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‘Als je van slecht weer houdt, heb je een leuke dag’

Polonaise in de modder

Charlotte in Live Show 
van Holland’s Got Talent
Velserbroek – Charlotte van 
der Knaap (14) uit Velserbroek 
heeft de halve finale bereikt van 
Holland’s Got Talent, de talen-
tenshow die uitgezonden wordt 
door RTL 4. Aanvankelijk deed 
ze mee samen met rapper MC 
Beer, maar de jury was niet ge-
charmeerd van de rapper en liet 
Charlotte solo doorgaan naar 
de volgende ronde. Hier kwam 
ze afgelopen vrijdag in de bat-
tle terecht, waar ze met gemak 
de andere vocalisten ver ach-
ter zich liet. Jurylid Patricia Paay 
kreeg kippenvel bij het horen 
van Charlotte’s stemgeluid.
Op de vraag hoe lang ze al zingt, 
is het antwoord: ,,Mijn hele le-
ven al.’’ Via school kwam Char-
lotte op zesjarige leeftijd te-
recht in het kerkkoor De Kerk-
klokjes in Driehuis en daar viel 
haar talent op. Binnen een half 
jaar zong ze solo. Later deed 
ze veel podiumervaring op tij-
dens jamsessies. Onder ande-
re in De Halve Maan, het café 
dat voorheen van haar groot-
vader Willem Koster was. ,,Zin-
gen is voor Charlotte hetzelfde 
als ademhalen, als ze een podi-
um ziet, dan wil ze er op’’, zegt 
moeder Lesley Koster, die haar 
dochter min of meer voor de 
grap inschreef voor Holland’s 
Got Talent. Moeder en doch-
ter zijn zeer te spreken over de 
goede begeleiding in de studio 
die Charlotte krijgt tijdens haar 
optreden. Er wordt werkelijk al-
les uit de kast getrokken om 
Charlotte tijdens de halve fina-
le te laten schitteren. ,,En vlak 

Mieke van der Hulst niet uit’’, 
zegt Charlotte. ,,Van haar krijg 
ik zangles maar ze is ook mijn 
coach, mijn steun en toeverlaat, 
echt een schat.’’ Er zijn 32 kan-
didaten door naar de halve fina-
le, acht gaan er tenslotte door 
naar de finale. Charlotte staat 
vrijdag in de eerste halve finale. 
Haar kansen durft ze niet goed 
in te schatten: ,,Ik wil later graag 
van zingen mijn beroep maken, 
dus het zou mooi zijn als ik de 
finale haal. Aan de andere kant: 
ik ben al heel blij met wat ik 
tot nu toe heb bereikt.’’ Niet al-
leen de jury bepaalt welke kan-
didaten doorgaan naar de fina-
le, ook de kijkers thuis mogen 
telefonisch stemmen. Welk lied 
ze tijdens de Live Show ten ge-
hore gaat brengen, dat mag ze 
niet zeggen. ,,Maar het wordt 
heel bijzonder, de mensen moe-
ten het echt gaan zien’’, aldus 
moeder Lesley. De uitzending is 
vrijdag om 20.30 uur, bij RTL 4. 
(Carla Zwart)

Velsen-Zuid - Met 25.000 be-
zoekers was de eerste edi-
tie van Dutch Valley een suc-
ces. Dat het de hele middag 
regende, mocht de pret niet 
drukken. De meeste mensen 
waren goed voorbereid op 
pad gegaan.

,,Ik denk dat we vervloekt zijn’’, 
zegt Rob Bout van UDC, sa-
men met Volendam Music, Luk-
assen Produkties en RTL Enter-
tainment organisator van ‘het 
grootste festival van Nederland-
se bodem’. Hij doelt op het weer. 
Net als een week eerder, tijdens 
Dance Valley, is de regen spel-
breker. Alsof de duvel ermee 
speelt begint het te miezeren als 
voormalig Krezip-zangeres Jac-
queline Govaert aan het begin 
van de middag met haar optre-
den op het hoofdpodium begint. 
Ook Racoon, Caro Emerald (foto 
boven) en Jan Smit zingen in de 
regen. Pas als de 3J’s het podium 
betreden, klaart het op. Jan Dul-
les, zanger van de populaire Vo-
lendamse band, ziet er de humor 
wel van in: ,,Het is geen verf, het 
meeste valt ernaast en als je van 
slecht weer houdt, heb je een 
leuke dag.’’ Het wordt spontaan 
droog en een enkeling laat zich 
door de 3J’s verleiden tot een 
potje buikschuiven in de modder. 
Achter de schermen is het een 
komen en gaan van artiesten. 
Het aantal optredens is zo groot 
dat het nauwelijks te belopen is: 

op Dutch Valley staan ruim 120 
zangers, zangeressen en bands 
geprogrammeerd. De aanraak-
baarheid van de artiesten is 
groot: ze lopen rond om hand-
tekeningen uit te delen of laten 
fans toe op de bühne, zoals Koos 
Alberts doet op het smartlap-
penpodium (foto onder). Wie zijn 
best doet, kan zelfs bij de groot-
ste acts helemaal vooraan staan. 
Probeer dat eens bij een groot 
stadionconcert, waar de mooiste 
plaatsen vaak gereserveerd zijn 
voor genodigden en VIP’s.
Aan het einde van het festi-
val moeten de bezoekers kie-
zen tussen Van Velzen, De Jeugd 
van Tegenwoordig, LA The Voi-
ces (met Gordon) en Frank Boe-
ijen. Het slotakkoord van Dutch 
Valley wordt verzorgd door Kane, 
één van de populair-
ste rockbands van 
ons land. Zanger Di-
nand Woesthoff ver-
telt dat hij trots is om 
in de beroemde val-
lei te mogen optre-
den. Tegen elf uur ‘s 
avonds - de bewol-
king is dan helemaal 
verdwenen - zingt hij 
het prachtige ‘Close 
to you’. Ondertus-
sen wordt het eerste 
vuurwerk afgesto-
ken. De naar schat-
ting 15.000 bezoe-
kers die nog aanwe-
zig zijn, kijken adem-

loos toe. Dutch Valley krijgt het 
imposante slot dat het verdient.
De uittocht is massaal, maar ver-
loopt gemoedelijk, al is het op de 
route voor fietsers en voetgan-
gers wel dringen geblazen en 
moeten sommige auto’s uit de 
modder worden gesleept. Op-
vallend is het grote aantal men-
sen dat op de fiets naar Velsen-
Zuid is gekomen. Het toont aan 
dat het festival veel meer een re-
gionale aantrekkingskracht heeft 
dan het grote broertje Dance 
Valley, dat bezoekers uit heel Eu-
ropa trekt.
De organisatie van Dutch Val-
ley heeft laten weten dat het 
volgend jaar wil groeien naar 
60.000 bezoekers, de maximale 
capaciteit van de Velsen Valley. 
(Friso Huizinga)

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

GroenSALE !!
Bolchrysant
Div. kleuren - potm. 19 cm
per stuk 4,99

NU 2,99

Profiteer van het 
Coöperatiefonds

Ga naar www.rabobank.nl/velsen
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 
0255-515030.  Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Sociaal Maatschappelijk Dienstverleners Midden-Kenne-
merland  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

VSV winnaar Han 
Spronk Toernooi
Driehuis - Afgelopen week vond 
voor de zesde keer het Hannie 
Spronk Toernooi plaats op de vel-
den van RKVV Velsen. Ook dit jaar 
kwamen de teams van VSV, Terras-
vogels, Stormvogels en Velsen in 
actie tegen elkaar. Op donderdag-
avond werden op een nat kunst-
grasveld de eerste twee wedstrij-
den gespeeld. 
Vroeg in de avond traden de teams 
van Velsen en Terrasvogels aan te-
gen elkaar. Terrasvogels verras-
te vriend en vijand door al snel 1-0 
te scoren, maar Velsen stelde in 
het vervolg van de wedstrijd orde 
op zaken. Het team van coach Rob 
Spronk wist uiteindelijk met 3-1 
te winnen, deze uitslag had hoger 
kunnen zijn, als de spitsen van Vel-
sen scherper waren geweest voor 
het doel, maar een finaleplaats was 
een feit. 
Op de regenachtige avond namen 
de teams van Stormvogels en VSV 
het tegen elkaar op. Beide teams 
hadden een drukke periode ach-
ter de rug, maar kwamen toch met 
een ‘vernieuwd’ team naar Sport-
park Driehuis. Het was echter dat 
VSV met een geflatteerde uitslag 
aan het langste eind trok. Stormvo-

gels verzuimde om de 2-2 aan te te-
kenen en in de tegenaanval gooide 
VSV de wedstrijd op slot. 
Dit betekende dat de finale op zon-
dag werd gespeeld tussen de teams 
van Velsen en VSV. Dit kon gebeu-
ren op het hoofdveld van Velsen. De 
kleine finale werd gespeeld op het 
kunstgrasveld van Velsen. Stormvo-
gels was in deze wedstrijd een maat 
te groot voor 5e klasser Terrasvo-
gels. Nadat de Ijmuidenaren al snel 
op 3-0 stonden, wisten ze de score 
uit te breiden naar 8-0. Een uitslag 
die veel hoger had kunnen uitval-
len, maar de scherpte voor de goal 
ontbrak nog enigszins.
De finale werd gewonnen door de 
Velserbroekers. Ze lieten zien dat ze 
ondanks een zo goed als nieuw zij-
nde selectie toch een geduchte te-
genstander gaat worden in de 2e 
Klasse. Velsen trok aan het kort-
ste einde en de einduitslag was 3-0. 
Met dank aan de muziek, bleef het 
nog een gezellige middag. 
Organisatoren Herman Berg en 
Marcel Looij konden terugkijken op 
een geslaagd toernooi met een te-
rechte eindwinnaar. Op naar edi-
tie nummer 7. (foto: Frans van der 
Horst)

Rode Kruis present 
tijdens Havenfestival 
IJmuiden - Op zaterdag 27 en zon-
dag 28 augustus 2011 is de IJmui-
dense vissershaven het decor voor 
de achtste editie van het Havenfes-
tival. Vanaf het middaguur tot mid-
dernacht kunt u genieten van spec-
taculaire optredens, een indruk-
wekkende scheepsvloot en enerve-
rend straattheater.  
Als het aan de organisatoren ligt 
zal het dit jaar nog feestelijker 
en gezelliger worden dan het al-
le voorgaande jaren al was! Dit 
jaar onderzoekt het Havenfestival 
het DNA van IJmuiden. Wat maakt 
IJmuiden zo uniek? Waar kan 
IJmuiden trots op zijn en wat zijn de 
nog onontdekte plekken in IJmui-
den? Uiteraard viert ook het Ha-
venfestival het feit dat het Noord-
zeekanaal dit jaar 135 jaar bestaat. 
Veel aandacht hiervoor dus dit jaar. 
De afdeling Velsen van Het Neder-
landse Rode Kruis is ook dit jaar 
weer met haar vrijwillige hulpver-

leners en materiaal present om in 
actie te komen als dat nodig mocht 
zijn. Op de Trawlerkade, ter hoog-
te van de 3e havenstraat, wordt een 
hulppost gestationeerd. Vanuit de-
ze post zullen teams van twee me-
dewerkers van het Rode Kruis zich 
lopend en per bike op het evene-
mententerrein verplaatsen om, in-
dien nodig, direct EHBO te kunnen 
verlenen. Daarnaast zet het Roden 
Kruis ook een verbindings- com-
mandovoertuig in van waaruit con-
tact met de hulpverleners onder-
houden wordt en de hulpverlening 
gecoördineerd zal worden. 
Ook het promotieteam van de af-
deling zal present zijn om alle acti-
viteiten van het Nederlandse Rode 
Kruis in het algemeen, en die van 
de afdeling Velsen in het bijzonder, 
onder de aandacht van het publiek 
te brengen. Natuurlijk zal ook aan 
het werven van vrijwilligers ruime 
aandacht worden geschonken.
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rand klaarzetten. 

Woensdag 24 augustus

Kaarslichtlezing over Cornelis 
van Noorde in de Ruïne van Bre-
derode, Velserenderlaan Sant-
poort-Zuid. Aanvang 20.00 uur. 
Achtste Haarlem Night Skate. 
Van 20.00 tot 22.00 uur. Vertrek 
vanaf de ijsbaan in Haarlem.

