, zij wilde wel arm-
bandjes maken, maar niet ach-
ter een kraampje staan. Alle-
maal aan de slag en op 2 augus-
tus om 08.00 uur een plekje zoe-
ken op de vrijmarkt in Santpoort. 
De start van de verkoop verliep 
moeizaam , maar na een super 
idee van Kenza, ging de verkoop 
ook, al lopend tussen het kijken-
de publiek plaats vinden. De op-
brengt ging snel omhoog. Er wa-
ren ook mensen die zelfs een be-
drag gedoneerd hebben, zon-
der iets te kopen. Sommige men-
sen hebben het giro nummer op-
geschreven om thuis een dona-
tie te doen, dit gironummer was 
duidelijk zichtbaar gemaakt op 
het kraampje. Uiteindelijk is er 
een bedrag van 12,50 euro op 
de jaarmarkt opgehaald. Nader-
hand waren er nog familieleden, 
die ook nog iets kochten voor to-
taal 3,50 euro, waardoor het to-
taal bedrag kwam op 16 euro. Dit 
geweldige bedrag is door de va-
der van Maudy, Theo, verdubbeld 
naar 32 euro. En dat allemaal met 
handgemaakte spullen van onge-
veer 30 eurocent per stuk. Prima 
prestatie! Dit bedrag is overge-
maakt op gironummer 6640 van 
de CliniClowns. Top gedaan mei-
den!

Velsen - In het voorjaar van 2015 
begint een grote renovatie van de 
Velsertunnel. Het verkeer zal be-
hoorlijk veel hinder van de werk-
zaamheden ondervinden, maar 
daar staat tegenover dat de tun-
nel daarna zeker 30 jaar geen 
groot onderhoud meer nodig 
heeft en dat de technische syste-

men weer 10 jaar mee kunnen. 
Wanneer een en ander precies 
zijn beslag krijgt is nu nog niet 
bekend. Rijkswaterstaat is nog 
bezig met de aanbesteding van 
het project. 
De aannemer maakt uiteinde-
lijk zelf zijn planning en vult ook 
in hoe het werk technisch wordt 

uitgevoerd. Zo wordt bijvoor-
beeld de doorrijhoogte verhoogd. 
Dit kan door het plafond te ver-
hogen, maar ook door het weg-
dek te verdiepen. Het is aan de 
aannemer hoe de klus geklaard 
wordt. De Velsertunnel is zestig 
jaar na de bouw toe aan een gro-
te opknapbeurt. 

Een groot deel van de tunnel en 
technische installaties zijn bij-
na aan het einde van hun levens-
duur. Daarom renoveert Rijkswa-
terstaat de tunnel begin 2015. De 
technische installaties worden 
gemoderniseerd en de vluchtwe-
gen worden aangepast. Zo moet 
men in het geval van een calami-
teit nu nog via een vluchtdeur en 
een trap omhoog de tunnel ver-
laten. Na de renovatie kan men 
‘horizontaal vluchten’. Dat wil 
zeggen, niet meer een trap op, 
maar gewoon via de vluchtdeur 
en -gang naar de tunnelbuis lo-
pen waar het veilig is. Dit is vei-
liger ook voor mindervaliden. 
Ook de plafonds worden aange-
pakt. Er is veel schade ontstaan 
door te hoge vrachtwagens. De 
Velsertunnel is lager dan tegen-
woordig internationaal gebruike-
lijk is. Boven de snelweg hangen 
wel hoogtemeters, maar niet el-
ke chauffeur reageert daar ade-
quaat op en rijdt toch de Velser-
tunnel in. Regelmatig moeten er 
spoedreparaties worden uitge-
voerd omdat plafond of wegdek 
beschadigd is, hetgeen de afge-
lopen jaren voor veel fi les zorgde. 
Het verkeer moet tijdens het 
groot onderhoud hoe dan dan 
ook zijn weg kunnen vinden. 

Hiervoor zullen zogenoemde ca-
lamiteitenbogen worden aange-
legd. Zowel aan de kant van Be-
verwijk als die van Velsen komt 
zo’n boog, waarover het verkeer 
zonodig naar de Wijkertunnel kan 
worden geleid. Rijkswaterstaat is 
al bezig met de werkzaamheden 
hiervoor. Los van de renovatie van 
de Velsertunnel zouden deze ca-
lamiteitenbogen al worden aan-
gelegd om in geval van een ca-
lamiteit makkelijk naar de Wijker-
tunnel te kunnen rijden. Dit ge-
beurt in het kader van de lande-
lijke maatregel ‘Beter Benutten’. 
Bij Rijkswaterstaat verwacht men 
dat er steeds een tunnelbuis 
openblijft tijdens de werkzaam-
heden. Die zal echter niet voor 
tweerichtingsverkeer worden in-
gericht. Men kan dus altijd maar 
één kant op. 
Het zou zelfs zo kunnen zijn dat 
men ‘s morgens in de spits een 
buis van Beverwijk naar Vel-
sen kan gebruiken en tijdens de 
avondspits de andere kant op. 
Veel hangt nog af van wat de 
planning van de aannemer wordt. 
Vast staat dat het gedurende drie 
tot zes maanden lastig wordt, 
maar het  resultaat is een veili-
ge tunnel die weer 30 jaar zonder 
groot onderhoud mee kan.

Aanleg calamiteitenlussen al gestart

Grootscheepse renovatie Velsertunnel

 

Donderdag 
8 augustus

Hannie Spronk toernooi bij 
RKVV Velsen, Wolff en Deken-
laan 144 in Driehuis. Terrasvo-
gels tegen Stormvogels. Aan-
vang 18.30 uur. Om 20.30 uur 
Velsen tegen VSV

Vrijdag 
9 augustus

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur. www.pieter-vermeu-
len-museum.nl.

Zaterdag 
10 augustus

Snuffelmarkt op de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden. Van 
09.00 tot 17.00 uur.
Dutch Valley van 13.00 tot 23.00 
uur. 
Zeehaven Zilveren Trawler-
toernooi op Sportpark Zeewijk. 
Om 13.00 uur spelen VV Katwijk 
tegen SV Urk en Stormvogels 
tegen Harekmase Boys. Vanaf 
15.30 uur mogen de verliezers 
van de eerste ronde strijden om 
de 3e en 4e plaats.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.

