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Reis door de tijd op 
verjaardag Dance Valley
Velsen-Zuid - Met een spec-
taculaire vuurwerk- en la-
sershow kwam zaterdag-
avond rond elf uur een ein-
de aan de 20ste verjaardag 
van Dance Valley. De ‘moe-
der aller dancefestivals’ trok 
zo’n 35.000 bezoekers die 
twee keer een fl inke plens-
bui te verduren kregen. Ver-
der was het een warme, zon-
overgoten en sfeervolle editie 
van Dance Valley.

Het verjaardagscadeau van or-
ganisator UDC bestond uit een 
nog nooit eerder vertoonde 
back2back-sessie met 20 dj’s 
die allemaal één nummer draai-
den. De set van een uur werd 
geopend door Ferry Corsten. 
Daarna volgden onder andere 
Tom Harding, Ronald Moolen-
dijk, Michel de Heij, Gregor Sal-
to, Jaydee (Robin Albers) en 
Jean. Kippenvelmoment was de 
opkomst van de Amerikaan Todd 
Terry, die gerekend wordt tot de 
grondleggers van de heden-
daagse dancemuziek. Hij draai-
de de klassieker ‘Can you par-
ty’ van Royal House uit 1988. 
Precies op dat moment werden 
vanuit een helikopter bloemen 
gegooid en brak de zon weer 
door.
Showtek, Chuckie, WildStylez, 
The Partysquad en afsluiter Nic-
ky Romero zorgden voor de op-
tredens met het hoogste feest-
gehalte. De echte liefhebbers 
hadden het meer naar hun zin 

bij de kleinere podia, waar le-
vende legendes als Paul Oaken-
fold, Markus Schulz en Steve 
Lawyer hun trance- en techno-
beats draaiden. Ook in de Hard 
Valley, waar de rauwere dance-
stijlen verzameld waren, stond 
het de hele dag vol met men-
sen. Vanwege de wind waren 
de dreunende bassen uit dit ge-
deelte van het festivalterrein 
goed te horen in Velsen.
In logistiek en organisatorisch 
opzicht was Dance Festival een 
geslaagd festival. Op het ter-
rein stonden ruim voldoende 
muntenkassa’s, toiletten, barren 
en eettentjes. Er was zelfs een 
draaiende sushibar waar de he-
le dag verse Japanse gerechten 
werden bereid. De loopafstan-
den waren net als vorig jaar fors, 

maar de bezoekers leken zich 
daar niet echt druk om te ma-
ken. De overlast door (modder)
plassen was beperkt door het 
gebruik van honderden loop-
planken.
Radio 538 deed vanuit een mo-
biele studio met uitzicht op de 
vallei verslag van het evene-
ment. ‘s Avonds werd het pro-
gramma Dance Department live 
uitgezonden vanuit Velsen-Zuid. 
Dennis Ruyer interviewde on-
der meer de Zweedse DJ’s Steve 
Angello en Otto Knows. Rond elf 
uur werd de uitzending kort on-
derbroken omdat een medewer-
ker van Dance Valley per onge-
luk de stekker uit de aggregaat 
van de radiostudio had getrok-
ken. (foto’s: Michel van Bergen 
en Friso Huizinga)

Dorpsfeest in volle gang
Santpoort-Noord - Deze 
week zijn iedere dag tien-
tallen vrijwilligers in touw 
om Dorpsfeest Santpoort 
in goede banen te leiden. 
Stichting Harddraverij Sant-
poort organiseert meer dan 
dertig activiteiten, variërend 
van het concours hippique 
bij de Ruïne van Brederode 
tot het buikschuiven op de 
Weyman Weide. Vrijwel al-
le activiteiten zijn gratis toe-
gankelijk.

In het oostelijke deel van de 
Hoofdstraat wordt vandaag de 
255ste kortebaandraverij ge-
houden. Net als voorgaande 
jaren rekent de organisatie op 
vele duizenden bezoekers, die 
overigens lang niet allemaal 
voor de paardenkoers komen. 

Gezelligheid staat deze dagen 
voorop in het dorp. Dat is goed 
te merken bij de cafe’s, waar je 
‘s avonds over de hoofden kunt 
lopen. Bij De Wildeman, Ca-
fé Bartje/’t Palet, Ramsis en De 
Meierij zijn elke dag optredens 
van bands, artiesten en dj’s.
Vrijdag loopt de regio uit voor 
de jaarmarkt en kindervrijmarkt 
in het centrum. Tegelijkertijd 
worden op de Weyman Weide 
pony’s en paarden gekeurd en 
‘s middags vindt aan de Valc-
kenhoefl aan het jongereneve-
nement Skatepop plaats.
Dorpsfeest Santpoort wordt za-
terdag afgesloten met het buik-
schuiven, de tentquiz (nieu-
we activiteit) en uiteraard de 
lampionnenoptocht met aan-
sluitend vuurwerk. (foto: Joost 
Wouters)
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een typisch 
IJmuidens beeld vast. Soms 
naar aanleiding van de actua-
liteit of een evenement, soms 
gewoon vanwege de mooie ta-
ferelen die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft.

Je moet maar op het idee ko-
men: een reusachtige schilderij-
lijst neerzetten waarachter men-
sen gaan staan om zich te laten 
fotograferen. Adrie Klinge kreeg 
dat idee toen ze vanuit de winkel 
van haar en haar man op de Ken-
nemerboulevard zag dat mensen 
zich regelmatig op de foto lieten 
zetten met de jachthaven als ach-
tergrond. Waarom dan niet een ty-
pisch IJmuidense lijst plaatsen? 
Zo bedacht en zo gedaan. Adrie 
trok de stoute schoenen en vroeg 
bouwbedrijf Ulehake en kunstena-

res Tony Schepers of ze het idee 
wilde sponsoren. Beiden werkten 
graag mee. Ulehake bouwde de 
lijst en Tiny Schepers beschilderde 
de lijst. Sinds vorige week pronkt 
de lijst op de boulevard. Het is niet 
zomaar een beschilderd bord met 
een uitsparing voor je hoofd zodat 
je je in klederdracht, als strand-
ganger in badkleding of als ge-
spierde man (M/V) op de foto kunt 
zetten. Het is een echte schilderij-
lijst! Je kunt ‘m niet missen als je 
over de boulevard loopt. Aan be-
langstelling geen gebrek. Velen, 
onder wie hele families, hebben 
zichzelf al laten kieken in deze ty-
pisch IJmuidense setting. De foto’s 
worden dan vaak via WhatsApp en 
Facebook gedeeld, zodat IJmuiden  
automatisch wordt gepromoot. En 
met een beetje mazzel kun je Jan 
en Adrie Klinge samen vangen ‘in’ 
de lijst...

Getrouwd in de poffertjeskraam

Santpoort-Noord - Ed Nieuw-
land, al 26 jaar bestuurslid 
van de Harddraverij Vereni-
ging Santpoort, is vrijdagmid-
dag in de poffertjeskraam op 
de kermis in Santpoort-Noord 
getrouwd met Immy Ander-
son. De keuze voor deze loca-
tie was geen verrassing, want 
de vonk sloeg vorig jaar over 
tijdens het dorpsfeest.

Het huwelijk werd beklon-
ken door een goede vriend van 
Nieuwland, ondernemer Steef 
Scholten, die speciaal voor de-
ze gelegenheid was benoemd tot 
buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand. In de gemeen-
te Velsen mag in principe op elke 
plek worden getrouwd, zolang er 
maar een dak boven staat.
‘s Avonds werd het huwelijks-
feest van de Santpoorters ge-

combineerd met de jaarlijkse ker-
misexploitantenborrel. Het kers-
verse echtpaar ontving tiental-
len cadeau’s, waaronder een 
reischeque die werd aangebo-
den door de kermisexploitanten 
waarmee Nieuwland al vele jaren 
een goede band heeft.
Manus Masteling werd tijdens 
de borrel benoemd tot erelid van 
de Harddraverij Vereniging Sant-
poort. De bekende agrariër drong 

er eerder dit jaar bij het bestuur 
op aan om de naam van de zil-
veren trofee van de kortebaan-
draverij voortaan te verbinden 
aan Aart Aarts. Masteling wil met 
dit gebaar zijn vriend eren, die 
eind 2013 volkomen onverwachts 
overleed. Aarts was, net als Ma-
nus Masteling, een enthousiast 
en gewaardeerd bestuurslid van 
de Harddraverij Vereniging Sant-
poort. (foto: Friso Huizinga)

Creatieve hobbybeurs in 
Sportcentrum Uitgeest

Uitgeest - Op zondag 17 au-
gustus wordt in Sportcentrum 
Uitgeest voor de derde keer 
een hobbybeurs gehouden. De 
standhouders vullen circa vijftig 
marktkramen met nieuwe pro-
ducten en benodigdheden voor 
diverse creatieve hobby’s. Er zijn 
materialen te koop voor (3D) 
kaarten, miniaturen, sieraden, 
scrapbooken, stempelen,  pon-
sen, breien/haken en de elastiek-
jesrage ‘loom’. 
Ook zijn er diverse demonstra-
ties en workshops. Er zijn stands 
voor de poppen- en berenlief-
hebber, nieuw en antiek, en er is 

een stand met modelbouw. Dit 
keer is ook een lid van de Sam-
zam-verzamelclub van de par-
tij met melkcupjes. Nieuwe items 
zijn vanzelfsprekend welkom bij 
deze verzamelaar. De bezoekers 
krijgen het magazine Hobbyfes-
tival gratis zolang de voorraad 
strekt bij de entree. Op de websi-
te www.hobbyfestival.nl kan men 
een kortingbon downloaden. 
De beurs wordt georganiseerd 
door Heins & Hobby’s op de 
Zienlaan 4 in Uitgeest van 10.30 
tot 16.30 uur. Entree volwasse-
nen 4 euro (kortingbon op de si-
te), kinderen tot twaalf jaar gratis. 
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Zon, bier en footgolf

Santpoort-Noord - Wat vier 
jaar geleden als grap begon met 
25 voetbalvrienden, is inmiddels 
uitgegroeid tot een volwassen 
evenement met bijna 75 deel-
nemers. Footgolf Santpoort is 
een begrip geworden en de or-
ganisatoren Bob Kroonenburg 
en Menno Kloppers hebben al 
aangekondigd dat het maximum 

aantal deelnemers is bereikt. Af-
gelopen zondag vond het toer-
nooi onder fantastische  weers-
omstandigheden plaats op de 
Golfbaan Spaarnwoude. Nadat 
iedereen de 9 holes had gelopen 
en de eerste dorst was gelest, 
stapten de deelnemers op de 
fi ets naar Villa Westend, waar de 
prijsuitreiking plaatsvond. Frank 