Donderdag 25 augustus

IVN Zuid-Kennemerland: 
‘Vruchten, bessen en nazomer-
bloei in wandelbos Groenendaal’. 
Vertrek 18.30 uur bij info-paneel 
op de grote parkeerplaats bij 
restaurant Groenendaal.

Donderdag 18 augustus

Knutselen op Zorgvrij, 
Spaarnwoude. Van 13.00 tot 
16.00 uur. Entree 2,50 euro.

Vrijdag 19 augustus
FC Eindhoven - Telstar in het 
Jan Louwers Stadion in Eind-
hoven. Aanvang wedstrijd 20.00 
uur.

Zaterdag 20 augustus
Open dag ATV De Hofgeest, 
Spekkenwegje 2 in Santpoort-
Noord. Van 12.00-18.00 uur.
Kunstmaand in Engelmundus-
kerk Velsen-Zuid, van 13.00 tot 
16.00 uur met expositie.
Lunchconcert in de Grote of St. 
Bavokerk in Haarlem. Van 13.15 
tot 13.45 uur Fragotti Kwintet.
VSV tegen Oud Telstar op 
sportparkt De Hofgeest in Vel-
serbroek. Aftrap 18.00 uur.

Zondag 21 augustus
Open dag ATV De Hofgeest, 
Spekkenwegje 2 in Santpoort-
Noord. Van 11.00-16.30 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: ‘Op 
zoek naar bijzondere natuur in 
centrum van Haarlem’. Vertrek 
11.00 uur voor AH supermarkt in 
het station Haarlem.
Kunstmaand in Engelmundus-
kerk Velsen-Zuid, van 13.00 tot 
16.00 uur met expositie.
Spaarne Kwartet in Stom-
pe Toren, Kerkweg Spaarnwou-
de/Haarlemmerliede. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis (na 
afl oop collecte voor onderhoud 
Stompe Toren.

Maandag 22 augustus

Vleermuizen kijken op Land-
goed Elswout in Overveen. Ver-
trek 21.00 uur vanaf de wit-
te bank achter de entreepoort 
van Landgoed Elswout.Kosten 
2,50 (volwassenen en 1,50 kin-
deren/65+. Aanmelden verplicht 
via www.np-zuidkennemerland.
nl of via 023-5411123 (niet op 
maandag).

 Dinsdag 23 augustus

Inzameling gebruikte kle-
ding, gordijnen, beddengoed, 
schoeisel en ander textiel. Men 
kan de bezorgd plastic zak om 
uiterlijk 09.00 uur aan de stoep-

Regio - Op het Gildenplein 
in Heemskerk is vorige week 
donderdagnacht  om 00.45 uur 
een bromfi etser door de glad-
heid gevallen. De 17-jarige jon-
gen uit Velserbroek had een 
17-jarige passagier uit Heems-
kerk achterop. Het meisje had 
pijn aan haar been en is ter 
controle mee naar het zieken-
huis.

Gevallen 
door gladheid

Velsen - Vorige week donder-
dag rond 15.00 uur gleed op het 
Moerbergplantsoen een 18-ja-
rige bromfi etsster uit over een 
stuk karton. Zij viel met haar 
heup op de stoep. Haar vriend 
die achterop zat heeft geen let-
sel opgelopen. De vrouw is ter 
controle overgebracht naar het 
ziekenhuis.

Bromfi etsster 
(18) onderuit

IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week woensdag een 56-ja-
rige vrouw uit IJmuiden aange-
houden, nadat zij vanuit een su-
permarkt aan het Marktplein 
meerdere goederen had gesto-
len. Een getuige had dit gezien 
en had de vrouw vastgehouden 
en overgedragen aan de politie. 
De vrouw deed vrijwillig afstand 
van de goederen.

Winkeldiefstal

Brandje in Santpoort
Santpoord Noord - De brand-
weer moest dinsdag aan het 
begin van de middag uitrukken 
voor een binnenbrand. Rond 
tien voor half een was er brand 
uitgebroken in een woning aan 
de Vlugthovenstraat in Sant-
poort Noord. Hulpdiensten 
spoedde zich naar de woning 
om het vuur te bestrijden. In 
de keuken van de woning was 
door nog onbekende oorzaak 
brand ontstaan. De brandweer 

had het vuur snel onder con-
trole en ambulancemedewer-
kers hebben een bewoonster 
van het pand gecontroleerd 
op eventuele rookinhalatie. De 
vrouw kon na een korte con-
trole de ambulance weer ver-
laten.  Nadat de brandweer de 
woning uitgebreid had gecon-
troleerd vertrokken ze na on-
geveer een half uur weer rich-
ting kazerne. (foto: Michel van 
Bergen)

Telstar 
hofl everancier
Velsen - Bondscoach Roger 
Reyners neem vier speelsters 
van Telstar mee voor een oe-
fentrip in en naar China. Dy-
anne Bito, Loes Geurts, Clau-
dia van den Heiligenberg en 
Daphne Koster zijn geselec-
teerd voor de interlands die 
tot en met 26 augustus wor-
den gespeeld. Desiree van 
Lunteren staat op de stand-
by lijst. De Witte Leeuwinnen 
zijn voor deze trip de hofl eve-
rancier.

Velsen-Noord - Beveiligings-
medewerkers van een bedrij-
venterrein aan de Breedband-
weg droegen zaterdagoch-
tend een Duitse automobilist 
over aan de politie die onder in-
vloed van alcohol was. De 45-ja-
rige man bleek na ademanalyse 
een promillage van 0,94 te heb-
ben. De man heeft een proces-
verbaal uitgeschreven gekregen, 
de boete heeft hij direct betaald. 
Daarnaast heeft de man een tij-
delijk rijverbod opgelegd gekre-
gen.

Onder invloed

Velsen - De politie heeft vori-
ge week woensdag rond 20.00 
uur op de Parkweg een 41-jarige 
man uit Egmond aan den Hoef 
aan de kant gezet, omdat hij 88 
km/uur reed, waar maximaal 50 
km/uur is toegestaan. De man 
kreeg direct zijn bekeuring mee.
Een 29-jarige Alkmaarder liep 
tijdens de controle tegen even-
eens de lamp: hij reed in een au-
to terwijl zijn rijbewijs was inge-
vorderd. Tegen de Alkmaarder is 
proces verbaal opgemaakt.

Hardrijders 
aan de kant

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Velser-
broek, 023-5386528. 
Restaurant is weer geopend 
op maandag en woensdag van-
af 11.30 uur kan men een maal-
tijdkeuze doorgeven. De menu-
kaart is vernieuwd. Kosten be-
dragen 6,50 euro voor een drie-
gangen menu. Vooraf reserve-
ren niet nodig.
Open tafel is er niet in juli en 
augustus. Vrijdag 2 september 
is er geen open tafel i.v.m. Vrij-
willigersdag. Vanaf 9 septem-
ber start men weer met open 
tafel.
Expositie t/m 3 oktober door 
Rietje Stahli.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Open dagen op com-
plex ATV De Hofgeest
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 20 augustus van 12.00 tot 
18.00 uur en zondag 21 augus-
tus van 11.00 tot 16.30 uur houdt 
Amateur Tuinders Vereniging De 
Hofgeest aan het Spekkenweg-
je 2 haar jaarlijkse open dagen. 
Er is een mooie expositie van 
groenten, fruit, bloemen en plan-
ten die door de tuinleden zelf zijn 
gekweekt. Alles staat in het te-
ken van natuurlijk tuinieren. Het 
publiek mag de publiekswinnaar 
aanwijzen. Er zijn open tuinen, 
de Fuchsiavereniging showt haar 
schitterende planten en verkoopt 
stekjes, de jeugd krijgt na de 
puzzeltocht een ijsje en mag on-

der andere steentjes beschilde-
ren. In het midden van het mooie 
tuinencomplex kan men genie-
ten van vers gerookte zalm, ge-
bakken vis, poffertjes, saté en 
haring. U vindt er een imker, een 
mandenmaker en een Japanse 
papiermaker, u kunt aquarellen, 
3D-kaarten, jams, sieraden en 
Fair Trade-artikelen uit de Derde 
Wereld kopen. 
Er is een workshop over de heil-
zame werking van kruiden. Op 
zondag speelt de bekende Ge-
rard Bosman op zijn accordeon. 
Er is parkeerruimte, maar zij ra-
den u aan om, indien mogelijk, 
per fi ets te komen. 
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Van kitesurfen tot de laatste ontwikkelingen op het gebied van jachtbouw

Veel variatie op Hiswa te water
IJmuiden - De HISWA te wa-
ter 2011 biedt met zo’n 350 
fonkelnieuwe schepen in alle 
soorten en maten een indruk-
wekkend overzicht van zo-
wel de Nederlandse als inter-
nationale jachtbouw. Voor het 
eerst besteedt de bootshow 
ook aandacht aan actieve wa-
tersporten. Daarnaast staan 
er vanzelfsprekend weer brui-
sende activiteiten op het pro-
gramma. De HISWA te water 
vindt plaats van dinsdag 6 tot 
en met zondag 11 september 
in Marina Seaport IJmuiden.

Aan de steigers liggen tijdens 
de HISWA te water open zeilbo-
ten, zeiljachten, luxe catamarans, 
motorjachten, sloepen, sportbo-
ten en RIBs in lengte variërend 
van 5 tot 25 meter. De Nederland-
se jachtbouw is zeer goed verte-
genwoordigd en ook de beken-
de internationale merken tonen 
veelal meerdere modellen uit hun 
range. De diversiteit aan merken 
van zowel seriegebouwde als (se-
mi)custom-built schepen is uniek 
te noemen voor een Europese 
bootshow. Bezoekers krijgen op 
de HISWA te water in één keer 
een goed beeld van wat de (inter)
nationale jachtbouw op dit mo-
ment te bieden heeft.

Nieuw dit jaar is de aandacht voor 
actieve watersporten als kanoën, 
(kite)surfen, waterskiën, wake-
boarden, stand-up paddling, va-
ren in kleine open zeilboten, ca-
tamaranzeilen en duiken. Op de 
kade komt het Paviljoen Actieve 
Watersport waar het publiek in-
formatie in kan winnen over de 

sporten zelf en waar exposanten 
hun producten kunnen presente-
ren. Met name op vrijdag, zater-
dag en zondag staan demonstra-
ties en proeflessen voor bezoe-
kers op stapel, die ook op loca-
ties buiten de jachthaven plaats 
zullen vinden. 
Voor het eerst biedt de HIS-
WA te water de mogelijkheid om 
met een aantal boten van expo-
santen ter plekke een proefvaart 
te maken. Meteen ervaren hoe 
een boot voelt en vaart zal het 
voor potentiële kopers makkelij-
ker maken zich nog beter op hun 
aankoop te oriënteren. Eveneens 
nieuw is de avondopenstelling tot 
20.00 uur op vrijdag 9 en zaterdag 
10 september.

De HISWA te water geeft een 
goed beeld van de laatste inno-
vatieve ontwikkelingen en trends 
binnen de jachtbouw. Duide-
lijk is dat diverse jachtbouwers 
van middelgrote jachten steeds 
meer inspelen op de behoef-
te tot ‘wonen en werken op het 
water’. Een goed voorbeeld hier-
van is de Pedro Liberty die de mo-
biliteit van een motorjacht com-
bineert met het comfort van een 
vakantiewoning. Of de Thomasz 
Tristan 45’ die een compleet ge-
outilleerde werkplek geïntegreerd 
heeft in het luxe Italiaanse interi-
eurontwerp. De VDH 1700 van B. 
van den Hoven Jachtbouw is met 
een royale stahoogte doch gerin-
ge doorvaarthoogte zeer geschikt 
voor lange vaartochten in bijvoor-
beeld Frankrijk. Daarnaast blijven 
de meeste ontwerpers en jacht-
bouwers investeren in het opti-
maliseren van comfort aan boord 

en bedieningsgemak. Een kleine 
greep uit de vele noviteiten: het 
gebruik van stillere dieselmotoren 
uit de automobielindustrie, een 
draaibaar zwemplateau, traplo-
ze en rolstoelvriendelijke ontwer-
pen, Dock & Go systeem van Ben-
eteau en waterkaarten en route-
planners die eenvoudig te bedie-
nen zijn op bijvoorbeeld de iPad. 
Het zijn slechts enkele voorbeel-
den van de vele nieuwe produc-
ten en trends die op de HISWA te 
water gepresenteerd worden. In 
alle segmenten zijn er weer diver-
se wereldprimeurs aangekondigd 
door de exposanten.