Zondag
11 augustus

Kofferbakmarkt op de Dorps-
weide van Wijk aan Zee van 8.00 
tot 16.00 uur. Meer info: www.
kofferbakmarktwijkaanzee.nl
Hannie Spronk toernooi bij 
RKVV Velsen in Driehuis. Beide 
wedstrijden beginnen om 13.00 
uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur. www.pieter-vermeu-
len-museum.nl.

Maandag 
12 augustus

Speliade in speeltuin Santpoort, 
Valckenhoefl aan 2 Santpoort-
Noord. Van 13.30 tot 17.30 uur. 
Speliade duurt tot en met 16 au-
gustus.

Dinsdag
13 augustus

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur. www.pieter-vermeu-
len-museum.nl.

Woensdag
14 augustus

Speelmiddag bij buurthuis De 
Brulboei, Kanaalstraat 166 voor 
kinderen vanaf 4 tot 12 jaar.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber speciale tentoonstelling.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur. Zie ook www.pieter-
vermeulen-museum.nl.

Donderdag 
15 augustus

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur. www.pieter-vermeu-
len-museum.nl.
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Extra vestiging 
Hondjekoek.nl
Haarlem-Noord - In nog geen 
jaar tijd is Hondjekoek.nl een be-
grip geworden in de regio. Het 
adres voor kwaliteitsvoeding 
voor hond en kat, vers vlees en 
natuurlijke snacks. Desgewenst 
ook zeer snel bij u thuisbezorgd, 
vanaf 15 euro zonder extra kos-
ten. Om nog meer mooie pro-
ducten aan het assortiment toe 
te kunnen voegen, met name de 
vraag naar vers vlees is enorm!, 
is extra opslagruimte noodzake-
lijk geworden. Deze is gevonden 
in de Floresstraat in Haarlem-
Noord, waar op donderdag de 
weekmarkt is. Op deze geweldi-
ge locatie opent Hondjekoek.nl 
op zaterdag 17 augustus feeste-
lijk haar deuren. De thuisdieren-
dokter is van 13.00 tot 15.00 uur 
aanwezig met voordelige vacci-
naties: cocktail 25 euro, rabiës 
21 euro en kennelhoest 28 eu-
ro. Ook kunt u tussen 10.00 en 
14.00 uur een prachtige foto la-
ten maken van uw huisdier door 
de fotograaf van jehuisdierop-
defoto.nl, welke daarna via in-
ternet zijn na te bestellen. Voor 
de eerste 50 bezoekers staat er 
een leuke goodiebag te wach-
ten. Als u zich via de website van 
Hondjekoek.nl inschrijft voor de 
nieuwsbrief blijft u goed op de 
hoogte van de ontwikkelingen, 
nieuwe producten en aanbiedin-
gen. Ook de Facebook pagina is 
erg actief. Iedere maand is er een 
fotowedstrijd en regelmatig is er 
een snackpakket te winnen. Het 
volgende pakket wordt wegge-
geven bij het behalen van 2000 
likes, like de pagina om hier kans 
op te maken! Graag tot ziens bij 
Hondjekoek.nl in Overveen of 
Haarlem of bij u aan de deur! Let 
op de advertentie in de volgende 
editie van deze krant.

IJmuiden - Zaterdag 10 augus-
tus van 09.00 tot 17.00 uur wordt 
op de Lange Nieuwstraat (voor 
de winkels) een gezellige snuf-
felmarkt georganiseerd (de laat-
ste van dit seizoen). Wie een 
kraam wilt huren of meer in-
formatie wilt kan contact opne-
men met telefoonnummer 0255-
533233 of 0255-518380

Snuffelmarkt

Regio - In het pand Breestraat 
11 is sinds woensdag op initia-
tief van ‘Raamspraak’ een inter-
actieve etalage ingericht. Raam-
spraak koppelt nieuwe techno-
logieën aan leegstaande winkel-
panden. Wethouder Frans Koster 
nam als eerste de interactieve eta-
lage in gebruik. Uit onderzoek is 
gebleken dat één op de tien win-
kelpanden in Nederland leegstaat. 
Dat zijn 14.000 winkelpanden in 
voornamelijk middelgrote steden. 
Naast het feit dat het straatbeeld 
hierdoor achteruit gaat, trekt het 
ook het aanzicht van aangrenzen-
de winkels omlaag. Vanuit dit oog-
punt is Raamspraak ontstaan. 
In de etalage is een TV-wand ge-
plaatst, waarop foto’s, fi lmpjes, re-
clame en een interactieve game 
draaien. In deze interactieve game 
kan het winkelend publiek zelf 
een paardenrace rijden door voor 
de camera een virtueel paard te 
besturen. Dit paard gaat echter 
alleen vooruit als er door de be-
stuurder ook fl ink wordt bewogen! 
Een camera zet de bewegingen 
van de gamer om in het spel en 

diegene die het snelst fi nisht is 
de winnaar. Tussen de races door 
worden reclames en fi lmpjes van 
Beverwijk vertoond. Ga kijken en 
overtuig jezelf, dit is een geweldi-
ge eyecatcher. Voor ondernemers 
komt hierop advertentieruimte be-
schikbaar. Na de feestweek neemt 
Raamspraak contact op met geïn-
teresseerden die hierop ook willen 
adverteren. Mail naar info@bever-
wijkwinkelstad.nl voor meer infor-
matie.
Dit project is tot stand gekomen 
in samenwerking met gemeente 
Beverwijk en Stichting Winkelstad 
Beverwijk. 
Op zaterdag 10 augustus, tij-
dens de feestweek, vindt dit jaar 
voor de eerste keer de Bever-
wijkse Outletmarkt plaats, op de 
Breestraat en de Zeestraat. Op 
initiatief van Jordy van den Berg 
(van den Berg Evenementen) wor-
den er marktkramen beschikbaar 
gesteld aan de centrumwinke-
liers, voor een grote magazijnop-
ruiming. De Breestraat is die dag 
ook weer de nodige gezellige ter-
rassen en een podium rijker.