Verdonschot won de prijs voor 
de beste footgolfer van Sant-
poort en omstreken. Na Villa 
Westend ging de groep nog op 
bezoek bij de andere sponsors: 
De Wildeman, Koppes Snacks 
en Café Bartje. Footgolf Sant-
poort staat los van Dorpsfeest 
Santpoort. (foto’s: Friso Huizin-
ga)

Weekendmarkt met 
straattheater in Zandvoort 
Regio - Op zaterdag 9 en zon-
dag 10 augustus is er weer een 
mega zomermarkt in het cen-
trum van Zandvoort. Meer dan 
300 kramen en een scala aan 
straattheater gaan het succes 
van de voorgaande jaren evena-
ren. De Zandvoortse jaarmark-
ten zijn uitgegroeid tot een eve-
nement waar bezoekers en han-
delaren vanuit heel Nederland 
speciaal voor naar de badplaats 
komen.
De omvang van de zomermarkt 
is uitgegroeid tot een van de 
grootste in zijn soort. Het cen-
trum van Zandvoort staat tij-
dens deze jaarmarkt vol met 
kraampjes (meer dan 300!), in 
de Zandvoortse kleuren blauw 
en geel. 
Ook bijna alle winkeliers in 
Zandvoort doen aan deze jaar-
markt mee. Ongekende acties 
of extreme kortingen zullen uw 

portemonnee gunstig stemmen. 
Natuurlijk zijn ook veel nieuwe 
collecties tijdens deze periode 
binnengekomen. Dus wilt u het 
nieuwste van het nieuwste dan 
kunnen de winkeliers van Zand-
voort u deze dag natuurlijk ook 
helpen. 
Een ander sterk punt ten opzich-
te van andere markten is het uit-
gebreide programma entertain-
ment and fun tijdens zo’n dag. 
Zo is er geen sprake van een en-
kel kinderdraaimolentje, maar 
staan of lopen er diverse attrac-
ties voor kinderen en volwasse-
nen in het centrum van Zand-
voort.
Dit wordt een onvergetelijke dag 
voor het hele gezin.

Op zaterdag begint de markt om 
14.00 uur en eindigt om 22.00 
uur. Zondag is de markt geopend 
van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Zilveren Trawlertoernooi 
dit jaar bij VV Katwijk
IJmuiden - Op zaterdag 9 au-
gustus vindt het door IJVV 
Stormvogels georganiseer-
de Zeehaven Zilveren Trawler-
toernooi weer plaats. Deze edi-
tie wordt eenmalig gehouden op 
sportpark De Krom van VV Kat-
wijk. Sinds de herinvoering van 
dit toernooi in 2001 in IJmuiden 
is Katwijk onafgebroken een en-
thousiast deelnemer geweest. 
Op het verzoek om dit toernooi 
in 2014 eenmalig in Katwijk te 
organiseren in het kader van 
hun 75-jarig bestaan werd dan 
ook snel door Stormvogels en de 
sponsoren een positief antwoord 
gegeven. Dus wilt u toeschou-
wer zijn van amateurvoetbal op 
een mooi niveau en eens kijken 
hoe de deelnemende teams zich 
voorbereiden op het aanstaan-
de seizoen. Reis dan af naar Kat-
wijk. De teams van VV Katwijk, 
SV Urk, Rijnvogels en Stormvo-
gels zullen u zeker niet teleur-
stellen.  De eerste ronde wordt 
gespeeld om 13.00 uur terwijl 

de strijd om de derde en vier-
de plaats en de fi nale om 15.30 
uur plaats vinden. Tussendoor en 
na afl oop, maar ook vooraf kunt 
u zich prima vermaken op sport-
park de Krom voor een drankje 
en een hapje (uiteraard zal  ook 
in deze omgeving de vis niet ont-
breken). De prijsuitreiking, en 
het symbolisch op de foto vast-
leggen van de winnaar met de 
enige echte Zilveren Trawler,  zal 
tegen 17.30 uur zijn beslag krij-
gen. Ook zullen er andere activi-
teiten zijn op sportpark De Krom 
in verband met de viering van 
het 75-jarig bestaan van VV Kat-
wijk. En ook de shantikoren zul-
len zeker niet ontbreken. Al met 
al belooft het weer een sportief, 
onderhoudend en gezellig toer-
nooi te worden, met dank aan 
hoofdsponsor Zeehaven IJmui-
den NV en subsponsoren Cor-
nelis Vrolijk Visserijmaatschappij 
en Swanlake Consultants en de 
organiserende verenigingen Kat-
wijk en Stormvogels.

Draak in zwembad

Hommage aan Cornelis 
Vreeswijk in schouwburg

Velsen - Op 8 augustus 1937 werd 
in IJmuiden een van de meest in-
vloedrijke artiesten uit de Scandi-
navische popgeschiedenis gebo-
ren: Cornelis Vreeswijk. Zijn unie-
ke stemgeluid, ijzersterke teksten 
en turbulente levenswandel be-
zorgen hem met name in Zwe-

den de absolute cultstatus. Op 
zijn sterfdag, 12 november, brengt 
de Stadsschouwburg Velsen een 
nieuwe hommage aan de IJmui-
dense troubadour. Cornelis Vrees-
wijk was een groot artiest. Gebo-
ren in IJmuiden, verhuisde hij als 
kind naar Zweden. Om zijn stem, 

ijzersterke teksten en turbulente 
levenswandel noemen velen hem 
nog steeds ‘de Bob Dylan van de 
Scandinavische wereld’. In Zwe-
den behoort Cornelis tot de top 3 
van de grootste artiesten aller tij-
den. In Nederland is zijn naam ver-
bonden aan nummers als ‘De No-
zem en de Non’, ‘Misschien wordt 
het morgen beter’ en ‘Veronica’. 
Samen met het Cornelis Vrees-
wijk Genootschap produceert de 
Stadsschouwburg Velsen in haar 
jubileumjaar opnieuw een Vrees-
wijk-hommage. 
Eregast van het tweede Cornelis 
Vreeswijk Festival is Jack Vrees-
wijk, Cornelis’ zoon die in Zwe-
den in de muzikale voetsporen van 
zijn beroemde vader treedt. Om 
hem heen een aantal bijzondere 
Nederlandse en Zweedse arties-
ten zoals Laurens Joensen, De An-
dersons, Jeroen Zijlstra en Stefan 
Sundström ‘de Zweedse Maarten 
van Roozendaal’. Meer informatie 
en reserveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of, vanaf maandag 
11 augustus, tel. 0255-515789. 

IJmuiden - De laatste week van de 
schoolvakantie trakteert Zwembad 
De Heerenduinen de bezoekers op 
een leuke verrassing. In het buiten-

bad drijft van 9 tot en met 17 augus-
tus een draak van een survivalbaan. 
Een leuke attractie om de vakantie 

mee af te sluiten!
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Drukbezochte 
open dag bij Telstar

Velsen-Zuid - Het was zater-
dag gezellig druk rondom het 
Tata Steel Stadion. De jaarlijkse 
open dag van Telstar werd door 
circa 1200 supporters bezocht. 
De supporters konden hun Wit-
te Leeuwen-hart meer dan snel 
laten kloppen met de nieuwste 
merchandise, gedragen wed-
strijdshirts, handtekeningen ja-
gen, de clinic met de Witte Leeu-

winnen en activiteiten speciaal 
voor kinderen. 
De dag werd afgesloten met 
een oefenwedstrijd tegen eredi-
visionist Excelsior. Telstar speel-
de een goede wedstrijd, kreeg 
een aantal mogelijkheden, maar 
stapte na een doelpunt van Van 
Weert met een nipte nederlaag 
van het veld. (foto: Pieter Hoo-
geveen)

Bejaarde vrouw 
slachtoffer van 

oplichting
IJmuiden - Maandagmiddag 
is een hoogbejaarde inwoon-
ster van IJmuiden slachtoffer ge-
worden van een babbeltruc. Een 
man kwam zich rond 13.15 uur 
bij de vrouw met het verhaal dat 
hij de vader was van haar nieu-
we buren. Hij vertelde dat hij snel 
geld nodig had voor de verbou-
wing in de woning van zijn kinde-
ren. Er zouden goederen afgele-
verd worden, maar zijn kinderen 
waren even niet aanwezig en hij 
had geen geld bij zich. De hoog-
bejaarde vrouw geloofde het ver-
haal van de man en de man wist 
op deze manier een groot geld-
bedrag van de vrouw buit te ma-
ken. Zij begreep later dat ze was 
opgelicht en belde de politie. Er is 
een onderzoek ingesteld.

Getuige gezocht 
van aanrijding 

met kind
IJmuiden - De politie in IJmuiden 
is op zoek naar getuigen van een 
aanrijding die plaatsvond op za-
terdag 2 augustus rond 18.00 uur. 
Na de aanrijding op de Rijnstraat 
is een vrouw op een fi ets doorge-
reden. Een moeder met haar drie 
kinderen uit IJmuiden stak ter 
hoogte van de speeltuin de weg 
over. Daarbij kwam de onbekend 
gebleven vrouw met haar fi ets in 
botsing met het 2-jarige dochter-
tje. Het kindje raakte bij de aanrij-
ding gewond en moest naar het 
ziekenhuis. Na de aanrijding is de 
vrouw doorgefi etst, ondanks dat 
de moeder haar nariep. Het gaat 
om een blanke vrouw van tus-
sen de 30 en 40 jaar met blond 
kort haar. Ze droeg een witte kor-
te broek, een zwart shirt en haar 
fi ets had een mand voorop.