De HISWA te water biedt meer 
dan alleen boten. Op de Kenne-
merboulevard en de kade van 
de jachthaven presenteren ruim 
100 aanbieders hun nautische 
artikelen, kleding en luxe acces-
soires. De drijvende wijnbar met 
uitzicht op de imposante motor-
jachten, is een bijzonder aange-
name tussenstop na het flane-
ren over steigers en kade. Op en 
rond het water is er volop actie. 
Zo kunnen bezoekers zich op-
geven voor een zeiltocht in su-
persnelle wedstrijdjachten on-
der begeleiding van bekende 
zeilers, in een RIB de sensatie 

van 90 km per uur op de Noord-
zee ondergaan, gratis manoeu-
vreerclinics op een zeiljacht vol-
gen, hun kinderen gratis zeilles 
laten krijgen in de Delta Lloyd 
Optimisten Arena en nog veel 
meer.

De HISWA te water vindt plaats 
van dinsdag 6 tot en met zon-
dag 11 september in jachthaven 
Marina Seaport IJmuiden. Ope-
ningstijden zijn door de week 
van 11.00 tot 18.00 uur en in het 
weekend van 10.00 tot 18.00 uur. 
Vrijdag en zaterdag tot 20.00 uur 
geopend. Zie ook www.hiswa.nl.

Activiteiten op en rond het water
Tijdens de HISWA vinden op 
en rond het water diverse ac-
tiviteiten plaats waar bezoekers 
actief aan mee kunnen doen. 
Voorbeelden zijn RIB-varen, 
meevaren op snelle wedstrijd-
jachten, gratis manoeuvreercli-
nics gegeven door de Zeezei-
lers van Marken of zeillessen 
voor kinderen in de Delta Lloyd 
Optimisten Arena. 

Nieuw: Proeflessen en de-
monstraties actieve water-
sporten • Kanoën, (kite)surfen, 
stand-up paddling, waterskiën, 
wakeboarden, varen in kleine 
open zeilboten en catamaran-
zeilen. Ontdek de fun van de-
ze laagdrempelige waterspor-
ten door te genieten van de-
monstraties door ervaren wa-
tersporters of door zelf een 
proefles te nemen. Het is voor 
het eerst dat de HISWA te wa-

ter aandacht besteedt aan deze 
takken van watersport.

Nieuw: Proefvaren • Een aan-
tal exposanten biedt bezoekers 
de gelegenheid om meteen ter 
plekke een proefvaart te ma-
ken met hun boten. Voor be-
zoekers die op zoek zijn naar 
een nieuw schip de ideale ma-
nier om een goede eerste in-
druk te krijgen van de vaarei-
genschappen van een boot.
 
Nieuw: Wijnbar van restau-
rant Duin & Kruidberg • Na 
een rondgang over de stei-
gers is het goed toeven bij de 
wijnbar van restaurant Duin 
& Kruidberg die midden tus-
sen de luxe motorjachten ge-
legen is.

Meevaren op RIB • Snelhe-
den behalen van 90 kilometer 

op zee? Dat spreekt veel men-
sen tot de verbeelding. Op de 
HISWA te water kunnen bezoe-
kers tegen betaling deze droom 
waarmaken en aan boord stap-
pen van een grote rubberboot 
die snelheidsfreaks voor een 
korte tocht op de Noordzee 
mee uit varen neemt. Dus: ‘Vei-
ligheidsriemen vast, blik op on-
eindig, wind door de haren en 
genieten maar!’ is het devies 
aan de bezoekers.  

Meevaren op snel wedstrijd-
jacht • Ervaar de sensatie van 
het zeilen op een snel wed-
strijdjacht onder leiding van 
professionele wedstrijdzeilers. 
Inschrijven en betalen voor de 
activiteit kan voor aanvang van 
de bootshow via www.hiswa.nl 
en op de bootshow zelf. Voor 
zeilkleding en uitrusting wordt 
gezorgd. 

Zeillessen kinderen in Del-
ta Lloyd Optimisten Are-
na • In de jachthaven tussen 
de tentoongestelde schepen 
wordt een parcours uitgezet 
waar kinderen gratis onder be-
geleiding kunnen (leren) zei-
len in Optimisten en waar te-
vens demonstraties gegeven 
worden door ervaren zeilers en 
zeilsters in deze klasse. Deze 
activiteit wordt georganiseerd 
door Dragon Marine in samen-
werking met Delta Lloyd. 

Inspirerende lezingen en 
presentaties • Van ‘De we-
reld rondzeilen met het gezin’ 
tot ‘Hoe word ik een Olympisch 
zeiler?’. Diverse sprekers doen 
hun inspirerende ervaringen 
uit de doeken in het HISWA te 
water Theater in de expositie-
tent op de kade.

Manoeuvreerclinics • In een 
kort tijdsbestek de beginse-
len van het manoeuvreren op 
de motor bijgebracht krijgen? 
Dat kan op de HISWA te water. 
De instructeurs van De Zeezei-
lers van Marken geven dage-
lijks gratis, korte clinics op een 
zeiljacht. Deelnemers leren on-
der leiding van een instructeur 
zelfstandig een aantal hande-
lingen op de motor uit te voe-
ren. Als de weersomstandighe-
den het toelaten, varen de jach-
ten zes keer per dag uit met vier 
cursisten aan boord. Belangstel-
lenden kunnen zich op de HIS-
WA te water bij de stand van de 
Zeezeilers van Marken inschrij-
ven. De belangstelling voor de-
ze clinics blijkt ieder jaar weer 
groot, dus zo vroeg mogelijk op 
de dag aanmelden is aan te be-
velen.
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Tennissers Jupiler Open 
trotseren de elementen
IJmuiden - Van zaterdag 6 tot 
met zondag 14 augustus wer-
den op het prachtig gelegen 
tennispark van LTC De Hee-
renduinen, het Jupiler Open 
en Heerenduinen 50+ Toernooi 
georganiseerd.
Normaal gesproken zien ve-
le mensen 13 als een onge-
luksgetal, maar het dertien-
de Heerenduinen 50+ toernooi 
had daar geen last van. Wat het 
weer ook in petto had; de orga-
nisatie, groundsman en deel-
nemers waren niet onder de 
indruk! Alles, maar dan ook al-
les, werd in het werk gesteld 
de banen bespeelbaar te hou-
den en de vele regenbuien kre-
gen geen vat op zoveel onver-
zettelijkheid. Uiteindelijk ga-
ven de weergoden het maar op 
en brak de zon door op de fi-
naledag, vrijdag 12 augustus, 
en zorgde daarmee voor een 
uitbundige stemming. De 126 
deelnemende koppels en het 
aanwezige publiek werden ge-
trakteerd op een muzikaal op-

treden van Nico Bakker. Ook 
het in de avonduren gespeelde 
Jupiler Open had praktisch de 
gehele week te lijden onder de 
weersomstandigheden, maar 
ook hier bleken de weergo-
den de organisatie en deelne-
mers gunstig gezind. Veel wed-
strijden werden noodgedwon-
gen verschoven, maar konden 
uiteindelijk toch allemaal ge-
speeld worden. De tenniswed-
strijden op finaledag van afge-
lopen zondag werden zelfs ge-
speeld onder een heerlijk zon-
netje en met veel publieke be-
langstelling. 
De laatste finalewedstrijd van 
de dag was de Herendubbel 3 
(met onder andere Heerendui-
nen clubtrainer Marco Heems-
kerk) en werd in drie spannen-
de sets beslist. 
De spelers kregen het publiek 
af en toe op de banken met 
hun spel en zorgden daarmee 
voor een prima afsluiting van 
het toernooi. Zie ook www.ltc-
deheerenduinen.nl.

Vrouw uit sloot gehaald
Santpoort Noord - Een vrouw 
is dinsdagmiddag even voor 
half drie in een, vrijwel droog, 
slootje langs de Hoofdstraat 
terecht gekomen. 
Hulpdiensten kwamen ter 
plaatse om de vrouw te hel-
pen. Het duikersteam van de 
brandweer, welke als eerste ter 

plaatse kwamen, hebben de 
vrouw een helpende hand ge-
boden door haar uit de sloot te 
trekken. Een ambulance is la-
ter opgeroepen om de vrouw 
na te kijken. Het ze in de sloot 
is gekomen is vooralsnog on-
bekend. (foto: Michel van Ber-
gen)

Woningbedrijf bouwt 
entree Havenfestival
IJmuiden - Ook in 2011 is Wo-
ningbedrijf Velsen op het Ha-
venfestival aanwezig. Als groot-
ste corporatie in Velsen maken 
zij automatisch onderdeel uit van 
het IJmuidens DNA. 
Op 27 en 28 augustus 2011 kan 
iedereen terecht voor informa-
tie over het huren en kopen van 
nieuw te bouwen – en bestaan-
de woningen. Het terrein is dit 
jaar te betreden via een ech-
te entree die vier meter hoog is 
en zes meter lang, bekleed met 
beelden uit IJmuiden: IJmuidens 
DNA. 
Woningbedrijf Velsen werkt hard 
aan de vernieuwing en verbete-
ring van haar woningbezit. Op 
dit moment bouwen zij aan De 
Doorbraeck en De Zuydvaer-
der (Oud-IJmuiden). Tussen eind 
2011 en 2012 starten verschil-
lende nieuwbouwprojecten zo-
als: Zeewaarts (Keetberglaan), 
De Golfbreker (Lange Nieuw-
straat), Sterrenstorm (Planeten-
weg), Hoogeberg (Trompstraat). 
De Zevensterren (Pleiadenplant-
soen) en Het Nieuwe Vroeger 
(President Steynstraat e.o.) gaan 
iets later van start. Gaat het om 
renovatie dan is het project De 
Lantaarntjes (Orionweg) bijzon-
der. De basis van de bouw blijft 
staan, maar doordat er een bijna 
nieuwe achterkant komt, krijgt 
het gebouw een nieuwe bijzon-
dere uitstraling. 
Voordat u de tent van Woningbe-
drijf Velsen binnen komt wande-

len, bent u onder de entree van 
het festival doorgelopen. Daar-
op ziet u beelden van de Lan-
ge Nieuwstraat, Oud-IJmuiden 
en enkele mooie foto’s van bij-
zondere plaatsen in IJmuiden. 
Zij hopen dat alle bezoekers zich 
daardoor nog meer welkom voe-
len op het Havenfestival. 
Alle bezoekers maken tijdens het 
Havenfestival kans op een diner-
bon van 100 euro van een res-
taurant in IJmuiden. Meedoen 
kan door van zeven foto’s aan te 
geven waar die foto is gemaakt 
of wat er op de foto te zien is. Bij 
de tent staat een bord met deze 
foto’s en kunt u een antwoord-
kaart invullen en deze in de rode 
brievenbus gooien. In de week 
na het Havenfestival maakt Wo-
ningbedrijf Velsen de prijswin-
naar bekend. 
Tijdens het Havenfestival is de 
Huurdersraad van Woningbedrijf 
Velsen aanwezig om meer over 
het werk van de Huurdersraad 
en de bewonerscommissies te 
vertellen. Ook is de projectgroep 
Oud-IJmuiden aanwezig voor  
vragen over de huur- en koopwo-
ningen in Oud-IJmuiden. In deze 
projectgroep zijn de gemeente, 
AWV Eigen Haard, Bouwfonds 
en Woningbedrijf Velsen verte-
genwoordigd. Op zondagmid-
dag houdt Pieter Rings een le-
zing over Dudok met aansluitend 
een kort film om 13.00 uur, 14.30 
en 16.00 uur. De lezing duurt on-
geveer 30 minuten. 