Primeurs bij Feestweek Beverwijk
Grote outletmarkt 
en interactieve etalage 

Boeken- brocante- 
kunst- en trendymarkt

Haarlem-Noord - Op het ge-
heel gerenoveerde Marsman-
plein wordt op zaterdag 10 au-
gustus een volgend mooi eve-
nement voor het winkelend pu-
bliek. Op deze mooie locatie 
is er van 10-17 uur een exclu-
sieve Boeken-Brocante-Kunst-
Trendymarkt georganiseerd. 
Voor liefhebbers voor Brocan-

te, Kunst, zeldzame antiqua-
rische en bijzondere tweede-
hands boeken, enz. is er ge-
noeg te vinden. Het is zeer de 
moeite waard om een kijkje te 
gaan nemen op deze exclusie-
ve markt op het gerenoveer-
de Marsmanplein. De toegang 
is gratis. Zie ook www.geavan-
vulpen.nl

Rabobank Velsen & Omstreken
Vermogen schenken 
aan een goed doel

Schenken aan een goed doel 
of een eigen stichting oprich-
ten klinkt eenvoudig. De prak-
tijk blijkt vaak anders. Vermo-
gende klanten hebben vaak be-
hoefte aan een klankbord bij het 
schenken aan een goed doel. Zij 
vragen zich bijvoorbeeld af of de 
organisatie van het goede doel 
betrouwbaar is of hoe men het 
beste een doel dat nauw aan 
het hart ligt kan steunen. Dit zijn 
vragen waarmee de Rabo Chari-
ty Desk kan helpen. 
Met de Charity Manager van de 
Rabo Charity Desk bespreekt de 
klant zijn wensen, eisen en vra-
gen rondom schenken aan een 
goed doel. In het gesprek ko-
men zaken aan de orde, zoals 
wat men wil bereiken met de 
schenking en op welke manier 
men daar invulling aan wilt ge-
ven. Ook  persoonlijke inzichten, 
werkwijze en levensvisie zijn van 
belang bij de selectie van goede 
doelen die het best bij de klant 
passen. Klanten worden hier-
in begeleid bij schenkingen van 
minimaal 50.000 euro.
Ik heb dit recentelijk met een 
van mijn klanten doorgespro-
ken, waarna ik een afspraak 
voor haar heb ingepland. On-
dertussen heeft zij al een fors 
bedrag geschonken aan een 
aantal projecten en is zij bijzon-
der tevreden over de aanpak 
van de Charity Desk.
Steeds meer mensen die een 
vermogen hebben opgebouwd, 

willen iets goeds doen voor de 
maatschappij. Bent u op zoek 
naar een passende bestemming 
voor een deel van uw vermo-
gen? De Charity Managers van 
de Rabo Charity Desk kunnen 
u ondersteunen om uw maat-
schappelijke betrokkenheid 
vorm te geven. Meer informa-
tie over de Rabo Charity desk is 
te vinden op www.rabobank.nl/
privatebanking. U kunt ook con-
tact opnemen met een account-
manager Private Banking van de 
Rabobank Velsen en Omstreken. 
U kunt ons bereiken via nummer 
023-513 35 00 of via privateban-
king@velsen.rabobank.nl.

Wim van Putten, Accountmana-
ger Private Banking, Rabobank 
Velsen en Omstreken, www.ra-
bobank.nl/velsen

Comis Massage en 
Verzorging mee met 
Duchenne Heroes
Regio - Van 15 tot en met 21 sep-
tember zullen 400 gesponsorde 
mountainbikers in zeven dagen 
door vier landen 700 kilometer 
biken om geld bij elkaar te fi et-
sen voor de ziekte van Duchen-
ne. Deze ziekte van Duchenne is 
een spierziekte die vooral voor-
komt bij jongens. Zij vallen vaak 
breken veel, en kunnen rond hun 
twaalfde vaak niet meer lopen.
De spierkracht blijft afnemen tot 
zij niet meer zelfstandig kunnen 
eten zich niet meer kunnen aan-
kleden en s’nachts tot wel acht 
keer omgedraaid moeten wor-
den. Comis Massage en Verzor-
ging  bestaande uit Cor Comis en 
Ben Van den berg, gaan mee om 
de bikers aan het einde van de 
dag kosteloos te behandelen, en 

zo hun steentje bij te dragen.
Ga naar www.duchenneheroes.
nl sponsor en trap Duchenne de 
wereld uit.

Workshops Beeldentuin 
op Ruïne van Brederode
Santpoort-Noord - Voor de 
kunstliefhebber valt voldoende 
te beleven op de Ruïne van Bre-
derode in augustus. Tot en met 
25 augustus is de jaarlijkse beel-
dentuin nog te bezoeken. In to-
taal verfraaien meer dan hon-
derd beelden de prachtige om-
geving.
Voor kinderen in de leeftijd van 9 
tot 13 is een workshop Stop mo-
tion animation/digitale fotogra-
fi e. De workshop is woensdag 14 
augustus van 10.00 tot 12.00 uur.
Volwassen (amateur) fotografen 
komen aan hun trekken op za-
terdag 17 augustus. De work-
shop digitale fotografi e laat de 
deelnemers kennismaken met 
alle ins en outs van de came-
ra. De workshop met individu-
ele begeleiding wordt voor het 
tweede opvolgende jaar gege-
ven door Yoshina Davelaar.  On-
derdeel van de dag is evaluatie 
van het eigen gemaakte werk die 
dag. De workshop is van 10.00 
tot 13.00 uur. 
Voor wie inspiratie van de beel-
den heeft opgedaan in de beel-
dentuin, is de workshop boet-

seren. Onder leiding van expo-
sant Yvonne Piller is de work-
shop hond boetseren met een 
echte hond als model. Er wordt 
gewerkt met klei, materialen zijn 
beschikbaar in de beeldentuin. 
Aanvang met picknicklunch om 
12.30 tot 16.30 uur. De beelden-
tuin is geopend iedere woens-
dag tot en met zondag tot 17.00 
uur. 
Aanmelden voor de workshops 
kan via Yvonne Piller: info@hors-
art.nl. Zie ook www.beeldentuin-
santpoort.nl.