Nederlands-Indië ook 
herdacht in theater

Velsen - Op 15 augustus her-
denkt Nederland elk jaar de ca-
pitulatie van Japan, waarmee in 
1945 de Tweede Wereldoorlog 
voor het Koninkrijk der Neder-
land defi nitief ten einde kwam. 
In het theaterseizoen 2014-2015 
staan theatermakers Diederik 
van Vleuten, Anne Wil Blankers 
en Bram van der Vlugt stil bij de-
ze oorlog en ons koloniale ver-
leden. 
Bram van der Vlugt, Kitty Cour-
bois en Thom Hoffman spelen 
in een indrukwekkende voor-
stelling over ons Indische verle-
den, geschreven door een ande-
re toneelgigant, Eric Schneider. 
De steracteur bewerkte zijn to-
neelstuk ‘Moesson’ onlangs tot 
een roman, ‘Een tropische her-
innering’, waarover Willem Nij-
holt schreef: ‘Wat een boeiend 
boek! Eric Schneider schrijft zijn 
verhalen onderkoeld, maar weet 
juist daardoor diepe emoties op 
te wekken.’
‘Moesson’ is op vrijdag 14 no-
vember in de Stadsschouwburg 
Velsen te zien.
Regisseuse Mette Bouhuijs laat 
een sterrencast – o.a. Anne Wil 
Blankers, Carine Crutzen en Ma-
risa van Eyle, Benja Bruijning - 
bij Het Toneel Speelt schitteren 

in de toneelparel ‘Een Sneeuw’ 
van PC Hooftprijs-winnaar Wil-
lem-Jan Otten. Een typisch Hol-
lands familiedrama dat zich eind 
jaren zeventig afspeelt. Drie ge-
neraties - waarvan er twee het 
kamp in Indië hebben overleefd 
- komen samen om de verjaar-
dag te vieren van een man die 
niet praat. De oorlog hangt als 
een dikke deken over alles wat 
gezegd en vooral niet gezegd 
wordt. ‘Een Sneeuw’ is op vrijdag 
20 februari in Velsen te zien.
In ‘Daar Werd Wat Groots Ver-
richt’ voert Diederik van Vleuten 
het publiek mee door het veel-
bewogen leven van zijn oudoom 
Jan, de planter die de Tweede 
Wereldoorlog in Azië op zich af 
ziet komen. Een verhaal van op-
komst en ondergang, nederlaag 
en overwinning tegen de ach-
tergrond van de Japanse bezet-
ting van Nederlands-Indië en 
alles wat daarna nog kwam. In 
zijn geliefde Velsense schouw-
burg speelt de meesterverteller 
op zondag 31 mei de allerlaats-
te voorstelling van deze bejubel-
de solo.
Meer informatie en bestellen: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789. (foto: Piek - 
Annemieke Kock)

Lachend de zomer door
Velsen - Lachen is gezond. In 
het feestseizoen van de Stads-
schouwburg Velsen zetten daar-
om ook veel cabaretiers en ko-
mieken koers naar IJmuiden. Van 
Bert Visscher, Ton Kas, Plien & Bi-
anca tot Tineke Schouten, Lenette 
van Dongen, Herman van Veen en 
vele anderen. Deze zomer is het 
theater gesloten, maar op televi-
sie kan genoten worden van ster-
ren die eerder in IJmuiden op de 
planken stonden. De VARA en 
RTL 4 zenden de komende weken 
vele topshows uit.
Op zaterdag 2 augustus (20.10 
uur) zendt RTL4 ‘Por Dios’ van het 
ongrijpbare cabaretfenomeen Ja-
vier Guzman uit. Op donderdag 12 
maart 2015 komt de cabaretier te-
rug naar IJmuiden met zijn nieu-
we show ‘Absurd Verlicht’.
Op dezelfde zender kan de televi-
siekijker die avond om 22.00 uur 
genieten van het muzikale top-
duo Veldhuis en Kemper met ‘Dan 
Maar niet Gelukkig’. In het jubile-
umseizoen van de Stadsschouw-
burg Velsen zijn de mannen ook 
weer live te bewonderen. En wel 
op zaterdag 21 maart 2015 met 
de nieuwe show ‘Of de Gladiolen’.
De theaterwereld heeft al kennis 
gemaakt met een nieuw gevaar-
lijk grappig duo, maandag 11 au-
gustus is het de beurt aan de rest 
van Nederland. De VARA zendt 
‘Hulphond’ van Remko Vrijdag en 
Martine Sandifort uit. Ook zij ko-

men terug naar Velsen. Zaterdag 
25 april 2015 is hun nieuwe, bizar-
re en hilarische sketchshow ‘Lö-
vly’ te zien.
Ook de oude shows van o.a. Najib 
Amhali, Jurk!, Brigitte Kaandorp 
(haar nieuwe show is in Velsen 
uitverkocht) en Thomas van Luyn 
worden op televisie uitgezonden. 
Kijk op www.zwartekat.nl voor het 
uitzendmoment. Liever live genie-
ten van topcabaret? Dat kan na 
de zomer gelukkig weer volop in 
de Stadsschouwburg Velsen. Be-
kijk het complete aanbod en re-
serveer direct kaarten op www.
stadsschouwburgvelsen.nl
De nominaties voor de belang-
rijkste cabaretprijzen zijn be-
kend gemaakt (uitreiking 7 sep-
tember). Ali B (te zien geweest in 
Velsen), Theo Maassen, Erik van 
Muiswinkel (zijn show ‘Schettino!’ 
ging in de Stadsschouwburg Vel-
sen in première) en Paulien Cor-
nelisse maken kans op de Poeli-
fi nario. Met haar genomineerde 
show ‘Maar ondertussen’ is Pau-
lien op zaterdag 21 februari 2015 
nog eenmaal in IJmuiden te zien. 
Emilio Guzman, Katinka Polder-
man en Martijn Koning zijn geno-
mineerd voor de Neerlands Hoop. 
De winnares van vorig jaar, Loui-
se Korthals, treedt op vrijdag 8 
mei 2015 voor het eerst op in de 
Stadsschouwburg Velsen.
Meer informatie en reserveren: 
www.stadssschouwburgvelsen.nl.

Kind gewond na botsing
Velserbroek - Een jongetje is 
zondagmiddag gewond geraakt 
na een aanrijding met een au-
to. Het ongeval gebeurde rond 
vijf uur op de Ronde Zonnedauw 

in Velserbroek. Het kind is opge-
vangen door ambulanceperso-
neel en overgebracht naar het 
ziekenhuis voor verdere behan-
deling. (foto: Michel van Bergen)

Getuigen 
gezocht van 
mishandeling

Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag heeft op Dance Valley een 
ernstige mishandeling plaatsge-
vonden van een 21-jarige man 
uit Overveen. Het gebit van het 
slachtoffer is zwaar beschadigd 
met blijvend letsel. De mishan-
deling vond plaats bij de toilet-
ten. Dezelfde dag heeft de politie 
twee verdachten aangehouden. 
Het gaat hier om een 31-jarige 
Amsterdammer en een 32-jari-
ge Purmerender. De politie is op 
zoek naar getuigen. In het bijzon-
der zoekt zij naar een man met 
een groen t-shirt die een van de 
verdachten heeft weggetrokken. 
Kunt u de politie meer vertellen 
over deze mishandeling? Neem 
dan zo snel mogelijk contact op 
via 0900-8844 of Meld Misdaad 
Anoniem 0800-7000.

&
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Portrettengalerij razzia 
uitgebreid met foto’s
Beverwijk - Geef de slachtoffers 
van de grote razzia van Beverwijk 
en Velsen-Noord een gezicht. De-
ze boodschap van Museum Ken-
nemerland sprak de familie Riet-
veld aan. Joop en Tiny Rietveld, 
broer en zus, brachten zondag 
twee portretten van hun ooms Jo-
han en Sander Rietveld.
Deze foto’s van de broers Johan 
en Sander Rietveld worden op-
genomen in de portrettengalerij 
die het museum wijdt aan de jon-
gemannen die niet levend terug-
keerden nadat ze door de Duit-
se bezetter waren opgepakt tij-
dens de razzia van 16 april 1944. 
In het museum is deze zomer een 
expositie over deze zwarte dag in 
de Tweede Wereldoorlog. Er wer-
den 486 jongens en jongeman-
nen afgevoerd, 65 van hen von-
den de dood.
Dat gold ook voor de broers Jo-
han en Sander Rietveld uit de 
Banjaertstraat in Velsen-Noord. 
Zij kwamen terecht in het con-
centratiekamp Zöschen in Duits-
land. Johan overleed daar op 30 
oktober 1944. Hij was 25 jaar. 
Sander (23) stierf drie weken 
daarna, op 21 november. Volgens 
hun nicht Tiny Rietveld stierf hij 
uit verdriet om zijn dode broer. 
Na de oorlog zijn hun lichamen 
herbegraven op de begraafplaats 
Westerveld in Driehuis.

De familie Rietveld, woonachtig 
in IJmuiden en Velserbroek, hoor-
de van het initiatief van Museum 
Kennemerland en ging op zoek 
in de fotoboeken. Het resultaat, 
twee mooie foto’s, stelden zij zon-
dag ter beschikking aan Cor Bart. 
Hij is de inspirator van de ten-
toonstelling 70 jaar na de razzia. 
Hij heeft dit jaar een heel herden-
kingsprogramma georganiseerd. 
Eerder maakt hij een digitaal mo-
nument, te zien op internet.
Cor Bart ging meteen aan de slag 
om de foto’s te kopiëren. De fami-
lie kreeg de originele foto’s mee 
terug naar huis. Hij is blij met de 
twee foto’s. Een portrettengalerij 
spreekt veel meer dan alleen een 
lijst met namen. De slachtoffers 
hebben een naam, ze verdienen 
ook een gezicht, zo vindt de Be-
verwijker, wiens oom een van de 
slachtoffers was. Van 45 slacht-
offers heeft hij inmiddels een fo-
to gevonden of gekregen. Dat be-
tekent dat hij er nog twintig heeft 
te gaan. Wie een foto van een 
slachtoffer heeft, wordt gevraagd 
om daarmee even aan te kloppen 
bij het museum. De openings-
tijden zijn zaterdag, zondag en 
woensdag van 14.00 tot 17.00 uur. 
De tentoonstelling over de razzia 
blijft te zien tot eind september. 
Museum Kennemerland, Wester-
houtplein 1 in Beverwijk.