Geschiedenis herleeft 
in Luchtoorlogmuseum
Regio - De geschiedenis her-
leefde afgelopen weekeinde bij 
Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis. De tijd werd teruggezet 
naar midden 1944. Er was een 
kampement van Amerikaan-
se, Engelse en Duitse militairen 
ingericht, voorzien van voer-
tuigen en wapens. Ook was er 
een groep van het Franse ver-
zet naar Heemskerk afgereisd. 
De ‘miliaire acties’ trokken veel 
belangstelling. 
Komende zondag om 14.00 uur 
is er opnieuw een activiteit in 
Fort Veldhuis. Janny Herfst 
houdt een lezing over de bij 
Vijfhuizen neergestorte B-17 
bommenwerper met de nick-
name ‘No balls at all’. Janny 
Herfst vertelt het verhaal van 
deze bommenwerper aan de 
hand van de belevenissen van 
de bommenrichter van dit toe-
stel Art Starrett.
De spreekster is verbonden 
aan de zuster Stichting Crash 
40-45 in Aalsmeerbrug. Zij be-
hartigd bij deze Stichting de 
PR zaken. Janny Herfst heeft 
voor deze lezing contact ge-
had met Art Starrett, die inmid-

dels 93 jaar oud is en in Ame-
rika woont.
Het Fort is gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk. Toe-
gang: Volwassenen 2,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 1,50, 
kinderen jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden 
10.00 uur tot 17.00 uur.

IJmuiden – Een 82-jarige IJmui-
dense fietsster is dinsdagmid-
dag in de De Noostraat gewond 
geraakt na een botsing met een 
personenauto. De automobi-
list, een 29-jarige IJmuidenaar, 
kwam vanaf de Stationsweg en 
wilde rechtdoor de De Noostraat 
inrijden. De man werd even af-
geleid door een andere auto van 
rechts die pas op het laatste mo-
ment stopte. Toen de bestuur-
der weer vooruit keek zag hij de 
82-jarige vrouw van links komen 
en kon haar niet meer ontwijken. 
De vrouw heeft door de aanrij-
ding een paar ribben gebroken 
en zij heeft knieletsel. Het slacht-
offer is voor behandeling naar 
een ziekenhuis vervoerd. De af-
deling verkeersondersteuning 
onderzoekt de exacte toedracht 
van het ongeval.

Vrouw (82) 
flink gewond 
bij aanrijding

Regio - Vanaf maandag 22 au-
gustus wordt de Velserweg tus-
sen de Vondellaan in Beverwijk 
en de Velsertraverse in Velsen-
Noord voorzien van een nieuwe 
asfaltlaag. De werkzaamheden 
duren tot en met donderdag 25 
augustus. De gemeente is zich 
ervan bewust dat de werkzaam-
heden voor verkeersoverlast zor-
gen, maar ziet zich vanwege de 
slechte staat van het wegvak ge-
noodzaakt de weg voor de win-
ter aan te pakken. De werkzaam-
heden starten maandag om 9.00 
uur, na de spits. De daarop vol-
gende dagen wordt er van 7.00 
tot 16.00 uur gewerkt. Het ver-
keer wordt met borden omgeleid. 
De hulpdiensten en de bus kun-
nen tijdens de werkzaamheden 
gebruik maken van het wegvak. 
Verkeersregelaars ter plaatste 
leiden dat in goede banen. Ook 
wordt er een verkeersregelaar bij 
de verkeerslichten bij het kruis-
punt Velserweg – Vondellaan – 
Halve Maan gezet. Deze zorgt 
ervoor dat de doorstroming van 
het verkeer zo goed mogelijk ge-
regeld wordt. Op de Velsertra-
verse, de Spoorsingel en de Vel-
serweg worden tekstwagens ge-
plaatst om het publiek te waar-
schuwen voor de naderende af-
sluiting en ze vanaf dat punt om 
te leiden.

Nieuw asfalt 
op Velserweg

Beverwijk - Agenten contro-
leerden zaterdagavond tus-
sen 18.30 en 22.00 uur op snel-
heid op de Parallelweg. Opnieuw 
bleek dit niet voor niets. Van de 
843 passanten reden er 167 har-
der dan de toegestane 50 km/u. 
De hoogst gemeten snelheid 
was maar liefst 104 km/uur. Alle 
betrokkenen krijgen binnenkort 
een bekeuring thuis.

Controle
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Eigen herinnerings-
object maken
Na de begrafenis of de crema-
tie komt na enige tijd de vraag 
wat te doen met de as of welk 
gedenkteken is op het graf ge-
wenst. Hier kan rustig de tijd 
voor worden genomen, ook al 
zijn aan het ophalen van de as 
wel regels verbonden qua ter-
mijn.
Daarna volgt de zoektocht naar 
een passende bestemming van 
de as of een passend gedenk-
teken. Hiertoe kunnen vrijblij-
vend toonzalen of gedenkwin-
kels worden bezocht.
Als er een advertentie in de 
krant is geweest, wordt de fa-
milie overspoeld met brochures 
van bedrijven met voorbeelden 
van  gedenktekens en urnen-
mogelijkheden. 
Voor niet iedereen is  in het be-
staande aanbod iets te vinden 
dat als passend wordt ervaren.
Zo was er een moeder die iets 
met engelen had. Engelen daar 
geloofde ze in en die waren dan 
ook overal in huis te vinden. Het 
was dus logisch haar as in een 
engelenurn te bewaren, maar 
dan wel met háár engelen. 
Onder begeleiding hebben de 
dochters allebei een eigen urn 
gemaakt, met daarin de helft 
van de as van moeder. Het zelf 
maken gaf ze veel troost en de 
urn heeft een speciaal plekje in 
huis gekregen.
Een jong gezin, waarvan de 
vader onverwacht overleed, 
maakte gezamenlijk het graf-
monument. Zo kon iedereen 
zijn eigen ideeën vormgeven. 
Later werden de onderdelen 
tot één herdenkingsobject sa-
mengevoegd. Dit samen bezig 
zijn versterkte het saamhorig-

heidsgevoel enorm en aan het 
geheel hebben zij een goed ge-
voel overgehouden.
Omdat niet iedereen kennis 
heeft van de mogelijkheden 
van vormen en materialen, 
kan hierin begeleiding worden 
geboden. Een ervaren iemand 
die uitnodigt een eigen vorm te 
vinden.
In september en oktober wor-
den in Velsen-Zuid workshops 
gegeven door beeldend kun-
stenaar Dominiek Steinmeijer:  
een  workshop zelf de urn ma-
ken in atelier en de workshop 
oriëntatie voor een persoonlijk 
gedenkteken.
Het zelf hiermee bezig zijn le-
vert een uniek herinneringsob-
ject en het kan behulpzaam zijn 
bij het rouwproces, omdat voor 
de laatste keer iets tastbaars 
voor de overleden dierbare 
wordt gemaakt.

Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Rondtrip tijdens Havenfestival
‘IJmuiden heeft niets, 
maar ook weer alles’
IJmuiden - ,,Het Havenfestival 
IJmuiden is een prachtmoment 
om een aantal nieuwe activitei-
ten onder de aandacht te bren-
gen. Zo is ons zonnige terras 
vier trendy loungebanken rij-
ker waarbij jong en oud(er) ge-
lijk kan profiteren van de actie 
‘gratis biertje naar keuze’. Bo-
vendien is Perron Zee/Grand-
café Kruiten het begin- en 
eindpunt van de rondtour tij-
dens de havenfeesten”, vertelt 
uitbaatster Christine Jumelet 
enthousiast.
Zo begint én eindigt de rondtrip 
tijdens het havenfestival voor de 
deur van het restaurant/grand-
café aan de Kruitenstraat 1 in 
IJmuiden. ,,Als echte IJmuiden-
se zeg ik wel eens gekscherend 
‘IJmuiden heeft niets, maar ook 
weer alles’. Inderdaad, je ziet de 
rook van Tata Steel en de stad 
kent minder mooie dingen. Te-
gelijk biedt IJmuiden alles voor 
wie dat wil zien. En beleven! 
Want welke plaats biedt zoveel 
afwisseling? De hele regio pro-
fiteert van onze havenactivitei-
ten. Zo is de visafslag letterlijk 
onze ‘buurman’. Dus ben je bij 
ons zeker van superverse vis”, 
zegt Christine die de scepter 
zwaait over het sfeervolle res-
taurant/grandcafé Kruiten, ver-
noemd naar de vroegere stati-
onschef Cornelis Kruiten. Zo-
wel het stoere, nautisch inge-

richt grand-café als het trendy 
en warm ingerichte restaurant 
bieden zo’n 65 zitplaatsen. 
Tijdens het Havenfestival op 27 
en 28 augustus begint de ‘gratis 
bier naar keuze’ actie. Wie ge-
niet van het ‘mosselpannetje’, 
met drie bijpassende sauzen, 
krijgt gratis een glas bier naar 
keuze geserveerd. Christine: 
,,We hebben vijf biersoorten op 
de tap, zoals Wieckse Witte en 
Rosébier, Murphy’s Red en de 
‘Brugse Zot’. En nog eens twaalf 
soorten op fles.” Tegelijk bruist 
de zaak muzikaal. Op zaterdag-
avond 27 augustus speelt de 
band Verhage & Co onvervals-
te rockclassics, zondag staat er 
ook muziek op het menu.
Maar er zijn meer activitei-
ten. ,,Zo mag wie de liefheb-
ber van sushi niet ontbreken 
tijdens onze Japanse proeverij 
dat later dit jaar plaatsvindt. En 
als ‘last but not least’ de offici-
ele presentatie van het gloed-
nieuwe ‘Bik en Arnoldbier’. Een 
prachtig triple-bier waarvan de 
naam al aangeeft dat het pre-
cies past in het Breesaap-ge-
bied waar Perron Zee/Grand-
café Kruiten is gevestigd. Dit 
gloednieuwe bier wordt tijdens 
een bierproeverij geïntrodu-
ceerd, maar meer zeg ik er niet 
over. Kom zelf maar proeven!”, 
besluit Christine. Zie ook www.
perronzee.nl 

Rabobank Velsen en Omstreken
Workshop internet-
bankieren in bibliotheek
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert periodiek, 
gratis workshops Internetbankie-
ren bij Bibliotheek Velsen. Tijdens 
deze workshop leert u hoe u uw 
bankzaken via Rabo Internetban-
kieren kan regelen.
Wilt u ook thuis, achter uw eigen 
computer, op elk gewenst tijd-
stip uw bankzaken regelen? Ra-
bobank Velsen en Omstreken legt 
u graag tijdens een workshop uit 
hoe u dit zelf kunt doen. Door in te 
loggen kunt u snel geld overboe-
ken. Ook kunt u het actuele sal-
do van uw rekeningen inzien en 
uw bij- en afschrijvingen contro-
leren. U kunt zelfs betaalopdrach-
ten voor een latere datum alvast 
invoeren. 
De workshops worden gehouden 
in Bibliotheek Velsen. Allereerst 
krijgt u een korte presentatie, 
waarna u zelf aan de gang gaat 
met de praktijkoefeningen. Sa-
men met een ervaren Rabobank 
Adviseur maakt u praktijkoefenin-
gen onder het genot van een kop-
je thee of koffie. 

Heeft u praktische vragen of 
maakt u zich zorgen over de vei-
ligheid van Internetbankieren? De 
workshop biedt voldoende gele-
genheid tot het stellen van vragen. 
De workshop is bedoeld voor ie-
dereen die wil leren om te bankie-
ren via internet. 
Enige computerervaring is wel 
vereist. De volgende workshop 
wordt gehouden op maandagoch-
tend 12 september. 
U kunt zich aanmelden bij de ves-
tigingen van Rabobank Velsen en 
Omstreken of bij de informatie-
balie van Bibliotheek Velsen. Te-
vens kunt u ook bellen  met de 
023-5133715 of een mail sturen 
naar communicatie@velsen.rabo-
bank.nl 
Heeft u voorkeur voor een per-
soonlijke uitleg over Internetban-
kieren? Of heeft u andere vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met 
de adviseurs van Rabobank Vel-
sen en Omstreken via telefoon-
nummer (023) 513 35 00 of via 
Particulieren@velsen.rabobank.nl. 
Zie ook www.rabobank.nl/velsen.