Tijdens de Agrarische Dag lieten geiten,
kalveren en kleindieren zich naar hartenlust 
vertroetelen.

Op de Jaarmarkt was het 
vanwege het warme weer minder 
druk dan voorgaande jaren.

Volop actie bij de Gymkana 
op het evenemententerrein 
bij de Ruïne van Brederode.

De Harddraverij in een bloedhete Hoofd-
straat leverde een geweldige totalisator-
omzet op van bijna 95.000 euro!

Foto’s:
Joop Waijenberg, Jim Bishop en
E.S. Berk

Dorpsfeest Santpoort 2013

De Stoelendans tijdens de Agrarische Dag
levert traditiegetrouw mooie plaatjes op.

Ondanks het tegenvallende weer trok de 
Wielerronde ook dit jaar veel publiek.

Stralende koppies bij mens en dier
tijdens de pony- en paardenkeuring.

Buikschuiven!
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Overwegend mooi en 
droog augustusweer

De mooiste en warmste fase 
van deze zomer hebben we nu 
wel zo’n beetje gehad. Komen-
de dagen komen de middag-
temperaturen uit op hele nor-
male waarden voor begin au-
gustus. Met 20-23 graden is 
het goed toeven buitenshuis. 
Op woensdag kwam een klei-
ne en venijnige storing, die gaf 
regen. Veel regen viel er plaat-
selijk in ‘t land en dit dan on-
der meer vanwege het war-
me water in de ons omringen-
de gebieden dat mede een rol 
speelde. Vooral de Noordzee is 
flink opgewarmd de afgelopen 
periode en dit stimuleert extra 
buienvorming. Het water is 19 
graden nu.
In combinatie met verkoe-
ling in de bovenlucht kunnen 
de flinke buien nog een extra 
impuls krijgen. Ook donder-
dag zijn we nog gevoelig voor 
een enkele losse bui. De da-
gen daarna blijft het best aar-
dig weer met veelal droge con-
dities en zon. Op zondag kan 
een oceaanfront meer wolken 
geven en zelfs wat regen lijkt 
dan waarschijnlijk. De wind 
waait doorgaans uit richtingen 

tussen zuidwest en west en is 
meest matig van sterkte.
Overdag komt het kwik in onze 
regionen uit op tenminste 20-
21 graden in de schaduw. Voor 
perfect strandweer is het net 
iets te fris waarschijnlijk, me-
de door de vaak doorwaaiende 
wind vanaf zee. 
Tien jaar geleden heerste een 
onvervalste hittegolf in de La-
ge Landen met temperaturen 
die opliepen tot rond 38 gra-
den. Het was toen ook extreem 
droog. Ook in 1997 leverde au-
gustus een zeldzaam fraaie 
hoogzomerse periode op die 
zo’n twee weken duurde. Op-
vallend is tegenwoordig dat de 
hitte er snel is, maar ook weer 
vrij rap verdwijnt. Vroeger werd 
een warmtegolf gelijkmati-
ger opgebouwd, duurde door-
gaans langer, maar gaf veel 
minder hoge extreme tempe-
raturen. Wat de exacte oorzaak 
is van die gewijzigde hitte-op-
bouw de laatste jaren is nog 
niet helemaal helder. 
Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Cliënt beheert eigen 
dossier bij OCK Spalier
Santpoort-Noord - Binnen de 
jeugdhulpverlening is de nieuwe 
visie dat de regie bij de cliënt komt 
te liggen en dat men uitgaat van 
één gezin, één plan en één regis-
seur. Daarnaast zijn de kenmer-
ken van de nieuwe hulpverlening: 
transparantie, minder bureaucra-
tie en minder papierwerk. 
De instellingen voor Jeugd & Op-
voedhulp Yorneo in Drenthe en 
OCK het Spalier in Noord-Holland 
geven al uitwerking aan deze vi-
sie. Zij geven de regie aan de cli-
ent door het beheer van het dos-
sier hem of haar zèlf te geven. De-
ze kan op elk gewenst moment 
eenvoudig over zijn eigen gege-
vens beschikken dankzij het ge-
bruik van een digitale boekenkast. 
Deze bevindt zich in een beveilig-
de cloud-omgeving. Dit product 
van SpotDog heet Yoronline en 
is voor alle cliënten van OCK het 
Spalier beschikbaar.
In Yoronline kan de cliënt berich-
ten uitwisselen met zijn hulpverle-
ner, documenten zoals functiever-
slagen en hulpverleningsplannen 
vinden, algemene informatie inkij-

ken en meer lezen over zijn Rech-
ten & Plichten bij OCK het Spalier.  
Daarnaast kunnen zowel cliënt als 
hulpverlener bij verslaglegging di-
rect opmerkingen plaatsen. Deze 
zijn direct zichtbaar voor de ander. 
Ook is veilig e-mailverkeer moge-
lijk. Cliënt en hulpverleners zien in 
één oogopslag of er al gereageerd 
is op een bericht of hulpverle-
ningsplan. Externe hulpverleners, 
die deel uitmaken van het hulp-
verleningsteam, zoals CJG coa-
ches, kunnen met toestemming 
van de cliënt toegang krijgen tot 
deze digitale boekenkast. Op de-
ze manier wordt het mogelijk om 
transparant en inzichtelijk samen 
te werken in de keten tussen or-
ganisaties en cliënten.
De meeste bestaande ICT-toe-
passingen in de zorg zijn bedacht 
vanuit de organisatiestructuur 
van de instellingen. Met Yoronline 
wordt uitgegaan van de cliënt en 
optimaal gebruiksgemak.
Yoronline stelt ook hoge eisen aan 
de vertrouwelijkheid van de cli-
entgegevens, waardoor de privacy 
van cliënten gewaarborgd is.

IJmuiden - Het eerste veteranenteam van tennisvereniging LTC De 
Heerenduinen is districtskampioen geworden. Het team bestaat uit 
Theo Wernke, Maarten Post, Henny van Lieren en Paul Spanjaard. 
Roel Moco ontbreekt vanwege vakantie.