Zes dagen feest op 
Notelle Bar Avenue
Beverwijk - De Koningsstraat 
wordt van dinsdag 12 tot en met 
zondag 17 augustus weer omge-
toverd in de Notelle Bar Avenue. 
Tijdens de Feestweek Beverwijk 
gaat het zes dagen los met onder 
andere Bernard Karsten, DJ Cor, 
Superstar Disco, Mr. Saxo en Dif-
ferent Cook.
Traditiegetrouw begint het feest 
in de Koningstraat al op dinsdag, 
een dag voor de feestweek van 
start gaat. Op 12 augustus wordt 
gevierd dat de bekende bar negen 
jaar bestaat. Dat gebeurt met spe-
ciale drankjes, maar natuurlijk ook 
met muziek. Zanger Henk Dissel 
en DJ Paulus zorgen samen voor 
een knallende start van zes dagen 
gezelligheid.
Woensdag 13 augustus wordt de 
Notelle Bar Avenue officieel ge-
opend door zanger Bernard Kar-
sten en DJ Cor & DJ Toine. Zij zor-
gen ervoor dat het dak van de 
tent gaat! Bernard Karsten is be-
kend van de hit ‘Laat de zon maar 
schijnen’. DJ Cor (‘Hee Hoo Cool-
io) draaide jarenlang in de Sur-
prise Bar en het Cooldown Café 
in Amsterdam en staat nog altijd 
garant voor een avondje gezellig-
heid. Hij draait samen met DJ Toi-
ne, een all-round DJ met ruim 15 
jaar ervaring die weet hoe je een 
feestje moet bouwen.
Na afloop van de kortebaandrave-
rij op donderdag 14 augustus zor-
gen de beste dj’s uit Beverwijk en 
omstreken voor een knalfeest dat 
tot in de kleine uurtjes duurt. Na-
men worden niet genoemd: kom 
maar gewoon langs om te kijken 

wie er draait. Het wordt gegaran-
deerd gezellig op de Notelle Bar 
Avenue!
Vrijdag 15 augustus staan de Be-
verwijkse Café Games op het pro-
gramma. Dit is een officieel on-
derdeel van de Feestweek Bever-
wijk waarbij teams bij verschil-
lende horecazaken een opdracht 
moeten volbrengen. Na afloop 
van de Café Games verandert de 
Notelle Bar Avenue in de Super-
star Disco vol verrassingen. Doe 
je afropruik op, trek je glitterblou-
se aan en de dj’s op het podium 
doen de rest!
Zaterdag 16 augustus draaien de 
dj’s aan het begin van de avond 
golden oldies. Na 22.00 uur klinkt 
muziek vanaf de jaren ’90 uit de 
speakers. Mr. Saxo geeft een ex-
tra feestelijk tintje aan de avond.
Zondag 17 augustus begint met 
de traditionele kelnerrace. De 
deelnemers moeten met een dien-
blad vol glazen een spectaculaire 
parcours volbrengen. Kandidaten 
kunnen zich aanmelden bij de bar. 
De kelnerrace start om 16.00 uur.
De feestweek wordt zondagavond 
vanaf 18.00 uur afgesloten met 
een optreden van Different Cook. 
De band van Kees Koek behoeft 
geen nadere introductie. Het re-
pertoire staat garant voor een 
swingend disco-, soul- en jazz-
feest waarbij stil blijven staan las-
tiger is dan dansen.
Alle optredens op de Notelle Bar 
Avenue zijn gratis toegankelijk. 
Aanmelden voor de Café Games 
of kelnerrace kan via www.notel-
le.nl.

10-Jarig jubileum tijdens 
Dorpsfeest Santpoort

Santpoort-Noord - In dit geval 
gaat het om het Steenwerpen dat 
maandagmiddag voor de tiende 
keer tijdens het Dorpsfeest werd 
georganiseerd. En ook voor de-
ze tiende keer wederom een ge-
weldig festijn op het zonovergo-
ten Landje van Scholtz. Het feno-
meen Steenwerpen is gebaseerd 
op een houten paaltje waarop 
een dobbelsteen is geplaatst. De 
deelnemers moeten proberen om 
met een kei de dobbelsteen van 
het paaltje te gooien. Wie het lukt 

mag het aantal ogen bij het pun-
tentotaal van zijn team optellen. 
En wordt de dobbelsteen eraf ge-
gooid zonder dat het paaltje om-
valt, dan tellen de punten dubbel.
Gedurende de middag werd er, 
onder het genot van de nodige 
biertjes, dan ook druk geteld en 
gerekend door de 125 teams van 
elk vier deelnemers die op de 45 
banen tegen elkaar streden. Zo’n 
duizend deelnemers en bezoekers 
hebben dan ook kunnen genieten 
van een zeer geslaagd evenement. 

Santpoort-Noord - Ook in deze 
zonnige zomervakantie loont een 
bezoekje aan de Speliade-week 
in Speeltuin Santpoort. Je bent 
welkom van maandag 11 tot en 
met vrijdag 15 augustus. Vanaf 
13.30 tot 17.30 uur kun je genie-
ten van de talrijke attracties, zo-
als de Oer Hollandse poffertjes-
kraam, de ambachtelijke ijsco-
man en van de wedstrijden kleu-
ren en knikkeren met leeftijdge-
nootjes. Verder kun je schmin-
ken, loomen en sjoelen. Bo-
vendien kun je elke dag op het 
luchtkussen dansen! Wil je alvast 
meer weten? Klik dan op www.
speeltuinsantpoort.nl.

Speliadeweek 
in speeltuin 
Santpoort

Aquacolors 
exposeert in 
De Hofstede

Velserbroek - In de maanden 
augustus en september expo-
seert Aquacolors in Wijkcen-
trum De Hofstede met aquarel-
len. Aquacolors bestaat uit een 
groep van negen mensen die sa-
men aquarelleren op dinsdag-
ochtend van 9.30 tot 12.00 uur.
Wie mee wil schilderen kan op 
elk moment instappen. Mee in-
nformatie: 023-5276652. Of kijk 
op www.tanjahulshof.exto.nl. 

Velsen-Zuid - De politie heeft 
zaterdagochtend rond kwart voor 
zes twee Haarlemmers van 16 en 
17 jaar aangehouden. Zij worden 
verdacht van het vernielen van 
meerdere auto’s aan de Thorbec-
kelaan. De politie kreeg een mel-
ding dat twee jongens op een 
scooter in het voorbij rijden spie-
gels van auto’s trapten. Ter hoog-
te van Plein 1945 zag de politie het 
tweetal rijden. Zij onttrokken zich 
aan hun staandehouding, maar 
even later kon de politie de twee 
alsnog inrekenen. Bij de aanhou-
ding bleek de 17-jarige bestuur-
der onder invloed te zijn. De twee 
verdachten zijn voor nader onder-
zoek ingesloten. Als uw auto ook 
is vernield op de Thorbeckelaan, 
of omgeving, neem dan contact 
op met de politie via 0900-8844.

Auto’s vernield

Getuigen gezocht van 
straatroof in IJmuiden

IJmuiden - De politie heeft afge-
lopen zaterdag een melding bin-
nengekregen van een 20-jarige 
vrouw die was door twee man-
nen op een scooter was beroof-
de van haar tas. De vrouw fietste 
rond 12.30 uur op de Oosterduin-
weg, tussen de snackbar en de 
drukkerij, toen zij werd beroofd 
door een tweetal mannen op een 
bromscooter. Met fysiek geweld 
beroofden zij de vrouw van haar 
tas. Hierna is zij naar huis gegaan 
en heeft de politie in kennis ge-
steld van de laffe daad. De poli-
tie heeft een onderzoek ingesteld 
en is nog op zoek naar mensen 
die mogelijk getuige zijn geweest 

van de beroving. Bekend is dat 
de bromscooter bruin met wit 
was gespoten en mogelijk van 
het merk MIO is. De bestuurder 
was lichtgetint, lang en slank en 
vermoedelijk tussen de 18 en 25 
jaar oud. De passagier is kleiner, 
lichtgetint uiterlijk en is eveneens 
in de leeftijd van 18 tot 25 jaar.
Mensen die iets gezien hebben 
of meer informatie hebben over 
deze straatroof, worden vrien-
delijk verzocht te bellen met de 
politie in Velsen, telefoon 0900-
8844 (lokaal tarief). Liever ano-
niem? Bel dan met Meld Mis-
daad Anoniem, telefoon 0800-
7000.



Deelnemers
Ris Juwelier
Swier Sleutelspecialist
Mara Home Decorations
Blokker
Angelique Lingerie
Bakkerij W. Bastmeijer
André de Bruin
 Bloemen & Planten
De Vlaamsche Pot
Van Delden Mode
Donker Tweewielers
Denim and More
Etos
Eyewish Opticiens
Fellows Mode
Flamingo Casino
Gall & Gall van Setten
Gemeente Velsen
Lederwaren Wilms Floet
Patrick van Keulen
de Jutter/de Hofgeest

HEMA
ING Bank
Koster Brillen
Kuylman Apotheek
Lakeside
Ritskes Drogisterij
Sporthuis Geldermans
Stals Idee
Sterk Mode Schoenen
Leemans Schoenen
ReStyled
Drive-In Car Service
Wooncentrum Ubo Kok
Verspuy Interieur
Oliebollerie
Zonvaart Reizen
Wisker Expert
Smit Velsen 
 Administratiekantoor
Nieuwsblad IJmuiden
Rabobank IJmond
IJmuider Courant

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
Venice Gordijnatelier

Partners
Hotel Restaurant Augusta
Grieks Restaurant Kreta
Restaurant De Meerplaats
Strandpaviljoen 
Zilt aan Zee
Chinees Specialiteiten-
 restaurant Chi-Ling
Restaurant IJmond
Holiday Inn IJmuiden
Shellstation Post
Albert Heijn IJmuiden
DFDS Seaways
IJmuider Courant
SC Telstar
IJmuidense Rondvaart
 Maatschappij
Dance Valley/Dutch Valley
Stadsschouwburg Velsen

Elke maand deelt Local Shopping IJmuiden dinercheques en cadeaubon-
nen uit met een totale waarde van minimaal 500 euro. Jaarlijks wordt voor 
ruim 6.000 euro aan prijzen weggegeven! Op deze plek wordt de trekkings-
uitslag op de eerste maandag van de nieuwe maand bekendgemaakt. De 
trekking wordt verricht door een notaris van Notarishuis IJmond. Prijzen 
kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald 
bij de Jutter/de Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden (maan-
dag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur). Zes maanden na de trek-
kingsdatum vervalt het recht op een prijs.

Juli 2014 (trekking verricht op maandag 4 augustus 2014):

Prijs 1: Dinercheque Hotel Restaurant Augusta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: L. Midjek
Prijs 2: Dinercheque Grieks Restaurant Kreta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: E. Yska-Verniers
Prijs 3: Dinercheque Restaurant De Meerplaats t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Yolanda Gath
Prijs 4: Dinercheque Strandpaviljoen Zilt aan Zee t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Nolda de Vaal
Prijs 5: Dinercheque Chinees Specialiteitenrestaurant Chi-Ling 
t.w.v. € 50,-*
Winnaar: S. Wildschut
Prijs 6: Dinercheque Restaurant IJmond t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Matthieu Welboren
Prijs 7: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,- 
Winnaar: Wendy Wijnberg
Prijs 8: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,- 
Winnaar: Maajan Raban
Prijs 9: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: A. Hoogland
Prijs 10: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: J.L.M. de Haas
Prijs 11: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: Karin Doornenbal
Prijs 12: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: Mw. de Beurs
Prijs 13: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: Irene Dijkstra
Prijs 14: 2 x ticket IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: Paula Smit
Prijs 15: 2 x ticket IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: J. Demmers
Prijs 16: 2 x ticket IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: J. Borst
Prijs 17: 2 x ticket IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: E. Lammers
Prijs 18: 2 x ticket IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: K. Hartman-Moelee
Prijs 19: 2 x ticket IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: Diana Smoor
Prijs 20: 2 x ticket IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: M. Verhorst-Born
Prijs 21: 2 x ticket IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: C. Ras
Prijs 22: DFDS Seaways 3-daagse minicruise voor 2 personen
Winnaar: A. den Herder
Prijs 23: € 40,- aan merchandising of 4 kaarten voor een wed-
strijd naar keuze van SC Telstar
Winnaar: N. Dekker
Prijs 24: 2 x toegangskaart Dutch Valley
Winnaar: A. Hof
Prijs 25: 2 x toegangskaart Dutch Valley
Winnaar: Daniëlle van Bellen
Prijs 26: 2 x toegangskaart Dutch Valley
Winnaar: Dhr. Haver
Prijs 27: 2 x toegangskaart Dutch Valley
Winnaar: Linda Mooij
Prijs 28: 2 x toegangskaart Dutch Valley
Winnaar: A.E. Verkruyssen
Prijs 29: 2 x toegangskaart Dutch Valley
Winnaar: Simone v/d Burg
Prijs 30: 2 x toegangskaart Dutch Valley
Winnaar: Annette Oostwouder
Prijs 31: 2 x toegangskaart Dutch Valley
Winnaar: Tamara v/d Maten
Prijs 32: 2 x toegangskaart Dutch Valley
Winnaar: M. Tuijn
Prijs 33: 2 x toegangskaart Dutch Valley
Winnaar: W. Schachtschabel
* Exclusief consumpties

L O C A L  S H O P P I N G  I J M U I D E N

Prijswinnaars juli Win mooie prijzen!