Nieuwe 
sneeuw in 
SnowPlanet
Velsen-Zuid - Het is hoogzomer, 
maar SnowPlanet is al druk bezig 
met alle voorbereidingen voor het 
winterseizoen. De sneeuwmachi-
ne draait dag en nacht om dui-
zenden kubieke meters sneeuw 
te produceren, zodat de pistes 
voor de winter weer helemaal be-
dekt zijn met kraakverse, knispe-
rende sneeuw. Omdat SnowPla-
net in de zomer overdag gewoon 
geopend is, is het een ingrijpende 
operatie. De dikke laag sneeuw 
op de pistes wordt stukje bij 
beetje vervangen. Het sneeuw-
team rijdt al de hele zomer iede-
re nacht op pistebully om de ou-
de sneeuw te verwijderen en de 
nieuwe sneeuw te verspreiden. 
Op deze manier worden de piste 
prachtig geprepareerd. De verse 
sneeuw produceert SnowPlanet 
zelf met een enorme sneeuwma-
chine. De sneeuw heeft als bij-
zondere eigenschap dat het een 
hoge dichtheid heeft en daar-
om bijzonder geschikt is om op 
te skiën of snowboarden. Daar-
entegen plakt het niet en kunnen 
er geen mooie sneeuwpoppen of 
sneeuwballen van gemaakt wor-
den. Als de hele operatie voor-
spoedig verloopt, is voor het win-
terseizoen alle sneeuw vervangen 
en zijn beide piste geprepareerd 
met een super kwaliteit sneeuw 
voor heel veel wintersportplezier.

Velsen-Noord - Vorige week 
dinsdagavond is een 8-jarige 
jongen van de Noordpier ge-
waaid. De reddingsbrigade kon 
hem snel redden. Tot die tijd kon 
het slachtoffertje zich vasthou-
den aan een trappetje. De afge-
lopen week hebben de vrijwilli-
gers van Reddingsbrigade Ne-
derland in totaal 241 keer hulp 
verleend. Bijna 20 keer werd 
hulp verleend aan zwemmers 
in nood en 47 keer aan opva-
renden. Er werd 149 keer eer-
ste hulp verleend en 26 zoekge-
raakte kinderen werden met hun 
ouders herenigd. Bij 6 hulpverle-
ningen was sprake van een red-
ding uit een levensbedreigende 
situatie.

Jongetje (8) 
gered uit water

Rarely Alive in de race
Regio - De Velsense band Ra-
rely Alive vertegenwoordigt de 
provincie Noord Holland tijdens 
de aankomende SENA Award. 
Dit evenement vindt op 27 au-
gustus plaats in de Melkweg in 
Amsterdam. 
De Award is een prijs voor de 
meest veelbelovende bands van 
Nederland, elke provincie en de 
stad Amsterdam stuurt een af-
gevaardigde. De jury bestaat uit 
programmeurs van poppodia en 
festivals. Zij boeken allemaal een 
band, of meerdere. De band met 
de meeste boekingen is winnaar 

van de SENA Award, die bestaat 
uit een aantal optredens en een 
extra prijzenpakket om de ge-
wonnen tour te promoten.
Rarely Alive timmert sinds drie 
jaar aan de weg en speelt een 
mix van rock ’n roll en power po-
prock. 
De band bestaat uit Nigel (zang, 
gitaar), Thomas (drums), Sander 
(gitaar) en Nigel (bas). Dit staat 
voor een strakke bas en drum-
partijen, stevige gitaarriffs, vette 
gitaarsolo’s en een zanger met 
een rockstem. Zie ook www.ra-
relyalive.nl.
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Regio - Mazda geeft nu een extra 
inruilvoordeel op de meeste mo-
dellen. Want wie nu JA! zegt te-
gen de Mazda3, Mazda5 of Maz-
da6 krijgt bij Mazda RC aan de 
Kleermakerstraat 63 in Velser-
broek maar liefst 3.000,- euro ex-
tra inruilvoordeel bij aankoop. 
Kiest men voor de sportieve GT-M 
Line dan kan het totale voordeel 
zelfs nog hoger oplopen tot wel 
5.500 euro.
,,Deze zomer is uw auto meer 
waard’’, vertelt Hans Touw, Brand-
manager Mazda RC. “Dat geldt 
voor de Mazda3, de compacte dy-
namische auto met de uitbundi-
ge rijervaring, de Mazda5, met 
zijn stijlvolle lijnen, die zijn ont-
leend aan de golvende vormen 
van de natuur en voor de Mazda6, 
de zakenauto met het hart van 
een sportwagen. Als de klant HAI 
zegt, Japans voor ‘ja, ik wil’, tegen 
de aankoop van één van deze drie 

modellen, ontvangt hij bij ons 3.000 
euro extra inruilvoordeel volgens 
de actievoorwaarden.’’ Het voor-
deel kan echter nog verder oplo-
pen bij aanschaf van één van de 
drie GT-M Line versies. Bovenop 
het zeer sportieve uitrustingspak-
ket ter waarde van 2.500 euro komt 
dan ook nog eens de extra inruil-
premie van 3.000 euro, waarmee 
het totale voordeel op de Mazda3 
GT-M Line daarmee oploopt tot 
maar liefst 5.500 euro. ,,Bij de Maz-
da5 GT-M Line is dat 4.480 euro en 
bij de Mazda6 GT-M Line bedraagt 
het maximale voordeel 5.500 euro“, 
aldus Hans Touw.
De bijzonder aantrekkelijke 
zomeractie van Mazda bij 
Mazda RC loopt nog tot en met 30 
september van dit jaar. Zie de Maz-
da RC advertentie in deze krant. 
Knip de advertentie met de cheque 
uit en komt u naar de showroom. 
De koffie staat klaar!

Profiteer nog deze zomer
3000 euro extra inruil-
voordeel bij Mazda RC

Velsen - Gebruikte kleding, gor-
dijnen, beddengoed, schoeisel 
en ander textiel kunt u in de bij u 
bezorgde plastic zak op dinsdag 
23 augustus uiterlijk om 09.00 
uur aan de stoeprand klaarzet-
ten. De vrachtauto van de stich-
ting Ondersteuning Medische 
Research (Stichting OMR) haalt 
de zakken dezelfde dag nog op. 
Bewoners van een woonerf  kun-
nen de zakken op de algemene 
huisvuil verzamelpunten depo-
neren. Een week voor de inzame-
ling ontvangt men een envelop 
met daarin de plastic zak. Op de 
envelop staat de juiste inzamel-
datum. Weer of geen weer Stich-
ting OMR haalt de kleding op.

Inzameling 
gebruikte 
kleding 

Cornelis Vreeswijk 
Competitie
IJmuiden - Het Havenfesti-
val IJmuiden 2011, dat op za-
terdag 27 en zondag 28 augus-
tus plaatsvindt, heeft dit jaar als 
overkoepelend thema het ‘DNA 
van IJmuiden’. Aan dat thema 
wordt op allerlei verschillen-
de manieren aandacht besteed. 
Een van de IJmuidense DNA-in-
grediënten met een hoog houd-
baarheidsgehalte is de muzika-
le erfenis van de internationale 
vermaarde IJmuidense trouba-
dour Cornelis Vreeswijk.
Cornelis Vreeswijk (8 augus-
tus 1937 – 12 november 1987) 
was een bijzonder mens. Ge-
boren in IJmuiden verhuisde hij 
op jonge leeftijd naar Zweden, 
waar hij een van de meest in-
vloedrijke artiesten van de 20e 
eeuw werd. Tot aan zijn vroeg-
tijdige dood maakte hij er meer 
dan 30 platen. Folk, blues, rock, 
samba: de Zweedse muziek van 
Vreeswijk kent vele kanten. Zijn 
unieke stemgeluid, zijn ijzerster-
ke teksten en zijn turbulente le-
venswandel maakten hem tot 
een uniek fenomeen in de Scan-
dinavische wereld.
In Nederland is de naam Vrees-
wijk verbonden aan nummers als 
‘De Nozem en de Non’, ‘Veroni-
ca’ en ‘Misschien wordt het mor-
gen beter’. Zijn eerste LP in ons 
land, uit 1972, werd platina. In 
Zweden heeft Vreeswijk inmid-
dels een legendarische status. Er 
is een Cornelis Vreeswijk Stich-
ting, een jaarlijks muziekfestival 

rond zijn muziek en een Vrees-
wijk-cultuurprijs. In Stockholm 
is zelfs een park naar hem ver-
noemd.
Het Havenfestival IJmuiden be-
steedt dit jaar speciale aandacht 
aan Cornelis Vreeswijk. In de 
zondagmiddagprogrammering 
presenteert zanger/muzikant 
Cees Koldijk (onder andere 4Tu-
oze Matroze) in de Spiegeltent 
een ‘Cornelis Vreeswijk Compe-
titie’. Het festival roept creatieve 
en talentvolle zangers en muzi-
kanten (solisten of duo’s) op om 
tijdens de feestelijke competitie 
een op het repertoire van Vrees-
wijk geïnspireerd optreden van 
circa drie minuten te verzorgen. 
De optredens mogen vocaal en 
instrumentaal zijn (van trompet 
tot bijv. zingende zaag) en wor-
den ten overstaan van het pu-
bliek beoordeeld door een des-
kundige Vreeswijk-jury, waarin 
in ieder geval een paar leden van 
het Cornelis Vreeswijk Genoot-
schap zitting hebben.
Enthousiaste Vreeswijk-liefheb-
bers die zelf wel eens op muzika-
le wijze in de schijnwerpers wil-
len staan, kunnen zich voor de 
Vreeswijk Competitie aanmel-
den bij de organisatie van het 
Havenfestival IJmuiden: info@
havenfestivalijmuiden.nl. Met de 
aanmelding dient een muzikaal 
fragment van het op Vreeswijk 
geïnspireerde optreden te wor-
den meegezonden. Aanmeldin-
gen uiterlijk tot 23 augustus.

Velsen-Zuid - In de laatste 
twee weken van de zomervakan-
tie kunnen kinderen (die kunnen 
knippen en plakken) van maan-
dag 22 augustus tot en met vrij-
dag 2 september (op weekdagen) 
op informatie Boerderij Zorg een 
vrolijke mobiel van lieveheers-
beestjes of kevers maken. De 
kosten bedragen 2,50 euro. Meer 
informatie, telefoon 023-5202828.

Lieveheers-
beestjeshanger
maken

Zomerfeest in de Hofstede
‘Wat was het gezellig’
Velserbroek - Afgelopen vrij-
dag 12 augustus vierden zo’n 
120 senioren in de Hofstede te 
Velserbroek het traditionele zo-
merfeest. De middag werd mu-
zikaal opgeluisterd door Cock 
Zwanenburg die ook de pas elf-
jarige zangeres Roxanne intro-
duceerde. Haar, nu al, mooie 
stemgeluid bracht menige oude-
re in vervoering. Cock bracht de 
stemming er al snel in en velen 
waagden al spoedig een dansje. 
Ook de polonaise werd uiteraard 
niet geschuwd.

Door vrijwilligers werd een fan-
tastisch koud buffet neergezet, 
maar liefst 30 kilo salades, 8 ki-
lo vis, 1,5 kilo ham en worst, 60 
gevulde eieren, 16 stokbroden, 2 
kilo kruidenboter en 26 kilo fruit-
salade vonden een weg naar de 
senioren die van al het dansen 
en feesten een goede eetlust 
hadden gekregen. Een van de 
gasten, mevrouw Joossen ver-
zuchtte na afloop; ,,Wat mij be-
treft mag er veel vaker zo’n feest 
georganiseerd worden, wat was 
het gezellig.’’ 

IJmuiden - Politiemensen re-
ageerden vorige week vrijdag-
nacht om 02.00 uur op een mel-
ding dat een oplettende getui-
ge een vrouw vasthield die vlak 
daarvoor een ruitenwisser van 
een auto aan de Lange Nieuw-
straat had vernield. De agenten 
hielden de 57-jarige IJmuidense 
aan. Zij leek onder invloed van 
alcohol. De vrouw verzette zich 
tegen de aanhouding en maak-
te slaande bewegingen richting 
de agenten. De vrouw is overge-
bracht naar een politiebureau en 
ingesloten voor verhoor.

Aangehouden 
voor vernieling

Regio - Vorige week vrijdag om-
streeks 18.50 uur werd op de 
Azieweg in Haarlem een 13-ja-
rige jongen uit Santpoort-Noord 
beroofd van zijn blackberry. Dit 
zou gedaan zijn door een groep-
je dat weggerend was in de rich-
ting van het Floridaplein. Agen-
ten stelden direct een onderzoek 
in en konden op basis van sig-
nalement een 17-jarige Haarlem-
mer aanhouden. Hij is overge-
bracht naar een politiebureau en 
ingesloten voor verhoor. Voorals-
nog zijn nog niet meer verdach-
ten aangehouden. De politie on-
derzoekt de zaak verder.