Veteranen kampioen

Bewegen voor ouderen
Velserbroek - Iedereen weet in-
middels wel dat bewegen goed 
is. Ook voor ouderen. Bewegen 
helpt senioren langer zelfstan-
dig te kunnen blijven functione-
ren en vermindert tevens het ri-
sico op vallen. Daarnaast speelt 
ook het sociale aspect van elkaar 
ontmoeten en met elkaar actief 
met iets bezig zijn een belang-
rijke rol. In wijkcentrum de Hof-
stede wordt ook in het komende 
seizoen vanaf september, bij vol-
doende belangstelling, weer het 
Meer Bewegen voor Ouderen op 
de woensdagochtend en vrijdag-
ochtend aangeboden. 
Gedurende één uur per week 

kunt u bij de lessen MBVO (Meer 
Bewegen voor Ouderen) veilig en 
plezierig bewegen onder leiding 
van een deskundige docent. Met 
minder inspanning gemakkelij-
ker bewegen in het dagelijks le-
ven is het motto. Veelal wordt 
gebruik gemaakt van vrolijke of 
juist rustgevende muziek gedu-
rende de lessen. Vooral MBVO 
op woensdag is ook voor min-
der mobiele ouderen zeer ge-
schikt want ook zittend kunt u 
MBVO volgen. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen 
met Marcel Stam, beheerder van 
wijkcentrum de Hofstede, tele-
foon 023-5386528.

Mevrouw Van ‘t Hof 
trekt al 50 jaar baantjes
IJmuiden - In het kader van 
het 10-jarig bestaan van zwem-
bad De Heerenduinen is vo-
rige week wederom een taart 
uitgedeeld. Dit keer was me-
vrouw Van ‘t Hof (84 jaar) de 
gelukkige. Zij zwemt al bijna 
50 jaar dagelijks haar baantjes. 
Eerst in het Velserbad, toen in 
de Hoogeberg en nu in de Hee-
renduinen. 
,,Het fijnst waren de zomersei-
zoenen van het buitenbad van 
de oude Heerenduinen. Met 
een abonnement zwommen wij 
van mei tot september elke dag 
buiten, ondanks de vaak bar-
re weersomstandigheden. Zelfs 
toen de pompen een keer uit-
gevallen waren en het wa-
ter niet verwarmd was, zijn we 
gaan zwemmen. Na het zwem-
men kregen we van het perso-
neel een mok hete koffie. Dt 
zijn dingen die je niet meer ver-
geet.’’
,,Ik hoop nog lang te kunnen 
blijven zwemmen, want ik zie 
het elke keer als een uitje. Als 
dat wegvalt wordt het een saai 

leven. De taart ga ik zo bij de 
koffie aansnijden samen met 
mijn zwemmaatjes. En de tien 
vrijkaartjes? Ik vind dat ik die 
wel zelf heb verdiend.”

IJmuiden - De nieuw te ope-
nen kringloopwarenhuis aan de 
Tussenbeeksweg 7-9 is op zoek 
naar vrijwilligers. Voor meer in-
formatie kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 0255-
756707 of 06-16983070.

Vrijwilligers 
gezocht

IJmuiden - Op woensdag 14 
augustus organiseert buurthuis 
De Brulboei aan de Kanaalstraat 
166 een leuke speel middag voor 
kinderen vanaf 4 tot 12 jaar. Er 
zijn springkussens en een buik-
glijbaan (dus eventuele een extra 
setje kleding meenemen). Ver-
der kunnen de kinderen nog een 
bootje knutselen en natuurlijk 
ook even kijken of het blijft drij-
ven. En mocht het mooie weer 
nog even aanhouden zijn er nog 
meer leuke waterspelletjes. Een 
strippenkaart kost 2,50 euro, in-
clusief een pannenkoek en li-
monade! Het feestje begint om 
13.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 

Speelmiddag
bij De Brulboei

Jupiler League 
te zien op FOX
Regio - Komend seizoen is er 
extra veel Jupiler League voetbal 
te zien op televisie. FOX Sports 
Eredivisie gaat vanaf vrijdag 2 
augustus een groot aantal Jupi-
ler League live wedstrijden uit-
zenden. De basis zender FOX 
programmeert vanaf de vierde 
speelronde de samenvattingen 
van de Jupiler League. In het sei-
zoen 2013/2014 worden de Jupi-
ler League wedstrijden gespeeld 
van vrijdag tot en met maandag. 
Per speelronde zendt FOX Sports 
Eredivisie een live wedstrijd op 
vrijdag, zaterdag en maandag. 
De basis zender FOX gaat van 
start op maandag 19 augustus 
a.s. Vanaf de vierde speelronde 
op vrijdagavond 23 augustus zijn 
op de vrijdagavonden de samen-
vattingen van de Jupiler League 
vrijdagavondwedstrijden te zien 
en op maandagavond is er een 
terugblik op de Jupiler League 
competitieronde in combinatie 
met het overige beschikbare na-
tionale en internationale voetbal 
bij FOX. Jelle Beuker, operatio-
neel directeur van de Coöperatie 
Eerste Divisie (CED): ,,Met deze 
nieuwe tv-situatie krijgt de Jupi-
ler League een enorme impuls. 
Doordat de wedstrijden worden 
uitgezonden van vrijdag tot en 
met maandag krijgen we extra 
lange Jupiler League weeken-
den die ongetwijfeld veel nieu-
we kijkers zullen trekken. Ge-
combineerd met de toetreding 
van zondagamateurkampioen 
Achilles’29 en de beloftenteams 
van Ajax, FC Twente en PSV be-
looft de Jupiler League komend 
seizoen opnieuw een verrassend 
kijkspektakel te worden.”
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Speliade in
Speeltuin 
Santpoort

Santpoort-Noord - Vanaf 
maandag 12 tot en met vrijdag 
16 augustus van 13.30 tot 17.30 
uur is het weer volop feest in de 
speeltuin aan de Valckenhoef-
laan 2. Je kunt dan lekker aan 
van alles meedoen, zoals kleur- 
en spijkerbroekhang en allerlei 
Oud Hollandse spelletjes. Ver-
der is er een poppenkast en na-
tuurlijk ook weer een luchtkus-
sen. Ook de traditionele poffer-
tjes zullen dit jaar weer geweldig 
smaken! Wil je uitgebreide info 
over het programma van de Spe-
liadeweek? Zie ook www.speel-
tuinsantpoort.nl.