Zilt: parel aan zee
Maandelijks ontvangt Zilt aan 
Zee de blij verraste winnaars 
van Local Shopping IJmui-
den. Soms als een eerste 
kennismaking en vaak als te-
rugkerend vaste gast van de-
ze toonaangevende strand-
club. Zilt aan Zee ziet dat de 
winnaars van de dinercheque 
het echt als onverwachts luxe 
extraatje ervaren. Dit is na-
tuurlijk ontzettend leuk, want 
de deelnemers hoeven er bij-
na niets voor te doen!
 
Zilt aan Zee zit op dit moment 
midden in het hoogseizoen. Het 
is dan ook wel eens alle zeilen 
bijzetten om de grote aantal-
len dagjesmensen van het met 
de Blauwe Vlag erkende Kenne-
merstrand te voorzien van onder 
andere door eigenaar Fred van 
Beusekom met zijn lijn gevan-
gen kabeljauw of de prachtige in 
roomboter gebakken schol. Het 
is ieder jaar weer een uitdaging 
voor Anneke van Egmond en Ni-
colette van Steenkist om een bij-
na volledig nieuw team klaar te 
stomen voor de uitzonderlijke 
drukke dagen. Zij zijn dan ook 

erg trots op de enthousiaste en 
sociale ‘terrastoppers’ van 2014.
Met het mooie weer is het na-
tuurlijk heel leuk om te zien dat 
er zoveel Zilt aan Zee-wind-
schermen op strand staan. Ie-
dereen die het IJmuiderstrand 
op loopt kan niet om de luxe 
loungebedden van Charlot aan 
Zee heen. Voor de meest recen-
te hippe ijsjes en gekoelde blik-
jes frisdrank bent u daar aan het 
juiste adres.

Inmiddels weten we wel dat 
IJmuiden aan Zee wordt steeds 
vaker wordt gevonden door 
mensen van buiten de regio. Dit 
heeft natuurlijk ook zijn positie-
ve uitwerking op Local Shopping 
IJmuiden. Het is een mooi stre-
ven om gezamenlijk met alle on-
dernemers IJmuiden en IJmui-
den aan Zee nóg beter op de 
kaart te zetten! Zie ook www.zil-
taanzee.nl.

Winkelen in IJmuiden is aan-
trekkelijker dan ooit. Dankzij 
Local Shopping IJmuiden maakt 
u als klant iedere maand kans 
op prachtige prijzen. Bovendien 
doet u automatisch mee aan de 
grote eindejaarsloterij die de 
winkeliers in december op Plein 
1945 organiseren.

Meedoen is heel eenvoudig. Bij el-
ke aankoop vanaf € 5,- bij één van 
de deelnemende winkeliers ont-
vangt u een lot waarop u uw naam, 
telefoonnummer en een slag-

zin kunt invullen. Zodra u het lot 
heeft ingeleverd, dingt u mee naar 
prachtige prijzen!
Meedoen kan net zo vaak als u wilt. 
Hoe vaker u in IJmuiden winkelt, 
hoe meer kans u maakt om te win-
nen. De maandprijzen zijn onder 
andere dinercheques en cadeau-
bonnen met een totale waarde van 
minimaal € 500,-. Tijdens de einde-
jaarsloterij op de koopzondag van 
23 december wordt een reischeque 
van € 2.500 +  € 500,- vakantie-
zakgeld weggegeven. Het prijzen-
pakket wordt in samenwerking met 

lokale partners samengesteld. 
De trekkingsuitslag wordt op de 
eerste maandag van de nieu-
we maand bekendgemaakt op de 
website en in deze krant.



Foto’s:
Joop Waijenberg, Anja Vogel, 
Joost Wouters en Friso HuizingaDorpsfeest Santpoort 2014
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IJmuiden - Zaterdag 9 augus-
tus wordt van 09.00 tot 16.00 uur 
op Plein 1945 weer een gezellige 
snuffelmarkt gehouden. Tijdens 
deze dag zal er weer van alles te 
koop zijn. Er zijn nog enkele kra-
men te huur. Voor meer informatie 
of het huren van een kraam: tele-
foon 0255-533233 of 0255-518380.

Snuffelmarkt

Roeivereniging Tata Steel 
viert zilveren jubileum
IJmuiden - Op 9 augustus viert 
Roeivereniging van Tata Steel 
haar 25-jarig jubileum. Het 
sloeproeien bij Tata Steel begon 
in 1989, nadat een groep mede-
werkers van de Timmermans-
werkplaats een eigen sloep had 
gebouwd. 
Training op Noordzeekanaal
De Roeivereniging Tata Steel is 
gevestigd in een loods op het 
terrein van het staalbedrijf in 
IJmuiden. Tijdens de jaarlijk-
se ledenvergadering bepalen de 
roeiers aan welke sloepenraces 
wordt deelgenomen. Een daar-
van is de sloepenrace Harlingen-
Terschelling. Deze race wordt 
niet voor niets de Elfstedentocht 
van het sloeproeien genoemd. 
Het is een ware uitputtingsslag, 
waarbij het zomaar kan gebeu-
ren dat je de sloep van een zand-
bank moet lostrekken. De roeiers 
trainen twee keer per week, op 
maandagavond en woensdag-
middag, zo rekening houdend 
met de ploegendiensten. Het 
vertrek- en eindpunt is de Staal-
haven van Tata Steel, die in open 
verbinding staat met het Noord-
zeekanaal.
De Roeivereniging Tata Steel 
beschikt over twee sloepen, de 

Epoxydus en de Adamanteus. 
De Expoxydus is een zogenaam-
de whalersloep en is vernoemd 
naar de eerste sloep, gemaakt 
door de medewerkers van de 
Timmermanswerkplaats. De eer-
ste versie van deze sloep dank-
te zijn naam aan het feit dat hij 
grotendeels uit epoxyhars was 
vervaardigd. De oorspronkelijke 
sloep ging in 1992 verloren bij 
een crash tijdens transport over 
de Afsluitdijk. De Adamanteus is 
een 118 jaar oude spiegelsloep 
B4 van de Koninklijke marine, 
die door medewerkers van het 
staalbedrijf is opgeknapt. Hij is 
de oudste varende B4 sloep van 
Nederland.
Veel medewerkers van het staal-
bedrijf in IJmuiden sporten sa-
men met collega’s. Naast een 
eigen roeivereniging heeft Ta-
ta Steel ook een hardloopclub, 
wielerclub en een groep golfers. 
Daarnaast organiseert het be-
drijf jaarlijks een volleybaltoer-
nooi op het strand van Wijk aan 
Zee. Medewerkers maken ook 
gebruik van de faciliteiten van 
het nabijgelegen Vitaliteitscen-
trum, waar ze onder deskundi-
ge begeleiding aan fi tness kun-
nen doen. 

Open dag IJmuider 
Reddingsbrigade
IJmuiden – De vrijwilligers van 
de IJmuider Reddingsbrigade 
zijn de gehele zomer elke dag 
aanwezig op het strand. Iedere 
strandbezoeker ziet ze wel eens 
voorbij rijden in de auto of varen 
in een boot. Maar wil je echt we-
ten wat ze doen? Bezoek ze dan 
op hun open dag. 
Op zondag 17 augustus is ie-
dereen tussen 12 en 16 uur wel-
kom om het materiaal en de post 
van de reddingsbrigade te bekij-
ken. De vrijwilligers staan klaar 
om hun verhalen te vertellen en 
uitleg te geven wat zij allemaal 
doen. 

Tijdens de open dag kunnen kin-
deren een speciaal reddersdiplo-
ma behalen. Door verschillende 
opdrachten te doen leren zij het 
echte werk van de redders ken-
nen. 
Wanneer alle opdrachten zijn 
voldaan krijgen zij een redders-
diploma mee naar huis. De kin-
deren kunnen tijdens deze dag 
ook springen op een speciaal 
reddingsboot-springkussen. 
De open dag wordt om 16.00 uur 
afgesloten met een reddingsde-
monstratie in Seaport Marina. 
Een video van vorig jaar is te vin-
den op www.ijrb.nl/opendag