Straatroof

Diner op de Kade en 
rondvaart met Minerva
IJmuiden - Op het Havenfestival 
IJmuiden (27 en 28 augustus) is 
zo veel te doen dat het best pret-
tig is om op zaterdag even even uit 
te blazen op gereserveerde stoe-
len, te kijken naar een mooi optre-
den op het hoofdpodium en sma-
kelijk te kunnen genieten van een 
overheerlijk buffet tijdens het Di-
ner op de Kade. Via de website 
van het Havenfestival kunnen hier-
voor kaarten gereserveerd worden. 
Deelnemers aan het diner zitten 
altijd droog: bij slecht weer wordt 
het diner verplaatst naar de Spie-

geltent. Net als ieder jaar is er ge-
legenheid om tijdens het Haven-
festival korte rondvaarten te boe-
ken. Voor liefhebbers van een lan-
gere tocht van 2 uur vaart de luxe 
schoener ‘de Minerva’ op zaterdag 
en zondag uit. Kaarten voor deze 
tocht kunnen via de website van 
het Havenfestival geboekt worden. 
Op de website van het Havenfesti-
val, www.havenfestivalijmuiden.nl, 
staan links naar de complete pro-
grammering en op welke manier 
de verschillende kaarten geboekt 
kunnen worden. 

Babbeltruc
Velsen-Noord - De politie kreeg 
dinsdagmorgen omstreeks 11.35 
uur een melding dat een 80-jari-
ge Velsen Noorder in zijn woning 
in de Wijkeroogstraat bijna het 
slachtoffer was geworden van een 
babbeltruc.  Rond dat tijdstip bel-
de een onbekende net geklede ka-
le man bij hem aan met de mede-

deling dat er een modeshow had 
plaatsgevonden en dat er twee 
jassen over waren. Voordat de be-
woner het in de gaten had stond 
de man  al in de woonkamer en 
wilde de bewoner een jas verko-
pen. De 80-jarige heeft de man de 
deur uit weten te werken. Voor zo-
ver bekend mist de bewoner niets.
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bij 3 tankbeurten van 
minimaal 25 liter

GRATIS
SMURFENGLAS *

*Bij elke tankbeurt van minimaal 25 liter krijg je één spaarpunt. 3 punten = 1 smurfenglas. Voorwaarden op www.q8.nl
Actie geldig van 01/08/11 tot en met 31/10/11, zolang de voorraad strekt. 

Vang ze alle 4
voor dat Gargamel het doet!

LE
S 

SC
HT

RO
UM

PF
S,

 D
E 

SM
UR

FE
N,

 D
IE

 S
CH

LU
M

PF
E

Q8 Martin Schilder IJmuiden  
Zeeweg 5
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Franse Revolutie in 
Ruïne van Bredeode
Santpoort-Zuid - Theater-
liefhebbers kunnen zich op de 
meest romantische en histori-
sche locatie van de gemeente 
Velsen, de Ruïne van Bredero-
de aan de Velserenderlaan 2, 
onderdompelen in de Franse 
Revolutie. In de zwoele nazo-
merbuitenlucht wekt de be-
vlogen theatermaker Ab Gie-
telink er met zijn theatergroep 
Nomade van dinsdag 30 au-
gustus tot en met zaterdag 3 
september (21.00 uur) de to-
neelklassieker van George 
Büchner, ‘Dantons dood’, tot 
leven.
Theater Nomade maakt in heel 
Nederland furore met histo-
risch getint theater op bijzon-
dere locaties. Na ‘Neerlands 
Trots’, dat volgens de pers uit-
pakte als ‘een wervelende, hu-
moristische reis door de va-
derlandse geschiedenis’ (ge-
speeld in de Velsense Engel-
munduskerk en op het Fortei-
land IJmuiden) keert regisseur 
Ab Gietelink terug op een an-

dere favoriete speelplek in de 
gemeente: de Ruïne van Bre-
derode in Santpoort.
In de Ruïne speelde hij eerder 
onder andere ‘Gijsbreght van 
Aemstel’ en ‘Max Havelaar’. 
Deze producties pakten uit als 
prachtige, avondvullend klas-
siekers met kop en staart. Nu 
is de beurt aan Georg Büch-
ner’s ‘Dantons dood’ (1835). 
Een meeslepende toneelklas-
sieker over de Franse Revolu-
tie. Met vaart en humor, won-
derschone taal en sfeervolle 
muziek en filmbeelden duikt 
de toeschouwer onder in de 
Franse revolutie. Natuurlijk 
ontbreekt een knipoog naar 
onze eigen actualiteit niet. 
Van medestanders op de bar-
ricades groeien de vrijheids-
strijders Danton en Robe-
spierre uit tot tegenstanders 
aan de vergadertafel. De toe-
gang bedraagt 20 euro. Zie 
ook www.stadsschouwburg-
velsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Kanshebbers theaterprijzen te zien in Velsen

Genomineerden voor 
Johan Kaart Prijs bekend
Velsen - De genomineerden voor 
de Johan Kaart Prijs 2011 zijn 
door de jury bekend gemaakt. Jon 
van Eerd, Huub Stapel en Haye 
van der Heyden maken kans de 
prijs dit najaar in ontvangst te 
mogen nemen.
De jury van de Johan Kaart Prijs 
kent jaarlijks een prijs toe aan een 
persoon die daarvoor in aanmer-
king komt op grond van een in 
dat jaar geleverde opmerkelijke 
prestatie op het gebied van the-
ateramusement. Loes Luca heeft 
de Johan Kaart Prijs vorig jaar ge-
wonnen.
Huub Stapel speelt in het nieuwe 
seizoen, op maandag 18 juni, zijn 
voorlopig laatste voorstelling van 
de hilarische theaterhit ‘Mannen 
komen van Mars, Vrouwen van 
Venus’. De kans om nog één keer 
in relatietherapie bij Huub Stapel 
te gaan.
Stapel is ook te zien als Napoleon 
in ‘Napoleon op Sint-Helena’ op 
woensdag 29 februari. Voor zijn 
vorige toneelrol in ‘De Kus’ is hij, 
evenals zijn tegenspeelster Cari-
ne Crutzen, genomineerd voor de 
belangrijkste toneelprijs. Hij voor 

de Louis d’Or, zij voor de Theo 
d’Or. De toneelprijzen worden op 
zondag 11 september uitgereikt 
tijdens het Gala van het Neder-
lands Theater.
Na het winnen van de Gouden 
Notenkraker maakt de Haarlem-
se komiek nu kans op de Johan 
Kaartprijs. Van Eerd komt op don-
derdag 8 maart Velsen weer een 
zee van plezier bezorgen met zijn 
nieuwe komedie ‘Kantje Boord’. 
Over deze komedie zegt Van Eerd 
het volgende: ,,Het zal de recht-
geaarde IJmuidenaren aanspre-
ken dat de golven overboord zul-
len slaan van het lachen. Het zee-
zout zal van de muren druipen. En 
zelfs de meest bonkige zeeman 
zal slap op zijn benen staan als hij 
weer naar huis moet lopen. Ik be-
loof het publiek een zee van ple-
zier, een bulderlach aan de ein-
der.”
Van Haye van der Heyden waren 
afgelopen seizoen in de Stads-
schouwburg Velsen twee pracht-
producties te zien ‘Lente’ (met o.a. 
Anne-Wil Blankers) en ‘Lichtjes in 
je ogen’ (met o.a. Cystine Carre-
on). Beide producties zijn geno-

mineerd voor de Toneelpublieks-
prijs. Deze prijs wordt eveneens 
op zondag 11 september uitge-
reikt. In het nieuwe seizoen be-
treedt de cabaretgroep het Vel-
sense podium die in 1980 door 
Haye van der Heyden en Erik Brey 
werd op gericht: Purper. In ‘Purper 
Helden’ ziet het publiek op vrijdag 
16 december Frans Mulder, Mar-
co Braam en Marjolijn Touw.
Loes Luca heeft vorig seizoen 
de Johan Kaartprijs gewonnen. 
,,Loes Luca is een comédien-
ne van het zuiverste soort, vooral 
vanwege de serieuze wijze waar-
op zij haar komische rollen ver-
tolkt”, was het oordeel van de ju-
ry. Op dinsdag 17 januari is Loes 
Luca nog eenmaal in Velsen te 
zien met Peter Blok in de speci-
aal voor hen geschreven komedie 
‘Doek!’ van Maria Goos. Kaarten 
voor Huub Stapel in ‘Mannen ko-
men van Mars, Vrouwen van Ve-
nus’ en ‘Napoleon op Sint-Hele-
na’, voor Jon van Eerd in ‘Kantje 
Boord’,  voor Purper en voor Loes 
Luca in ‘Doek!’ zijn te reserve-
ren via www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Telstar weer bij 
financieel gezonde clubs
Velsen - Telstar is door de 
KNVB opnieuw ingedeeld in 
Categorie 3. Dit houdt in dat de 
Velsense betaald voetbalclub 
door de KNVB als ‘financieel 
gezond’ is beoordeeld.
Het is voor de derde keer ach-
tereen dat Telstar in deze cate-
gorie is ingedeeld. In het be-
taald voetbal zijn er slechts vier 
andere ploegen die zijn inge-
deeld in Categorie 3: Go Ahead 
Eagles, FC Twente, MVV en FC 
Volendam.
De categorisering van clubs is 

al jaren onderdeel van het li-
centiesysteem van de KNVB. 
De financiële situatie van de 
club wordt door middel van een 
puntensysteem beoordeeld. 
Clubs worden per rapportage-
moment op basis van het ge-
scoorde puntenaantal inge-
deeld in drie categorieën. Doel-
stelling van het systeem is het 
waarborgen van de continu-
iteit van de competities be-
taald voetbal en in het verleng-
de daarvan de continuïteit van 
de clubs.
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Met mijn opa en mijn broertje 
Jasper ging ik in de vroege mor-
gen van donderdag  11 augus-
tus om 5.30 uur vissen.
Gewoon in Velserbroek in een 
klein watertje bij de Boeier.
De avond ervoor gingen wij met  
opa voorvoederen in de hoop 
de volgende morgen een beetje 
leuk te vangen.
Nou en dat was meer dan leuk, 
eerst een paar brasems en toen 
heel onverwacht een grote, hele 
grote Spiegelkarper van 78 cen-
timeter.

Hoeveel die woog konden we 
alleen maar naar raden, maar ik 
moest wel met behulp van mijn 
opa het beest omhoog halen.
Het was zo een bijzondere er-
varing en het leuke was aan 
de overkant in een flatgebouw 
stonden twee mensen op het 
balkon te applaudisseren.
Ik benieuwd ben of er iemand 
een grotere karper heeft gevan-
gen in Velserbroek.

Jim Wijtkamp, Velserbroek

Kaarslichtlezing in de 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Op woens-
dag 24 augustus organiseert 
de Stichting Santpoort een le-
zing over de kunstenaar Cor-
nelis van Noorde. Alexander 
de Bruin, hoofdconservator van 
de Topografische Atlas van het 
Noord-Hollands Archief vertelt 
over een van de belangrijkste 
topografische kunstenaars uit 
de 18e eeuw op dit gebied. Van 
Noorde werkte vooral in Haar-
lem en omgeving en door zijn 
werk heeft men een goed beeld 
van hoe het er ruim drie eeu-
wen geleden uitzag in deze re-
gio zoals in Santpoort en Bloe-
mendaal. 
Op vrijdag 26 augustus geeft de 
heer de Bruin een rondleiding 
over de tentoonstelling over 
Van Noorde, die op dit moment 
wordt gehouden in het Noord-
Hollands Archief, Jansstraat 40 

in Haarlem. Behalve het topo-
grafische werk zijn er ook por-
tretten en aquarellen te bewon-
deren van deze veelzijdige kun-
stenaar. Extra interessant is het 
bezoek aan het depôt, een ruim-
te die normaal niet toegankelijk 
is voor het publiek en waar men 
een aantal bijzondere objec-
ten te zien zullen krijgen. Aan-
vang 24 augustus om 20.00 uur 
met inloop met koffie/thee van-
af 19.30 uur. Kosten 5 euro. En-
tree Ruïne (Velserenderlaan) en 
consumpties inbegrepen. 
Bezoek vrijdag 26 augustus aan 
het archief begint om 14.00 uur 
en is gratis. Aanmelden voor zo-
wel lezing als excursie telefoon 
023-5382640 (ook voicemail) of 
via website: www.stichtingsant-
poort.nl; o.v.v. van naam en tele-
foonnummer ofwel e-mailadres 
en aantal deelnemers.