IJmuiden - Zondag 11 augustus 
wordt in speeltuin Zeewijk aan 
de Orionweg 700 het jaarlijkse 
tobbedansen georganiseerd. Je 
glijdt van ongeveer 5 meter naar 
beneden in een tobbe gevuld 
met water. Tevens is er een lote-
rij. De speeltuin is geopend om 
13.00 uur. Dus kom met zijn allen 
tobbedansen.

Waterpret
in Zeewijk

Telstar supporters-
initiatief zoekt leden

65-Jarig bruidspaar
Van Rixel-Zonneveld 

Velsen-Noord - Zondag waren 
de heer H.B. van Rixel en me-
vrouw M. van Rixel-Zonneveld 
65 jaar getrouwd.
De heer Van Rixel is op 25 juli 
1922 in Velsen geboren en komt 
uit een gezin van zeven kinde-
ren. Mevrouw Van Rixel-Zonne-
veld is op 29 juli 1918 in Heems-
kerk geboren en komt uit een 
gezin van achttien kinderen.
De heer en mevrouw Van Rixel 
hebben elkaar leren kennen tij-
dens het dansen bij café De 
Zon in Wijk aan Zee. Na twee 
jaar verkering zijn ze getrouwd. 
Hun huwelijk is bekroond met 
de geboorte van vier kinderen: 
drie zoons en een dochter. Zij 
hebben dertien kleinkinderen 
en inmiddels zestien achter-
kleinkinderen.
De heer Van Rixel heeft tot zijn 
84ste in de bloemen en plan-
ten gewerkt. Op zijn veertien-
de jaar ventte hij al met dah-
lia’s en aardbeien. In 1935 be-
gon hij zijn eigen bedrijf en he-
laas moest hij hiermee in 2007 
stoppen. Ook zijn zoons waren 
werkzaam in dit bedrijf.
Mevrouw Van Rixel-Zonneveld 

werkte vanaf haar veertiende 
jaar in de huishouding bij boe-
ren en tuinders. Ook heeft ze 
heel veel bollen gepeld. In haar 
huwelijk had ze de zorg voor 
haar kinderen.
Hobby’s kon de heer Van Rixel 
er nauwelijks op na houden 
vanwege zijn eigen bedrijf. Wel 
gingen ze samen vaak zwem-
men en klaverjassen. Mevrouw 
Van Rixel heeft altijd veel ge-
breid en ze leest veel.
De vakanties brachten ze de 
eerste jaren van hun huwelijk 
door in Drenthe. Vele malen zijn 
ze ook in Zwitserland geweest. 
De kinderen gingen dan bij een 
tante logeren. Ook is het echt-
paar vele keren op bedevaart 
geweest in Lourdes, Medjugor-
je en Kevelaer. De heer en me-
vrouw Van Rixel wonen al 65 
jaar in Velsen-Noord, waarvan 
50 jaar aan de Wijkerstraatweg.
Volgens eigen zeggen hebben 
ze een sprookjeshuwelijk. De 
gezondheid van mevrouw gaat 
helaas achteruit. 
Hun 65-jarige trouwdag is ge-
vierd bij Hotel Van der Valk in 
Akersloot. 

Kinderen ‘maken’ 
Havenfestival IJmuiden
IJmuiden - Wat is er als kind 
leuker dan zandtaartjes maken 
op het strand?   Ontdekken wat 
er allemaal gemaakt wordt in de 
IJmond regio tijdens het tiende 
Havenfestival IJmuiden op za-
terdag 31 augustus! 
Vanaf 12.00 uur kunnen kinde-
ren van alle leeftijd met hun ou-
ders een dag lang genieten van 
imposante boten, adembene-
mende optredens en natuur-
lijk de kinderspelen.   De kin-
derspelen zijn dit keer helemaal 
gebaseerd op het thema ‘De 
IJmond maakt’.  Met bijna twin-
tig activiteiten is er voor iede-
re leeftijd wel iets te vinden. Zo 
kan er meegevaren worden aan 
boord van een zeilschip van de 
Zeeverkenners, gehengeld wor-
den naar ‘vissen’ en in de ont-
dekplek gewerkt worden aan 

een Nasa vliegtuig en een boe-
merang. Iedereen die aan meer 
dan vijf activiteiten heeft mee-
gedaan en zijn stempelkaart in-
levert maakt bovendien kans op 
een fantastische prijs!
Maar ook voor de wat oude-
re kinderen is het goed maken 
op het Havenfestival. Op het 
speciaal ingerichte ‘Techniek-
plein’ kunnen kinderen onder 
begeleiding van medewerkers 
van het bedrijf Haprotech hun 
naam lassen, speedpuls lassen 
en smeden. Het Technisch Col-
lege Velsen laat kinderen sme-
den, fietsen repararen en spij-
kers slaan en via de simula-
tor van een binnenvaartschip 
van het Maritiem College kan je 
net doen alsof je een schip be-
stuurt. Zie ook www.havenfesti-
valijmuiden.nl.

Dronken automobilist 
veroorzaakt aanrijding
IJmuiden - Bij een ongeval op de 
Kromhoutstraat zijn vorige week 
vrijdagavond zeven mensen ge-
wond geraakt. Twee auto’s bots-
ten frontaal op elkaar omdat een 
van de twee auto’s in de flauwe 
bocht tussen de Strandweg en de 
Ohmstraat op de verkeerde weg-
helft terecht was gekomen. 
De bestuurder van de auto, een 
55-jarige Pool, bleek onder in-

vloed van alcohol te verkeren. De 
slachtoffers, onder wie drie kin-
deren, zijn per ambulance naar 
het ziekenhuis gebracht voor na-
der onderzoek.
De 55-jarige bestuurder is aan-
gehouden. Zijn rijbewijs is inge-
vorderd en er is een onderzoek 
ingesteld naar de toedracht van 
het ongeval.(foto’s: Michel van 
Bergen)

IJmuiden - In de nacht van af-
gelopen zaterdag op zondag 
heeft de politie op de Zeeweg 
een 18-jarige snorfietser uit Vel-
serbroek aangehouden we-
gens het rijden onder invloed. 
De vrouw viel op omdat ze twee 
vriendinnen achterop had zit-
ten. Agenten zetten de bestuur-
der dan ook aan de kant. Bij het 
aanspreken roken de agenten 
een alcohollucht en namen de 
bestuurder een blaastest af. De 
snorfietser had de voor haar (als 
beginnend bestuurder) gelden-
de alcohollimiet (0,2 promille) 
overschreden en kreeg een pro-
ces-verbaal.