9e Hannie Spronk 
Toernooi bij Velsen

Driehuis - Inmiddels zijn al-
le deelnemende teams weer be-
gonnen met de voorbereiding op 
het nieuwe seizoen. Er zijn wis-
selingen geweest in de selecties 
en bij Velsen en Terrasvogels zul-
len staan nieuwe trainers voor de 
groep. Oud-Velsen-coach Rob 
Spronk heeft komend seizoen 
Terrasvogels onder zijn hoede in 
de 4e Klasse en zal er alles aan 
doen om net zo te presteren als 
zijn voorganger Simon de Weers. 
Een hele opgave, want die haal-
de nacompetitie met de Sant-
poorters. 
Spronk zelf wordt bij Velsen op-
gevolgd door Ton Pronk, in on-
ze regio bekend van zijn jaren 
als speler bij Telstar. Hij is een er-
varen coach die de laatste jaren 
veelal in de 1e Klasse heeft ge-
fungeerd bij onder andere Pan-
cratius. 
Bij VSV waren er weinig muta-
ties. Dat was ook niet nodig, ge-
zien het feit dat trainer Abram 
met zijn ploeg de nacompeti-
tie wist te halen. Iets dat hij mi-
nimaal zal willen evenaren, maar 
misschien is het voor VSV wel 
tijd om een stap hoger te gaan. 
Als laatste Stormvogels. Daar is 
het onder trainer Ente wat rus-
tiger geworden. Afgelopen jaar 
waren er wisselende resultaten, 
maar dat zal ook te maken heb-
ben met de speelwijze van trai-

ner Ente, die aanvallend voetbal 
de voorkeur geeft. Alle teams ga-
ven direct weer aan mee te wil-
len doen met de 9e editie van het 
Spronk Toernooi, iets waar Vel-
sen en organisatoren Herman 
Berg en Marcel Looij trots op zijn. 
Misschien is het toeval, maar de 
deelnemende teams doen niet 
meer mee met de HD Cup.
Op donderdag 14 augustus zal er 
gespeeld worden op het kunst-
gras bij Velsen. De eerste wed-
strijd gaat tussen de teams van 
Terrasvogels en VSV (aanvang 
18.30 uur). De wedstrijd erna zal 
gaan gaat de teams van Velsen 
en Stormvogels. Deze wedstrijd 
start om 20.30uur.
Op zondag 17 augustus spelen 
de verliezers tegen elkaar. De 
winnaars strijden om de wissel-
beker. Afgelopen jaar was het 
spannend en wist VSV de penal-
ty’s beter te nemen dan Storm-
vogels. Beide wedstrijden star-
ten om 13.00 uur en allebei op 
het complex van RKVV Velsen in  
Driehuis. Nadat deze wedstrijden 
gespeeld zullen zijn, zal de prijs-
uitreiking plaatsvinden en zal er 
traditioneel weer een muzikale 
omlijsting zijn.
Het bestuur van RKVV Velsen 
heet alle supporters op beide da-
gen van harte welkom op sport-
park Driehuis. De toegang is gra-
tis.

Investeren in 
A9 ‘essentieel’
Regio - Investeren in extra rijstro-
ken op de A9 is essentieel voor de 
bereikbaarheid van de regio, nu 
en in de toekomst. Dit stellen ver-
ladersorganisatie EVO en Trans-
port en Logistiek Nederland (TLN). 
De geplande investeringen in de 
A9, als verbinding tussen de A1 en 
A2, zijn belangrijk voor de door-
stroming op het wegennet om-
dat het verkeer toeneemt. Almere 
groeit namelijk nog steeds en ook 
Lelystad Airport gaat meer ver-
keer trekken. De snelwegen tus-
sen Schiphol, Amsterdam en Al-
mere (A1, A6, A9 en A10) worden 
de komende jaren verbreed om de 
bereikbaarheid in dit deel van de 
Randstad te verbeteren. EVO en 
TLN hebben jarenlang het belang 
van deze weguitbreidingen naar 
voren gebracht. Almere groeit nog 
altijd – ook vorig jaar is het aantal 
inwoners toegenomen. Tot 2040 
verwachten het Rijk en de regio 
ongeveer 60.000 nieuwe woningen 
en 150.000 extra inwoners in Al-
mere. Het rijk en de regio hebben 
daarbij afgesproken dat de markt-
vraag naar woningen leidend is. 
Ook komt de ontwikkeling van Le-
lystad Airport steeds dichterbij. Tot 
slot maken de A6 en de A9 onder-
deel uit van het netwerk van we-
gen dat ook in lage groei scena-
rio’s nog altijd knelpunten kent.
Verschillende studies, waaron-
der de ‘Mobiliteitsbalans 2013’ 
van het Kennisinstituut voor Mo-
biliteitsbeleid (KiM), laten zien dat 
de mobiliteit in de Noordvleugel 
blijft groeien. EVO en TLN vinden 
het dan ook verstandig dat minis-
ter Schultz van Haegen van Infra-
structuur en Milieu vooruitkijkt en 
robuuste oplossingen ontwikkelt 
die ook veel zorg besteden aan de 
omgeving. Zo is de tunnel in de 
A9 goed ingepast in de omgeving. 
Een robuuste oplossing (2 keer 5 
rijstroken, plus wisselstrook) is 
belangrijk omdat een tunnel niet 
eenvoudig is aan te passen als er 
in de toekomst sprake is van een 
nieuw knelpunt. Eind vorig jaar be-
richtten EVO en TLN in hun Eco-
nomische Wegwijzer, een jaarlijks 
overzicht van de top-20 duurste fi -
les in Nederland voor het goede-
renvervoer, dat de fi ledruk de af-
gelopen jaren op een groot aan-
tal belangrijke knelpunten daal-
de. Dit kwam door investeringen 
in extra rijstroken. Ook in de Mo-
biliteitsbalans wordt dit geconsta-
teerd. EVO en TLN stellen daarom 
dat het kabinet niet dezelfde fout 
moet maken als in de jaren ‘80 en 
‘90 – toen werd er nauwelijks in 
knelpunten geïnvesteerd en steeg 
de fi ledruk tot ongekende hoogte.

Veteranen kampioen
IJmuiden – De eerste vetera-
nenteam van LTC De Heerendui-
nen, dat uitkomt in de 1e klasse 
van het district IJmond, is afge-
lopen weekeinde kampioen ge-

worden. Op de foto staan vanaf 
links Roel Moco, Paul Spanjaard, 
Theo Wernke en Maarten Post. 
Het team wordt gesponsord door 
Smit & Hoogewerf.
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‘De verteller verhaalt 
terwijl de molen maalt’
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 9 augustus komen Duif en 
Merel vertellen in de Bosbeek-
schuur bij molen de Zandhaas. 
Dit zijn twee bijzondere perso-
nages van Helma Snelooper en 
Joséphine Noyons. Zij brengen 
poëtische vertellingen voor jong 
en oud. Snelooper en Noyons 
speelden tien jaar geleden voor 
het eerst samen en hun enthou-
siasme gaf hen vleugels. Sinds-
dien schrijven, spelen, zingen 
en vertellen ze dat het een lieve 

lust is. Hun bevlogenheid willen 
ze graag met u delen op zater-
dag 9 augustus tussen 14.00 en 
16.00 uur. Elk half uur start een 
verhaal.
Dit vertelprogramma wordt de 
luisteraar aangeboden door de 
Stichting vertelkunst Haarlem 
en Omstreken in samenwerking 
met Molen de Zandhaas. Na af-
loop is er de hoed voor de arties-
ten. Zie ook www.molendezand-
haas.nl en www.muziektheater-
duifenmerel.nl.

Tv-crew bij L’Amuse
IJmuiden - Maandag zijn bij 
L’Amuse op de Halkade televi-
sieopnamen gemaakt van het 
nieuwe bier dat de Jopenbrou-
werij in samenwerking met Jon-
nie Boer van De Librije heeft ge-
brouwen. 
Betty Koster, eigenaresse van de 

bekende ‘fromagerie’, was ge-
vraagd om er een bijpassend 
kaasje bij te serveren. 
De Braziliaanse sterrenkok Feli-
pe Bronze was samen met een 
televisiecrew naar IJmuiden ge-
komen om hierover een reporta-
ge te maken. (foto: Rob de Smit)

Telstar 
trekt 6000 

supporters aan
Velsen-Zuid - Elk jaar draait de 
transfercarrousel volop, en dat 
is dit jaar niet anders. Met trots 
presenteert Telstar haar nieuw-
ste aanwinsten: 6000 suppor-
ters. Het probleem? Zij weten 
het zelf nog niet!
Telstar is een slapende reus. 
Jaarlijks weten gemiddeld 4000 
personen de weg naar het sta-
dion in Velsen-Zuid te vinden 
en Telstar mag zich rijk reke-
nen met 160 bedrijven die de 
Witte Leeuwen sponsoren. Re-
cente financiële gegevens heb-
ben echter uitgewezen dat het 
nog beter moet bij Telstar, en 
daar heeft Telstar u voor no-
dig! Volgens de diverse onder-
zoeken heeft Telstar in de regio 
een flink aantal personen die de 
Witte Leeuwen niet bezoeken 
maar wel volgen. Er wordt zelfs 
gesproken over een aantal van 
ca. 6000.
 Deze 6000 ‘fans’ zijn voor de 
Telstar de sleutel om de weg 
omhoog in te zetten.
,,Momenteel hebben wij een 
supportersschare waar wij 
enorm blij mee zijn’’, aldus 
commercieel directeur Steef 
Hammerstein. ,,Wat ons ech-
ter steekt is het grotere aantal 
mensen die aangeven Telstar 
wel te volgen maar niet naar het 
stadion komen bij een van de 
thuiswedstrijden. De zogehe-
ten ‘slapende supporters’. Dit is 
geen noodkreet, maar wel een 
roep om steun voor onze Witte 
Leeuwen. Deze slapende sup-
porters moeten zich ontpop-
pen als echte Telstar suppor-
ters. Samen met de vaste sup-
porters en de mannen op het 
veld zullen zij het stadion moe-
ten bemannen en er voor zor-
gen dat elke tegenstander weer 
met angst in de benen het veld 
opstapt. De laatste seizoenen 
hebben wij onze ticketprijzen al 
verlaagd zodat betaald voetbal 
ook voor iedereen betaalbaar is. 
Wij hopen dit nu ook eens te-
rug te zien in de toeschouwers-
aantallen.’’ De maand augustus 
wordt aangegrepen om de re-
gio wakker te schudden. Van-
af 6 augustus zullen 130 pos-
ters langs de diverse wegen de 
mensen oproepen om de wed-
strijden te bezoeken. Het is van-
af maandag 11 augustus moge-
lijk om voor de 3 thuiswedstrij-
den in augustus (Telstar-Roda 
JC, Telstar-Achilles’29 en Tel-
star-Almere City) passe-par-
touts te kopen. U betaalt voor 
drie wedstrijden slechts de prijs 
voor twee wedstrijden. Hiermee 
verzekert u zich van een plek bij 
de mooiste club van Nederland. 
De 6000 slapende supporters 
krijgen hiermee de kans zich als 
nieuwe aanwinsten te bewijzen 
bij de Witte Leeuwen. Telstar 
heeft het volste vertrouwen in 
de nieuwe aanwinsten! 
Zie ook www.sctelstar.nl/losse-
kaarten.