Velserbroekloop
is dé test voor
de Pierloop
Velserbroek - Op vrijdag 26 au-
gustus organiseert Atletiekver-
eniging Suomi de jaarlijkse Vel-
serbroekloop. Deze loop is een 
uitstekende training voor de Pier-
loop op 10 september. Er is een 
wedstrijdloop over 10 kilometer, 
prestatielopen over 5 en 10 kilo-
meter en een jeugdloop over 2,5 
kilometer (6 tot en met 12 jaar). 
De start vindt plaats om 19.30 uur 
plaats bij het Polderhuis aan het 
Vestingplein in Velserbroek. Daar 
wordt ook gefinisht. Inschrij-
ving is ter plaatse mogelijk van-
af 18.30 uur tot een kwartier voor 
de wedstrijd. De kosten zijn 2 eu-
ro voor de 2,5 kilometer, en 6 eu-
ro voor de 5 en 10 kilometer. Zie 
ook www.avsuomi.nl.

Koe zelf weer 
op de kant
Velserbroek - Vorige week vrij-
dagmiddag kwam bij de brand-
weer een melding binnen van 
een koe te water. Bij aankomst 
lag er inderdaad een koe aan de 
Oostlaan in Velserbroek, paralel 
aan de A9. De brandweer pakte 
brandweerslangen waarmee men 
de koe op het droge wilde halen. 
Maar toen twee brandweerman-
nen het hek overklommen, klom 
de koe opeens uit zichzelf weer 
op de kant. De brandweer kon di-
rect weer inpakken en kreeg een 
paar minuten later een melding 
naar Wijk aan Zee. (Bas Idema / 
ReinderWeidijkFotografie)

Bloeddrukmetingen
Santpoort-Noord - De Vegro 
Thuiszorgwinkel in Santpoort 
biedt gratis bloeddrukmetin-
gen aan op woensdag 7 septem-
ber tussen 10.00 en 15.00 uur. 
Een afspraak maken is niet no-
dig; men kan gewoon binnenlo-
pen. De bloeddruk wordt geme-
ten met een automatische bloed-
drukmeter. Na de meting staan 
de medewerkers klaar om vra-
gen te beantwoorden en tips te 
geven.
Regelmatige bloeddrukcontro-
les zijn belangrijk, omdat een 
hoge bloeddruk een risico kan 
vormen voor de gezondheid van 
hart en nieren. Bloeddruk is een 
maat voor de druk die het bloed 
op de vaatwanden uitoefent als 

het door de bloedvaten wordt 
gepompt. De bloeddruk varieert 
van moment tot moment. Sport 
en beweging, stress en emoties 
kunnen de bloeddruk tijdelijk la-
ten stijgen. Zo’n tijdelijke stijging 
is heel normaal, het is niet het-
zelfde als een verhoogde bloed-
druk.
Bij de Vegro Thuiszorgwinkel 
zijn diverse hulpmiddelen ver-
krijgbaar om ook regelmatig zélf 
de gezondheid te checken, zo-
als een bloeddruk- of vetme-
ter. De Vegro-medewerkers ge-
ven graag deskundig advies. 
Het adres van de Thuiszorgwin-
kel is Crocusstraat 1, Santpoort-
Noord. Zie ook www.vegro.info 
of bel gratis 0800-2887766. 

Boerderijschilderijtjes 
maken in het PVM
Driehuis - Helemaal passend bij 
de tentoonstelling Toverboerderij 
kunnen kinderen op donderdag 
25 augustus van 13.30 tot 14.30 
uur een boerderijschilderijtje 
maken in het Pieter Vermeulen 
Museum. 
De stagiaires Nouriya Kruithof 
en Volkan Dur uit groep 8 van 
Kompas-Oost hebben als een 
maatschappelijke mini-stage in 
het kader van het International 
Award For Young People de ac-
tiviteit voorbereid. Zij hebben de 
schilderijtjes van een hemels-
blauwe Hollandse voorjaarslucht 
voorzien en enkele boerderijdie-
ren voorgetekend. De bezoekers 
kunnen deze dieren dan zelf in-
schilderen. Samen met grasland, 
bloemetjes etc. kunnen ze er een 
gezellig boerderijschilderijtje van 
maken.
Nu in de vakantieperiode zal de 
activiteit door een vrijwilliger van 

het Pieter Vermeulen Museum 
begeleidt worden. Als de kinde-
ren naar eigen inzicht een schil-
derijtje willen maken dan kan 
dat natuurlijk ook. De activiteit 
is bestemd voor kinderen vanaf 
6 jaar. Er is ruimte voor 15 kin-
deren per keer dus geef je op 
tijd op. De Kosten zijn: 1,50 euro 
naast de entree: 2 euro voor kin-
deren en 2,50 euro voor volwas-
senen. Graag opgeven via tele-
foonnummer 0255–536726 of in-
fo@pieter-vermeulen-museum.
nl. Naast het schilderen kunnen 
de kinderen een bezoek brengen 
aan de interactieve tentoonstel-
ling Toverboerderij. 
Let op: het is de laatste week om 
de tentoonstelling te bezichtigen 
tot en met 28 augustus. De kin-
deren kunnen verkleed als boer 
of boerin met een toverstafje 
langs de spelletjes en de dieren 
van de boerderij laten praten.

Velsen-Zuid - De politie heeft 
vorige week woensdag op de 
Amsterdamseweg een snelheids-
controle gehouden. Hierbij werd 
de snelheid van 1298 voertuigen 
gecontroleerd. De N202 is een 
van die ongevalslocaties waar de 
verkeerspolitie regelmatig con-
troleert, omdat er te hard wordt 
gereden. Tijdens de controle wer-
den 54 hardrijders bekeurd. De 
hoogst gemeten snelheid was 
120 km/uur, waar een maximum 
snelheid geldt van 80 km/uur.

Te hard
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Wandelen en mountainbiken in het decor van The Sound of Music

Actief in de bergen
De Zugspitz Arena is een 
prachtig berggebied tegen 
de Duitse grens aan. Met 
hoge bergen en groene da-
len voelt het alsof je in The 
Sound of Music bent beland. 
Maar schijn bedriegt. Want 
de Zugspitz Arena is bij uit-
stek de plek om op sportief 
gebied helemaal los te gaan. 
Mountainbiken, wandelen, 
klimmen en golfen zijn enke-
le sporten die beoefend kun-
nen worden in dit mooie ge-
bied dat veel (sportieve) har-
ten sneller zal doen kloppen. 

Door Maaike Huizinga

Langs de Fernpass, de weg die 
Duitsland met Italië verbindt, ligt 
de Zugspitz Arena, een dal dat 
bestaat uit zeven dorpen: Ehr-
wald, Lermoos, Berwang, Bichl-
bach, Biberwier, Heiterwang am 
See, Lähn-Wengle en Namlos. 
Allemaal unieke, van elkaar ver-
schillende plaatsen met een ver-
scheidenheid aan activiteiten.

Erwald ligt aan de voet van 
het Wettersteingebirge, met 
als hoogste top de Zugspit-
ze op 2.962 meter. Met de Tiro-
ler Zugspitz Bahn is het zeer de 
moeite waard om deze op een 
mooie, onbewolkte dag te bestij-
gen. Eén van de wandeltochten 
is de Zugspitze über Gatterl tour, 
een tocht van 6 uur. Voor wie van 
een uitdaging houdt, en over een 
goede conditie én wandelschoe-
nen beschikt is deze tocht ui-
termate geschikt. Aan het einde 
staat de Ehrwalder Almbahn te 
wachten.  Maar wie simpelweg 
van het uitzicht wil genieten, is 
er op de Zugspitze het Panorma 
Gipfelrestaurant, waar men kan 
genieten van een drankje en een 
hapje.
Een aanrader voor de minder er-

varen wandelaar is de Seeben-
see-route. Deze voert over het 
tegenoverliggende Mieminger 
Gebirge en brengt mensen van 
alle niveaus naar de Seebensee. 
Bij warm weer is een verfrissen-
de duik heerlijk om af te koelen 
en de voeten te laten rusten.

Erwald is een gezellig plaats-
je met diverse hotels, restau-
rants en bars. Een prima plek 
om inspanning en ontspanning 
te combineren voor een perfecte 
vakantie. Vanuit het dorp kun je 
Lermoos zien liggen. Een wande-
ling van 45 minuten verbindt de 
twee dorpen. Hier bevindt zich 
ook de golfbaan van de Zugspitz 
Arena, een negen hole-baan 
waar een lekker balletje gesla-
gen kan worden. De adembene-
mende uitzichten zorgen ervoor 
dat er vaker geen dan wél een 
hole-in-one wordt geslagen.

Het dorp Lermoos herbergt 
Bikeguiding Zugspitz Arena, de 
mountainbikeschool van Georg 
Mott. Het gebied is door Moun-
tainbike Magazine uitgeroepen 
tot ‘Oostenrijks beste bikeregio’ 
en wordt door de inwoners en 
vakantiegangers het Bike Mek-
ka van Oostenrijk genoemd. Niet 
verwonderlijk, want er zijn meer 
dan 100 tours binnen een net-
werk van trails uitstrekkend over 
4330 kilometer. Bijna dagelijks 
vertrekken diverse groepen van-
af de bikeschool met lokale gid-
sen die de mooiste routes uit-
zoeken. Er worden drie groe-
pen onderscheiden: ervaren, 
midden en beginners. De erva-
ren groep kiest de singletrails, 
steile beklimmingen of knallen-
de afdalingen, terwijl de begin-
nersgroep voornamelijk asfalt zal 
opzoeken en uitleg krijgt over 
techniek. De bikeschool orga-
niseert niet alleen tours, je kunt 

hier ook terecht voor de huur van 
een mountainbike en uitleg over 
de fietstechniek. Ook is er spe-
ciaal voor de vrouwen een spe-
ciaal kamp, waar op een rustige 
manier gewerkt wordt aan tech-
niek en waar de lat elke dag een 
stukje hoger wordt gelegd. Geen 
druk van adrenaline pompen-
de mannen die zo snel en hard 
mogelijk de berg op en af willen, 
maar genieten van de prachti-
ge sport op een relaxte manier, 
vrouwen onder elkaar. Op de si-
te van de bikeschool vind je al-
le informatie die nodig is voor 
een geslaagde mountainbikeva-
kantie.

Het gebied bestaat niet alleen uit 
bergen voor wandel- en moun-
tainbike tochten. Er zijn ook acht 
prachtig gelegen meren met het 
meeste zuivere water. Een aan-

rader is de Heiterwanger See. 
Voor een kleine vergoeding 
steek je een prachtig water over, 
met een totale oppervlakte van 
1,4 vierkante kilometer. Vroeger 
stond dit meer bekend om zijn 
visvangst. Het vlakbij het dorp-
je Heiterwang gelegen hotel/
restaurant Fischer am See ge-
bruikt uitsluitend verse vis om er 
een heerlijk maal van te berei-
den. Naast het hotel bevindt zich 
een camping die zeer geliefd is 
onder voornamelijk Nederland-
se toeristen. Maar het is ook mo-
gelijk om te wandelen rond het 
meer, om vervolgens op één van 
de aanmeerplaatsen op de boot 
te stappen.

De dorpen in het dal werken 
hard om het een ideale vakan-
tiebestemming voor het hele ge-
zin te maken. Voor de kinderen 

worden diverse activiteiten geor-
ganiseerd, zoals raften in Bichl-
bach, zwemmen in Lermoos en is 
er een speciale adventure club, 
waar diverse activiteiten worden 
georganiseerd voor kinderen van 
alle leeftijden. 