Snorfietser 
onder invloed

IJmuiden - De politie doet on-
derzoek in verband met een be-
dreiging afgelopen zateradag-
avond op De Zandkuil. Agen-
ten kregen een melding van een 
aanrijding. Een 21-jarige au-
tomobilist uit IJmuiden zou tij-
dens het achteruit rijden bij-
na tegen een 65-jarige plaats-
genoot zijn aangereden. Vervol-
gens ontstond een ruzie waar-
bij de voetganger de bestuurder 
met een metalen staaf had be-
dreigd. Agenten hebben de ver-
dachte aangehouden en inge-
sloten voor verhoor. De metalen 
staaf is in beslag genomen.

Bestuurder 
bedreigd

Fietser zwaar gewond 
na val op de Zuidpier
IJmuiden - Een fietser is dins-
dagavond op de Zuidpier van de 
pier gereden. Hij is daarbij tus-
sen de betonnenblokken terecht 
gekomen. De IJmuider Red-
dingsbrigade, ambulancedienst 
en politie waren snel ter plaatse.
Vanaf het water was de redding-
boot Koos van Messel van de 
KNRM aanwezig.
De man is op zijn hoofd gevallen. 
Nadat hij in de ambulances was 

gelegd is deze een stuk door-
gereden naar de plek waar de 
traumahelikopter uit Amsterdam 
was geland. Daar is de trauma-
arts enige tijd met de man be-
zig geweest. 
Hierna is hij onder politiebege-
leiding naar een ziekenhuis in 
Amsterdam vervoerd. De red-
dingsbrigade heeft zijn fiets bij 
de jachthaven achter slot en 
grendel gezet. 

Velsen-Zuid - Tijdens de foru-
mavond die aan het einde van 
het afgelopen seizoen gehou-
den werd is in overleg met de 
supporters besloten een sup-
porters initiatief op te rich-
ten om de algehele verstand-
houding tussen Telstar en haar 
supporters te optimaliseren. 
Namens Telstar zal hier een 
medewerker van het kantoor-
personeel aansluiten en na-
mens de supportersvereniging 
Telstar zal een bestuurslid aan-
schuiven. 
De groep supporters zal uit 
6 personen bestaan waar-
bij elk tribunedeel (Oost, Zuid 
en West) door twee personen 
vertegenwoordigd zal worden. 
Maandelijks komt deze groep 
bijeen voor overleg en eventu-
ele acties.
Zij zoeken supporters die zich 
bij deze groep willen aanslui-
ten en zo hun bijdrage willen 
leveren aan de verstandshou-
ding tussen de club en haar 
supporters. Voorwaarden voor 
deelname:
- U bent in het bezit van een 
seizoenkaart van Telstar voor 
het seizoen 2013/2014
- U bent minimaal 16 jaar oud
- U bent bereidt minimaal 1 
keer per maand overleg te voe-
ren in het Tata Steel stadion
Heeft u interesse? Dan kunt u 
zich tot 25 augustus opgeven 
door een mail te sturen naar 
communicatie@sctelstar.nl. 
Vermeld daarin uw gegevens, 
het vak waarvan u een sei-

zoenkaart bezit, en uw motiva-
tie om aan het supporters initi-
atief mee te doen.
Op vrijdag 16 augustus neemt 
Telstar het thuis op tegen FC 
Eindhoven. Op deze dag zul-
len de supportersvereniging 
Telstar en Telstar de krachten 
bundelen en organiseren wij 
een barbecue bij het Tata Steel 
stadion. 
Van 18.30 tot 19.30 uur zal de 
barbecue plaatsvinden op het 
supportersplein. Kosten: 10 eu-
ro per persoon. Hiervoor heeft 
u vlees, salade, brood en één 
consumptie. Ook supporters 
die geen seizoenkaart voor 
Zuid of West hebben kunnen 
zich opgeven.
Opgeven kan tot dinsdag 13 
augustus door een mail te stu-
ren naar communicatie@sc-
telstar.nl met daarin al uw ge-
gevens. Heeft u zich al op de 
Open Dag opgegeven, dan 
hoeft u zich niet nogmaals op 
te geven. Let op: U dient wel 
in het bezit te zijn van een sei-
zoenkaart óf een losse kaart 
voor de wedstrijd Telstar - FC 
Eindhoven.
Tijdens de traditionele open 
dag van Telstar ontving nie-
mand minder dan Simon Kis-
temaker het eerste exemplaar 
van de Simon Kistemaker sjaal. 
De sjaal is een ode aan Simon 
Kistemaker die eerder werd 
uitgekozen tot ‘Trainer van de 
halve eeuw’. De sjaal is ver-
krijgbaar in de fanshop voor 
een bedrag van 12,50 euro. 
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Evenementen in Velsen
10 augustus Dutch Valley, Recreatiegebied Spaarnwoude
10 augustus Snuffelmarkt, Lange Nieuwstraat, IJmuiden
18 augustus Braderie, Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee
18 augustus Kofferbakmarkt, Velserbroek

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport, 
Recreatie en Cultuur > Toerisme             (foto: Ko van Leeuwen)

Vanaf 12 augustus 2013  is de ver-
trouwde ingang aan het Dudok-
plein weer open voor publiek 
voor bijvoorbeeld een nieuw pas-
poort, rijbewijs of de balies van 
het klantcontactcentrum (KCC). 
De gemeente Velsen is bij de ver-
bouwing van de publiekshal , die 
onder meer nodig was om aan de 
arbo-eisen te voldoen, uitgegaan 
van de gebruikers. Zo is er aan-
dacht besteed aan de toeganke-
lijkheid van het gebouw, zoals 
een nieuwe draaideur. Ook bij de 
inrichting is er rekening gehou-
den met kinderen en minder va-
liden.