Stadsschouwburg start 
met losse kaartverkoop
Velsen - De losse kaartverkoop 
voor het nieuwe theaterseizoen 
gaat maandag 11 augustus van 
start. Theaterliefhebbers kunnen 
zich weer met hun vragen en be-
stellingen rechtstreeks telefonisch 
tot de theaterkassa wenden (tel. 
0255-515789) of langskomen aan 
de theaterbalie (Groeneweg 71 in 
IJmuiden). Kaarten bestellen via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl is 
uiteraard ook altijd mogelijk.
Het nieuwe theaterseizoen is het 
feest in de Stadsschouwburg Vel-
sen. Met speciale jubileumpro-
ducties en met topshows van vele 
grote namen viert het theater het 

75-jarig bestaan. Er kunnen nog 
volop kaarten besteld worden voor 
toppers als Jandino, Liesbeth List, 
Bert Visscher, Nick & Simon, Plien 
& Bianca en Pierre Bokma. Maar 
ook voor onvergetelijke shows van 
Hans Klok, Soweto Gospel Choir 
en The Original Cuban Circus. En 
voor de prachtigste kindervoor-
stellingen als ‘Bumba’, ‘Woezel en 
Pip’, ‘Pippi Langkous’ en ‘Minoes’.
De kassa is op werkdagen ge-
opend van 12.00 tot 15.00 uur en 
telefonisch bereikbaar van 12.00 
tot 16.00 uur op tel. 0255-515789. 
Zie ook www.stadsschouwburg-
velsen.nl. 

Een dag in de Heideberg
Een dag in de Heideberg, het Bij-
na Thuis Huis in Santpoort. Een 
gewone dag door de week. Rond 
half 10 in de ochtend kom ik bin-
nen. In de ruime, gezellige huis-
kamer zitten aan de grote tafel 
een gast, een familielid en 2 vrij-
willigers aan de koffie. Het ge-
sprek gaat overal en nergens 
over. Er wordt in de krant gebla-
derd en er wordt commentaar ge-
leverd. 
Ik schuif aan bij de tafel, krijg een 
kopje thee en word als vanzelf-
sprekend opgenomen in het ge-
sprek dat voortkabbelt. Een twee-
de koffieronde volgt. Onze gast 
laat het zich welgevallen. Of hij er 
wellicht een koekje bij zou willen? 
Ook dat nog! Of de heer het mis-
schien wat kil vindt? De vrijwilli-
ger haalt een plaid en legt dat om 
de frele schouder van onze gast. 
Dan gaat het gesprek toch ineens 
wel ergens over. Onze gast ver-
telt over vroeger, over zijn ouders, 
zijn broers en zusters, dan over 
zijn vrouw en kinderen. De tevens 

aanwezige zoon vraagt nog eens 
extra naar oom Arie, de knappe 
kop in de familie. Onze gast praat 
nog altijd met onverholen trots 
over zijn broer Arie, die in Delft 
ging studeren en zo deftig sprak. 
Ook de oorlog komt ter sprake. 
De oorlog, die in de hoofden van 
vele van onze gasten een grote 
rol speelt. 
Bijna een uur zitten we met z’n 
vijven aan de tafel en  we hangen 
aan de lippen van onze gast. Tot-
dat hij zichtbaar moe wordt en de 
alerte vrijwilliger dit opmerkt en 
voorstelt wat te rusten. 
Onze gast bedankt ons dat we 
naar hem luisterden en zegt hij: 
‘het is hier net als thuis, met 
z’n allen om de tafel en klet-
sen maar’. ‘Ja’, zegt zijn zoon,’ met 
z’n allen aan de tafel en naar jou 
luisteren’. 
Zo maar een dag in ons Bijna 
Thuis Huis. 

Kiki Kastelein, Bijna Thuis Huis 
Velsen de Heideberg 

Muziek van eigen bodem 
in Stadsschouwburg

Velsen - Nederpop, rock, hip-
hop en vele andere muziekstijlen 
van eigen bodem zijn zaterdag 9 
augustus te horen vanuit Spaar-
newoude. Goed nieuws voor al-
le bezoekers van Dutch Valley en 
andere liefhebbers die geen ge-
noeg krijgen van een muzikaal 
topfeest. 
Vanaf dit najaar heeft de Stads-
schouwburg Velsen ook vele ar-
tiesten uit de Nederlandse mu-
ziekscene op de planken staan. 
Ook Dutch Valley-artiesten Jan 
Smit en Danny de Munk komen 
terug naar Velsen.
In het feestseizoen 2014-2015 
zetten twee Volendamse topacts 
voor het eerst koers naar IJmui-
den: Jan Smit en Nick & Simon. 
Dat je voor een geweldig leuk 
Jordanees muziekfeest bij Dan-
ny de Munk moet zijn weten de 
bezoekers van de Stadsschouw-
burg en van Dutch Valley. Hij 
komt terug met een nieuw the-
aterconcert. Dit keer zonder zijn 
makker Henk Poort.
Omdat de Stadsschouwburg Vel-
sen jarig is, maken zangdiva’s 
Ruth Jacott en Liesbeth List al-
lebei een jubileumshow speciaal 
voor de Velsense theaterbezoe-
kers. Deze shows zijn dus exclu-
sief in IJmuiden te zien.
Vanaf dit najaar doen nog meer 
artiesten die hun muzikale spo-
ren al ruimschoots hebben ver-
diend het theater aan. Zoals Big, 
Black & Beautiful, Frank Boeijen 
en Mrs. Einstein met ‘Vuile Hui-
chelaar’. Bijzonder is ook de te-

rugkeer van Flairck. Deze Ne-
derlandse band veroverde eind 
jaren zeventig de wereld met het 
weergaloze album ‘Variaties op 
een Dame’. Hun nieuwe show 
‘The Lady’s Back’ bevat een se-
lectie uit hun indrukwekkende 
oeuvre, waarbij oude meester-
werken worden afgewisseld met 
nieuwe muzikale hoogstandjes.
Natuurlijk in het aanbod van de 
Stadsschouwburg Velsen ook 
veel aandacht voor kleinkunst/
cabaretliedjes van onder an-
dere Herman van Veen, Kasper 
van Kooten, Veldhuis en Kemper, 
Jandino en Pieter Derks. Karin 
Bloemen neemt voor haar fees-
telijke kerstshow Leona Philippo, 
winnares van The Voice mee. 
Meer informatie en bestellen: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789. (foto: Govert 
de Roos)
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Eikenspintkever
velt jonge eikenbomen
Vele jong aangeplante eiken in de 
gemeente zijn aangetast met de 
Eikenspintkever. In Velsen gaat 
het vooral om de eikenbomen op 
het Gijzenveltplantsoen en het 
Moerbergplantsoen. Om verdere 
besmetting tegen te gaan moe-
ten daarom dode en ernstig aan-
getaste exemplaren helaas wor-
den gerooid en geruimd.

De eikenspintkever is een klein 
beestje, dat zich onder de bast van 
verzwakte eiken nestelt en daar gan-
gen graaft en eitjes legt. En dat doet 
deze kever het liefst in eiken, die 
door droogte, verplanten of snoei 
verzwakt zijn. Alle goede zorgen van 
de gemeente  zoals water geven en 
goed geprepareerde groeiplaats en 
plantgat ten spijt.

Een externe specialist gaat een on-
derzoeksrapport opstellen. In sa-
menspraak met de deskundige is 

besloten dode of sterk verzwakte 
exemplaren alvast te rooien en af te 
voeren. Dit is vrijdag 1 augustus ge-
beurd. De besmetting is verspreid 
over heel Velsen. Behalve Gijzen-
veltplantsoen en Moerbergplant-
soen zijn ook de eiken in de Minister 
van Houtenlaan, Heerenduinweg en 
Velserduinweg getroffen. (foto’s: Ge-
meente Velsen)

Rotonde Santpoort klaar
Afzonderlijke fietspaden, bete-
re doorstroming van het open-
baar vervoer, optimale verlichting 
en overzichtelijker verkeerssitua-
tie. Dat is het resultaat van drie-en 
halve week keihard werken en juis-
te planning. De gemeente is blij, 
dat de werkzaamheden aan de ro-
tonde Hagelingerweg/Santpoortse 
Dreef in Santpoort-Noord succes-
vol zijn verlopen. Met complimen-
ten aan aannemingsbedrijf KWS en 
de nutsbedrijven. En ook dank aan 
Connexxion, die akkoord ging met 
een bus route met obstakels.

De gemeente is zich bewust van de 
overlast, die de reconstructie teweeg 
heeft gebracht voor omwonenden, 
aanliggende bedrijven en alle ande-
ren, die dagelijks gebruik maken van 
de verkeersader Hagelingerweg. Zo 
moest het brom/fietsverkeer, de lijn-
diensten en de hulpdiensten langs het 
werk rijden en werd het autoverkeer 
omgeleid. Omdat de rotonde een be-
langrijke schakel is in de wegenstruc-
tuur tussen Driehuis, Santpoort-
Noord, Santpoort-zuid, Velserbroek 

en de N208 is het belang dat deze op-
timaal functioneert. Reconstructie 
was nodig, zeker met het oog op de 
veilige van de hordes scholieren, die 
hier dagelijks langs fietsen. Ook zijn 
er bij de rotonde zogenoemde opvang-
lichten geplaatst, zodat het autover-
keer tijdelijk kan worden stopgezet 
om lijnbussen vrij baan te geven. Ver-
der is van de gelegenheid gebruik ge-
maakt om de gasleidingen te vervan-
gen, nieuwe lichtmasten te plaatsen 
en de rijbanen vanaf de rotonde tot 
aan de fly-over opnieuw te asfalteren. 
Voor een betere doorstroming van het 
verkeer zijn bovendien vanaf de N208 
extra rijstroken gemaakt bij de afsla-
gen van en naar Velserbroek. 

Om de overlast zo min mogelijk te la-
ten zijn, is er continu gewerkt van 
maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 
22.00 uur. Het werk is in opdracht van 
de gemeente uitgevoerd. Zij kijkt met 
volle tevredenheid terug op het werk, 
dat in goede harmonie en met mee-
denken van alle partijen tot een goed 
einde is gebracht. (foto: Gemeente 
Velsen)

Fiets-en wandeltunneltje 
gesloten tijdens festivals
Het fiets-en voetgangerstunneltje, 
dat onder de snelweg A9-A22 loopt 
en de Oostlaan in Velserbroek met 
de Oosterbroekerweg in recreatie-
gebied Spaarnwoude verbindt, is 
tijdens Dutch Valley en Latin Vil-

lage op zaterdag 9 en zondag 10 au-
gustus gesloten. Net als vorig jaar 
blijft de Amsterdamseweg open 
en zijn de woningen, bedrijven en 
woonboten in Spaarnwoude be-
reikbaar.

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

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

Hoofdstraat autovrij
In verband met het Dorpsfeest 
Santpoort is het winkelgedeelte 
van de Hoofdstraat tot en met 9 
augustus vanaf 14.00 uur autovrij.

De winkels zijn gewoon bereikbaar 

en open. U kunt gratis parkeren op 
het speciale evenementenparkeer-
terrein tegenover de kermis (ingang 
Rijksweg). De winkeliers zien u - ook 
tijdens deze speciale week- graag als 
klant tegemoet.