Oostenrijk heeft veel prachti-
ge gebieden, maar de Zugspit-
zer Arena is werkelijk adembe-
nemend mooi. Of je er nu bent 
voor een gezellige familievakan-
tie, een actieve reis met vrienden 
of een romantisch uitstapje voor 
twee, dit gebied heeft voor ieder-
een iets te bieden. Het dal is in 
ongeveer 8 uur met de auto te 
bereiken vanuit het westen van 
Nederland. Een prima afstand 
voor een heerlijke vakantie!

www.zugspitzarena.com
www.bikeguiding.at
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Gemeente telefonisch
bereikbaar via 14 0255
De gemeente Velsen heeft een 
nieuw verkort algemeen tele-
foonnummer: 14 0255. Dit num-
mer is gemakkelijk te onthou-
den. Het is een 6-cijferig tele-
foonnummer: 14 + het netnum-
mer van de gemeente. Dus 14 
0255  zonder extra nul of net-
nummer ervoor. Iedereen kan 
het 6-cijferige telefoonnummer 
14 0255 nu al bellen in plaats 
van het oude telefoonnummer 
0255-567200.
 
Waarom 14 0255?
14 0255 (14+ het netnummer 0255) 
is gemakkelijk te onthouden. Het 
is de bedoeling dat alle gemeenten 
in Nederland straks eenzelfde te-
lefoonnummer hebben: In Amster-
dam is dat bijvoorbeeld via 14 020, 
in Den Haag via 14 070 en in Velsen 
dus nu via 14 0255. Dit is een stap 
naar een betere dienstverlening 
van de gemeente. 

Hoe bel ik 14 0255?
Het is een 6-cijferig telefoonnum-
mer zonder extra nul of netnummer 
ervoor. Dit geldt ook wanneer u mo-
biel belt.
  
Waarvoor kan ik 14 0255 
bellen?
Voor al uw vragen aan de gemeen-
te Velsen kunt u bellen met 14 0255. 
Als u een paspoort nodig heeft, een 
vergunning of een uitkering wilt 

aanvragen, iets wilt melden aan de 
gemeente of een medewerker wilt 
spreken. 
 
Op welke tijden is 14 0255 
bereikbaar?
Het nieuwe telefoonnummer 14 
0255 is 5 dagen per week bereik-
baar, van 9.00 uur tot 17.00 uur.
 
Ik bel met 14 0255.  Wie krijg ik 
dan aan de telefoon?
Als u belt met 14 0255, dan krijgt 
u een medewerker van het Klant-
ContactCentrum (KCC) van de ge-
meente Velsen aan de lijn. Zij be-
antwoorden in principe alle vragen 
en registreren uw melding, zodat u 
niet meer hoeft te worden doorver-
bonden. Maar als het nodig is, dan 
verbindt het KCC u gewoon door 
met de juiste persoon.

Welke telefoonnummers 
vervangt 14 0255?
Het 14 0255 nummer vervangt in 
principe alle telefoonnummers van 
de gemeente Velsen. Er is één tele-
foonnummer dat niet door 14 0255 
vervangen wordt: die van  Zwem-
bad De Heerenduinen. Dit nummer 
blijft 0255- 531888.

Meer informatie
Kijk op www.velsen.nl voor meer 
informatie over het nieuwe verkor-
te algemeen telefoonnummer: 14 
0255.

Dutch Valley goed verlopen
Zaterdag 13 augustus 2011 
vond in het recreatiegebied 
Spaarnwoude de eerste editie 
van het Dutch Valley Festival 
plaats. Een festival met arties-
ten van Nederlandse bodem. 
Ondanks de weersomstandig-
heden was het een geslaagd 
evenement.

Vorige week hebben we u via de 
Infopagina geïnformeerd over het 
parkeren tijdens Dutch Valley on-
der andere aan de Oostlaan in Vel-
serbroek. In de loop van de zater-
dag bleek echter dat er voldoende 
parkeergelegenheid in het recre-

atiegebied was. Dit kwam onder 
andere doordat vele bezoekers uit 
de regio met de fiets kwamen. Wij 
vinden het juist u hierover achter-
af alsnog te informeren.

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus

Verkeersmaatregelen
Havenfestival IJmuiden
Naast alle andere festivals die in 
de zomer in de regio worden ge-
organiseerd neemt het gratis te 
bezoeken Havenfestival IJmui-
den een belangrijke plaats in. 
Twee dagen lang wordt de Traw-
lerkade langs de Vissershaven 
omgetoverd tot festivalterrein. 
Op verschillende podia en in di-
verse bedrijfspanden vinden op-
tredens plaats en ligt de haven 
weer vol met prachtige schepen. 
Het volledige programma vindt 
u op www.havenfestivalijmui-
den.nl. Bij de infostand aan het 
begin van de Trawlerkade wordt 
tijdens het festival een gratis 
programmaboekje uitgedeeld. 

Verkeersmaatregelen
Voor de veiligheid van wandelend 
en fietsend publiek en om de toe-
stroom van publiek dat met de au-
to komt in goede banen te leiden, 
wordt een aantal verkeersmaatre-
gelen getroffen. Het verkeer wordt 
daarbij op belangrijke punten be-
geleid door verkeersregelaars. Par-
keren is mogelijk in het middenha-
vengebied. De verkeersmaatrege-
len zijn:

Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt, net als 
in andere jaren tijdens het Haven-
festival, afgesloten voor autover-
keer. Hetzelfde geldt voor alle zij-
straten van de Trawlerkade. Vanaf 
donderdag 25 augustus vindt op de 
Trawlerkade de opbouw plaats van 
de diverse podia en spiegeltent. Ver-
zoek van de organisatie is daar niet 
voor langere tijd te parkeren want 
zaterdag 27 en zondag 28 augustus 
moet de kade autovrij zijn. 
De afsluitingen en verkeersmaat-
regelen zijn van kracht op zaterdag 
27 augustus van 10:00 tot 00:00 uur 
en zondag 28 augustus van 10:00 tot 
19:00 uur

Aanvullende informatie voor
bedrijven Trawlerkade/Halkade
Bedrijven en bewoners die op de ge-
noemde dagen met voertuig het eve-
nementengebied in willen (d.w.z. 
bestemmingsverkeer), kunnen een 
ontheffing aanvragen bij de organi-
satie. Een verzoek hiervoor kan per 
mail ingediend worden via info@ha-
venfestivalijmuiden.nl.

Fietsen
Op het evenemententerrein is het 
niet toegestaan te (brom)fietsen, be-
houdens voor ontheffingshouders. 
Een bewaakte fietsenstalling is te 
vinden aan het begin van de Traw-
lerkade.

Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en 
Beverwijk (via de Noostraat, Lan-
ge Nieuwstraat, Marktplein, Ken-
nemerlaan en Oud-IJmuiden) heeft 
een halte op de Dokweg. Vanaf hier is 
het festivalterrein binnen 2 minuten 
lopend te bereiken. 

Vanaf Amsterdam (achter Centraal 
Station) vaart elk half uur de draag-
vleugelboot van Connexxion naar 
IJmuiden. Vandaar kunnen reizigers 
gebruik maken van de speciale pen-
deldienst, die stopt ter hoogte van 
het festivalterrein op de Dokweg.

De gemeente Velsen wenst alle be-
zoekers veel plezier tijdens het Ha-
venfestival IJmuiden!
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
burgemeester en wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor 
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden 
tot het bestuurssecretariaat, telefoon 14 0255, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-
bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openba-
re werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

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 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Publicatie beslissingen ingevolge
artikel 48 en 83 wet GBA

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

Het betreft de volgende personen:
Abughazi,H.A.G.  geb. 11-08-1983
Guitoneau,T. geb. 01-01-1979
Al-Majahi,M.T.J. geb. 30-04-1981
Kemper,R.M. geb. 13-07-1989
Al-Majahi,S.T.J. geb. 28-02-1983
Maged Fahim Fanous Fahim geb. 24-11-1979
Amrani El,M. geb. 20-06-1974
Martens,M.C.L. geb. 22-07-1991
Angelova,R.K. geb. 02-11-1987
Mossel,G.E. geb. 23-12-1959
Balk,D.P.E.M. geb. 04-09-1989
Penchev,V.K. geb. 15-04-1986
Bierman,K. geb. 04-03-1988 
Bono,G.A.B. geb. 19-03-1981 
Cornelissens,R. geb. 30-08-1978 
France de, W.E. geb. 06-10-1977 
Said Dahir Handule geb. 04-12-1984
Veldt van der, J.N. geb. 15-01-1974
Warzycha, S.A.  geb. 16-08-1988
Zhelyazkov,Y.N. geb. 03-06-1972

Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling 
Publiekszaken, tel. 14 0255.

Bezwaren

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

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 8 augustus tot 
en met 11 augustus 2011 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000539  J.T. Cremerlaan 32 Santpoort-Noord 
 het veranderen en vergroten van de 
 2e verdieping van een woning 
 (08/08/2011)

w11.000538  Schaepmanlaan 23 Driehuis 
 het plaatsen van een dakopbouw 
 (08/08/2011)
w11.000537  Schaepmanlaan 21 Driehuis 
 het plaatsen van een dakopbouw 
 (08/08/2011)
w11.000536  Wüstelaan 46 Santpoort-Zuid 
  het veranderen en vergroten van de 
 1ste verdieping van een woning 
 (08/08/2011)
w11.000545  Willem de Zwijgerlaan 66 Santpoort-
 Zuid 
  het kappen van een boom 
 (09/08/2011)
w11.000546  Zandhaver 28 IJmuiden 
  het oprichten van een berging/garage 
 (10/08/2011)
w11.000549  Visseringstraat 2 IJmuiden 
 (rijksmonument) 
  verzoek tot het aanbieden van logies 
 (11/08/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht de termijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvragen dienen te beslissen verlengd met zes weken:

w11.000430  Dokweg 6 IJmuiden 
  het uitbreiden van een bedrijfs-
 gebouw (22/06/2011)
w11.000447  Helmkruid 1 Velserbroek 
  het plaatsen van een dakkapel 
 (01/07/2011)
w11.000454  Willen de Zwijgerlaan 14 Santpoort-
 Zuid 
 het uitbouwen van de zij- en achter-
 gevel en het vergroten dakkapellen 
 aan voorzijde, zijgevel en achterzijde 
 woning (30/03/2011)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn 
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

w11.000422  Narcissenstraat 34 Santpoort-
 Noord 
  het veranderen en vergroten van een 
 woning (12/08/2011)

w11.000423  Radarstraat 7 IJmuiden 
  het slopen van een schoolgebouw 
 (09/08/2011)
w11.000431  Kennemergaardeweg 1 Santpoort-
 Noord 
  het renoveren en vergroten van een 
 dakkapel (09/08/2011)
w11.000436  Oude Pontweg 161 Velsen-Zuid 
  het plaatsen van een woonwagen 
 (12/08/2011)
w11.000442  Westbroekerweg 51, Velserbroek 
  het vestiging van een (kleine) 
 schoonheidssalon (16/08/2011)
w11.000443  Ladderbeekstraat 54, Velsen-
 Noord 
  het veranderen en vergroten van de 
 2e verdieping van een woning 
 (12/08/2011)
w11.000450  Andreaweg 10 Velsen Noord 
  het verwijderen van diverse 
 asbesthoudende materialen 
 (15/08/2011)
w11.000451  Louise de Colignylaan 70 Santpoort-
 Zuid 
  het uitbreiden van een woning 
 (11/08/2011)
w11.000458  Zwanenbloembocht 161 Velserbroek 
  het plaatsen van een dakkapel 
 voorgevel (12/08/2011)
w11.000481  Bloemendaalsestraatweg 138 
 Santpoort-Zuid 
  verzoek wijzigen bestemming naar 
 detailhandel (12/08/2011)
w11.000502  Santpoortse Dreef 1 Santpoort-  
 Noord
  tijdelijke huisvesting dorpshuis het 
 Terras (10/08/2011)

Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende 
vergunning verleend:

i11.007681 Kanaalstraat 40 IJmuiden
 uitoefenen van een horecabedrijf, 
 (08/08/2011)
i11.001409 Genieweg 44 Velsen-Zuid 
 uitoefenen van een horecabedrijf, 
 (09/08/2011)

Aanwezigheidsvergunning Kansspeelautomaten

De burgemeester heeft op grond van de Wet op de 
Kansspelen ( Art. 30b) onderstaande vergunning 
verleend:

i11.004178 Kanaalstraat 40 IJmuiden 
 aanwezigheid van 2 kansspel-
 automaten, (10/08/2011).

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 
voor het innemen van een standplaats:

Ster Bastion ongenummerd nabij de winkelwagen-
tjesstalling:
van woensdag tot zondag geringe etenswaren, snacks 
van 1 september tot 31 december 2011 (15/08/2011). 