Wij zijn er voor U
Naast de klantgerichte dienstverle-
ning is de publiekshal nu overzich-
telijker voor de bezoekers door een 

betere indeling van de ruimte en 
goede verlichting. Er is gebruik ge-
maakt van het nieuwe gemeentelogo 
en de ruimte is visueel aantrekkelijk 
gemaakt door het gebruik van kleu-
ren en golvende balies.

Visie
Na deze verbouwing en die van het 
Dudok-gedeelte van het stadhuis, 
waarvan we de opening in het voor-
jaar 2014 verwachten, is het stad-
huis (beide gebouwen) toekomst 
‘proof ’. Er is veel aandacht voor de 
duurzaamheid, één van de speer-
punten uit de Visie op Velsen 2025.

Officiële opening
In het najaar 2013 zijn ook de kan-
toortuinen achter de publiekshal ge-
reed en wordt het geheel officieel ge-
opend.

Werk aan de weg in Velsen
Vanaf maandag 12 augustus wordt 
gewerkt aan het vervangen van de 
riolering en het herinrichten van 
de Boerhaavestraat e.o, de Ka-
naalstraat en de Visseringstraat in 
IJmuiden.

De firma Kreeft Infra BV voert de-
ze werkzaamheden uit aan de Boer-
haavestraat e.o. en de firma De Bie 
Wegenbouw aan de Kanaalstraat en 
de Visseringstraat.

Gedurende die periode moeten de 
auto’s buiten het werkterrein wor-
den geparkeerd. De bewoners wor-
den verzocht het huisvuil buiten het 
werkterrein te zetten. Wie dat echt 
niet zelf kan, kan de hulp inroepen 
van het personeel van de aannemer.

De gemeente probeert de overlast 
van de werkzaamheden zoveel mo-
gelijk te beperken. Meer informatie 
via 0255-567200.

Dutch Valley Festival
Op zaterdag 10 augustus wordt 
voor de derde keer het Dutch Val-
ley Festival georganiseerd, een 
evenement met Nederlandse ar-
tiesten. Het festival wordt gehou-
den in Velsen Valley in Spaarnwou-
de.

De Amsterdamseweg wordt niet af-
gesloten; woningen en woonboten 
in Spaarnwoude blijven 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. 

Op bepaalde entreepunten in Spaarn-
woude wordt automobilisten om legi-
timatie gevraagd. Het verkeer wordt 
in goede banen geleid door Traffic 

Support Events. De gemeente zet toe-
zichthouders in om de parkeerdruk 
zoveel mogelijk te beperken. Voor de 
vele (brom)fietsers wordt een grote 
stalling ingericht. Gebruik daarvan 
is verplicht. (Brom)fietsen buiten de 
stalling worden verwijderd.

Op donderdag 8 augustus van 16.00 
tot 18.00 uur en vrijdag 9 augustus tot 
maximaal 15.00 uur zal een geluid-
stest plaatsvinden. Gedurende deze 
uren is het mogelijk dat muziek te ho-
ren is.

Meer informatie
Op www.dutchvalleyfestival.nl en 
www.spaarnwoude.nl kunt u alle be-
richtgeving nalezen. Voor aanvul-
lende vragen is het telefoonnum-
mer 020-4936060 beschikbaar of het 
mailadres info@udc.nl. (foto: Dutch 
Valley Festival)

Veel aandacht voor duurzaamheid

Nieuwe Publiekshal
gemeentehuis in gebruik
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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 het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 20 
juli 2013 tot en met 26 juli 2013 de 
volgende aanvragen hebben ont-
vangen voor een omgevingsver-
gunning op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Zuidersluisweg 1, verzoek zienswij-

ze n.a.v. aanvraag watervergunning 
(29/07/2013) w13.000287;

Velsen-Zuid 
Geen medelingen.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 73, plaatsen er-
ker voorgevel en uitbouw zijgevel 
(27/07/2013) w13.000284;  
Irissenstraat 3, veranderen en vergro-
ten woning (28/07/2013) w13.000285;

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 22, oprichten hou-
ten tuinhuis met veranda en schuur 
(30/07/2013) w13.000288;
Nicolaas Beetslaan 1, kappen 25 bo-
men (02/08/2013) w13.000290.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactiviteit 
kunnen deze worden voorgelegd aan 
de commissie Stedelijk Schoon Vel-
sen. Voor meer informatie over wel-
stand: 140255.

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

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden
Badweg 38c (rijksmonument), 
ingraven twee zeecontainers 
(01/08/2013) w13.000131;
De Ruyterstraat 34, plaatsen dak-
opbouw (30/07/2013) w13.000215;

Santpoort-Noord
Hagelingerweg ong. en Hoofdstraat 
ong., realiseren reclamedragers 
aan lantaarnpalen (31/07/2013) 
w13.000212;
Crijnssenstraat 8, plaatsen dak-
kapel op voorgevel (31/07/2013) 
w13.000260;

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 13, maken con-
structieve doorbraak (31/07/2013) 
w13.000249.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: w12.000461 Eenhoornstraat 
4 IJmuiden, brandveilig gebruik 
van een basisschool. Deze omge-
vingsvergunning ligt met ingang 
van 6 augustus 2013 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inza-
ge bij de werkeenheid Vergunnin-
gen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belangheb-
benden gedurende de termijn van 
terinzagelegging tegen dit besluit 
een gemotiveerd beroepschrift in-
dienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Recht-

bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
beroepschrift is ingediend.

Geweigerde omgevingsvergun-
ning - reguliere procedure

IJmuiden
Evertsenstraat 4D en 4E, wijzigen 
voorgevel 2 woningen

Film – en foto opnamen APV art. 
2:12
Vergunning filmopnamen omge-
ving Oud-Velsen, 5 september 2013, 
u13.006966, verzonden 29 juli 2013 

Standplaats APV art. 5:18
Vergunning tijdelijke standplaats 
parkeerterrein Velserduinplein, 20 
september 2013, evangelisatiebus, 
verzonden 29 juli 2013. 
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