Inzameling GFT en papier
Vanwege het Dorpsfeest Sant-
poort kan HVC op vrijdag 8 au-
gustus (jaarmarkt) in en om het 
winkelgebied van de Hoofd-
straat geen GFT (groente, fruit 
en tuinafval) en oud papier op-
halen.

Woont u in een deel van het dorp 
dat vanwege de feestelijkheden is 
afgezet? Breng dan uw minicontai-
ner naar de dichtstbijzijnde clus-
terplaats buiten het afgezette ge-
bied. In geval er onvoldoende plek 
is, zien we oogluikend toe dat con-
tainers dubbel geparkeerd worden.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 

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

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

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 26 
juli tot en met 1 augustus 2014 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Andromedastraat 12, plaatsen erker 

(27/07/2014) w14.000342.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 53, kappen boom 
(30/07/2014) w14.000344.

Velsen-Zuid

Geen mededelingen.

Velserbroek
Zocherplantsoen, kappen boom 
(01/08/2014) w14.000348;
Tureluur ong., kappen boom 
(01/08/2014) w14.000347;
Rosa Manusstraat ong., kappen 
boom (01/08/2014) w14.000346.

Velsen-Noord
Wijkeroogpark, kappen 335 bomen 
(01/08/2014) w14.000345;

Rooswijkweg 217, vergroten be-
drijfshal (30/07/2014) w14.000343.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Aanvragen

Werk aan de weg in 
Velsen-Noord
Vanaf maandag 11 augustus wordt 
de Wijkeroogstraat opnieuw be-
straat. Het betreft het  gedeelte 
tussen de Wijkerstraatweg en de 
Geelvinckstraat.  De werkzaamhe-
den zullen ongeveer vier weken 
gaan duren.

De gemeente Velsen heeft een aantal 
jaren geleden in de Wijkeroogstraat 
het riool vervangen en ook de rijbaan 
herstraat. Vrachtwagens, die door 
hun hoogte niet door de Velsertun-
nel kunnen, moeten over deze straat 
rijden. Daardoor is er schade aan de 
rijbaan ontstaan. 

Voor de duur van de werkzaamhe-

den zullen deze vrachtwagens met 
behulp van bebording worden omge-
leid. Daarbij zal de woonkern zoveel 
mogelijk worden ontzien.

De firma De Bie Wegenbouw voert 
deze werkzaamheden uit. Geduren-
de die periode moeten de auto’s bui-
ten het werkterrein worden gepar-
keerd. De bewoners worden ver-
zocht ook 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: 
0255-567200.
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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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-

bank 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. 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
Meidoornstraat 26, veranderen 
berging tot garage (31/07/2014) 
w14.000276;
Kromhoutstraat 54 0005, Lega-
lisatie opslagvloer (30/07/2014) 
w14.000295;

Amstelstraat 7, plaatsen kozijn 
(29/07/2014) w14.000312.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kerkweg 48A, oprichten garage/ber-
ging (31/07/2014) w14.000268.

Santpoort-Zuid 
Willem de Zwijgerlaan 26, plaatsen 
van een dakkapel op de voorgevel 
(30/07/2014)

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 34, isoleren kap 
(29/07/2014) w14.000287.

Velsen-Noord
Rooswijklaan ong., kappen 36 bomen 
(29/07/2014) w14.000259.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Standplaats artikel 5:18 APV
Vestingsplein, Velserbroek t/o 
Het Polderhuis, branche vis, don-
derdag en zaterdag (28/07/2014) 
u14.007467.

Snuffelmarkt artikel 5:22 APV
Sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat 
2 1973 XT IJmuiden, zondag 30 no-
vember van 09:00 uur tot 15:00 uur 
(29/07/2014) u14.07555;
Tenniscentrum IJmuiden, Dok-
weg 42-45 IJmuiden, zondag 1 no-
vember van 09:00 uur tot 16:30 uur 
(29/07/2014) u14.007742.
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Donderdag 
7 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor volledig programma in 
de krant van vorige week (31 
juli). 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden.

Vrijdag 
8 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor volledig programma in 
de krant van vorige week (31 
juli).
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 

uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden.

Zaterdag 
9 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor volledig programma in 
de krant van vorige week (31 
juli).
Snuffelmarkt op Plein 1945. 
Van 09.00 tot 16.00 uur.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ’Zome-
ren op de Buitenplaats’, he-
dendaagse follies in de stijl-
tuinen. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Workshop schilde-
ren in de open lucht door Lot-
tie Buit met rondleiding en 
luxe picknick. Van 11.00 tot 
16.0 uur. Opgeven via lottie-
buit@planet.nl. rondleiding in 
het weekend op afspraak. Zie 
www.buitenplaatsbeecekstijn.

nl voor arrangementen.
Dutch Valley in Spaarnwou-
de. Van 13.00 tot 23.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Zomerexpositie van de 
Haarlemse Gosia Bolwijn 
Wiese in de Engelmundus-
kerk. Geopend van 13.00 tot 
16.00 uur.
Verhalen in de Bosbeek-
schuur, 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.molen-
dezandhaas.

Zondag
10 augustus

Kofferbakmarkt van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpsweide 
van Wijk aan Zee. Meer info: 
www.kofferbakmarktwijkaan-
zee.nl
Braderie op de Kennemer-
boulevard IJmuiden aan Zee. 
Van 11.00 tot 18.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Latin Village in Spaarnwou-
de. Van 12.00 tot 23.00 uur. 
Zie ook www.latinvillage.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 

Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling 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 Engelmundus-
kerk. Geopend van 13.00 tot 
16.00 uur.

Maandag
11 augustus

Speliadeweek tot en met 15 
augustus bij Speeltuin Sant-
poort. Geopend van 13.30 tot 
17.30 uur.
Vleemuisexcursie op Land-
goed Elswout. Zie ook www.
np-zuidkennemerland.nl.

Dinsdag
12 augustus

Feestweek Beverwijk tot en 
met 17 augustus. Met onder 
andere vandaag start van de 
kermis. 
Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden.

Woensdag
13 augustus

Feestweek Beverwijk tot en 
met 17 augustus. Met van-
daag onder andere kermis, 

ringsteken.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden. 
14.00-16.00 uur: zomerknuts-
selen inloop; schilderij, ket-
ting of rups. Kosten 1,- boven-
op de entreeprijs.
Kindervertelmiddag met 
prinsessenverhalen, van 14.00 
tot 16.00 uur, voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar. Opgeven: car-
la_schut@hotmail.com
Softbalinterland op Sport-
park Rooswijk in Velsen-
Noord. Het duel begint om 
19.00 uur.

Donderdag 
14 augustus

Feestweek Beverwijk tot en 
met 17 augustus. Met onder 
andere vandaag harddraverij. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden.
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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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-

bank 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. 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
Meidoornstraat 26, veranderen 
berging tot garage (31/07/2014) 
w14.000276;
Kromhoutstraat 54 0005, Lega-
lisatie opslagvloer (30/07/2014) 
w14.000295;

Amstelstraat 7, plaatsen kozijn 
(29/07/2014) w14.000312.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kerkweg 48A, oprichten garage/ber-
ging (31/07/2014) w14.000268.

Santpoort-Zuid 
Willem de Zwijgerlaan 26, plaatsen 
van een dakkapel op de voorgevel 
(30/07/2014)

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 34, isoleren kap 
(29/07/2014) w14.000287.

Velsen-Noord
Rooswijklaan ong., kappen 36 bomen 
(29/07/2014) w14.000259.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Standplaats artikel 5:18 APV
Vestingsplein, Velserbroek t/o 
Het Polderhuis, branche vis, don-
derdag en zaterdag (28/07/2014) 
u14.007467.

Snuffelmarkt artikel 5:22 APV
Sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat 
2 1973 XT IJmuiden, zondag 30 no-
vember van 09:00 uur tot 15:00 uur 
(29/07/2014) u14.07555;
Tenniscentrum IJmuiden, Dok-
weg 42-45 IJmuiden, zondag 1 no-
vember van 09:00 uur tot 16:30 uur 
(29/07/2014) u14.007742.
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Donderdag 
7 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor volledig programma in 
de krant van vorige week (31 
juli). 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden.

Vrijdag 
8 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor volledig programma in 
de krant van vorige week (31 
juli).
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 

uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden.

Zaterdag 
9 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor volledig programma in 
de krant van vorige week (31 
juli).
Snuffelmarkt op Plein 1945. 
Van 09.00 tot 16.00 uur.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ’Zome-
ren op de Buitenplaats’, he-
dendaagse follies in de stijl-
tuinen. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Workshop schilde-
ren in de open lucht door Lot-
tie Buit met rondleiding en 
luxe picknick. Van 11.00 tot 
16.0 uur. Opgeven via lottie-
buit@planet.nl. rondleiding in 
het weekend op afspraak. Zie 
www.buitenplaatsbeecekstijn.

nl voor arrangementen.
Dutch Valley in Spaarnwou-
de. Van 13.00 tot 23.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Zomerexpositie van de 
Haarlemse Gosia Bolwijn 
Wiese in de Engelmundus-
kerk. Geopend van 13.00 tot 
16.00 uur.
Verhalen in de Bosbeek-
schuur, 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.molen-
dezandhaas.

Zondag 10 augustus

Kofferbakmarkt van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpsweide 
van Wijk aan Zee. Meer info: 
www.kofferbakmarktwijkaan-
zee.nl
Braderie op de Kennemer-
boulevard IJmuiden aan Zee. 
Van 11.00 tot 18.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Latin Village in Spaarnwou-
de. Van 12.00 tot 23.00 uur. 
Zie ook www.latinvillage.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 

Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling 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 Engelmundus-
kerk. Geopend van 13.00 tot 
16.00 uur.

Maandag 11 augustus

Speliadeweek tot en met 15 
augustus bij Speeltuin Sant-
poort. Geopend van 13.30 tot 
17.30 uur.
Vleemuisexcursie op Land-
goed Elswout. Zie ook www.
np-zuidkennemerland.nl.

Dinsdag 12 augustus

Feestweek Beverwijk tot en 
met 17 augustus. Met onder 
andere vandaag start van de 
kermis. 
Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden.

Woensdag 13 augustus

Feestweek Beverwijk tot en 
met 17 augustus. Met van-
daag onder andere kermis, 

ringsteken.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden. 
14.00-16.00 uur: zomerknuts-
selen inloop; schilderij, ket-
ting of rups. Kosten 1,- boven-
op de entreeprijs.
Kindervertelmiddag met 
prinsessenverhalen, van 14.00 
tot 16.00 uur, voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar. Opgeven: car-
la_schut@hotmail.com
Softbalinterland op Sport-
park Rooswijk in Velsen-
Noord. Het duel begint om 
19.00 uur.

Donderdag 
14 augustus

Feestweek Beverwijk tot en 
met 17 augustus. Met onder 
andere vandaag harddraverij. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden.
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