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Velsen - Acht dagen lang
was Velsen het middelpunt
van feestend Nederland. De
drie festivals in Spaarnwoude - Dance Valley, Dutch Valley en nieuwkomer Latin Village - trokken samen meer
dan 100.000 bezoekers. Op
Dorpsfeest Santpoort kwamen nog eens tienduizenden mensen af, met de kortebaandraverij op donderdag
als onbetwist hoogtepunt.
Zaterdag kwamen 40.000 mensen naar Dutch Valley. Daarmee
was het ‘het grootste festival op
Nederlandse bodem’ volledig
uitverkocht. Het drukstbezocht
waren de optredens van Ilse
DeLange (de eerste na haar vakantie) en The Opposites, maar
ook in de tenten en bij het Go

Apres Ski-podium was het de
hele dag vol. Het was een stuk
drukker dan een week eerder bij
Dance Valley, toen ook gemeld
werd dat er ‘circa 40.000 mensen’ waren. Op sommige looproutes ontstonden opstoppingen en bij de eettentjes stonden lange rijen. Na afloop van
Dutch Valley werd via de sociale media geklaagd over de
lange wachttijden op het parkeerterrein. Sommige bestuurders hebben ruim een uur stilgestaan. De meeste Velsenaren
hadden daar geen last van omdat ze op de fiets naar Spaarnwoude waren gekomen.
Een dag later vond op hetzelfde terrein Latin Village plaats,
een festival dat negen jaar lang
plaatsvond in Halfweg en dit
jaar naar Velsen verhuisde. Met

succes, want ook dit evenement
was uitverkocht. De prachtig
uitgedoste bezoekers, voornamelijk van Antilliaanse en Surinaamse afkomst, kregen meerdere keren een flinke hoosbui
over zich heen. De regen zorgde er aan het einde van middag
voor dat de vallei vrijwel volledig
leegliep, terwijl het in de tenten
uitpuilde.
De Harddraverij Vereniging
Santpoort kan terugkijken op
een geslaagde feestweek. Tienduizenden mensen genoten als
deelnemer of toeschouwer van
de ruim 30 activiteiten, die allemaal mogelijk werden gemaakt
door vrijwilligers. Op de Facebook-pagina van Dorpsfeest
Santpoort staan duizenden foto’s. (foto’s: Friso Huizinga en
Joop Waijenberg)

Mediapartner van Telstar
Velsen - Kennemerland Pers,
uitgever van onder meer de
Jutter en de Hofgeest, is met
ingang van dit seizoen mediapartner van de Velsense
betaald voetbalclub. De directies hebben hierover deze
week overeenstemming bereikt.
,,Telstar staat middenin de lokale samenleving en voor ons geldt
hetzelfde’’, aldus directeur Frits
Raadsheer van Kennemerland
Pers. ,,Onze redactie heeft al bijna 20 jaar een uitstekende relatie met Telstar. We zijn blij dat
de kans zich heeft voorgedaan
om mediapartner te worden, iets
wat toch vaak is weggelegd voor

grotere uitgevers. Wij zijn één
van de laatste zelfstandige krantenuitgevers van Nederland en
daarom is het des te leuker dat
wij ons op deze manier aan een
betaald voetbalclub kunnen verbinden.’’
Commercieel directeur Steef
Hammerstein. ,,De Jutter en de
Hofgeest zijn kranten waar ik iedere week naar uitkijk. De redactie brengt nieuws zonder
hang naar sensatie. Dat spreekt
mij aan. We zijn blij met deze
vorm van samenwerking.’’
Het partnership behelst het onder de aandacht brengen van
de eerstvolgende thuiswedstrijd
op vrijdagavond, zaterdagmiddag, zondagmiddag of maan-

Vrijdag a.s.
20.00 uur

Telstar
Roda JC
Telstar Stadion
Mediapartner: de Jutter/de Hofgeest

dagavond. Daarnaast wordt Telstar redactioneel ondersteund
met een speciale nieuwspagina.
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Kortebaan Santpoort
vestigt omzetrecord
Santpoort-Noord - De kortebaandraverij in Santpoort
heeft een nieuw omzetrecord opgeleverd. Bij de (online) wedkantoren werd voor
111.853 euro ingezet. Nog
nooit kwam het in Nederland
tot zo’n bedrag!
Het was donderdagmiddag
enorm druk in de Hoofdstraat.
De schattingen lopen uiteen
van 6.000 tot 10.000 bezoekers.
Dit had vermoedelijk te maken
met de weersomstandigheden,
die beter waren dan de afgelopen jaren. Toen was het tropisch,
terwijl de thermometer dit jaar
bleef steken op een zeer acceptabele 23 graden. Langs het parcours was lopen vrijwel onmogelijk en ook op het horecaplein
op de kruising Overbildtweg/Surinamestraat stond het vol met

mensen. In diverse tuinen waren de hele middag feesten aan
de gang.
Het massaal toegestroomde publiek zag Yankee Attack met pikeur Jeffrey Mieras winnen. De
combinatie was in de finale te
sterk voor Iper Flying, bereden
door routinier Aad Pools. Yankee
Attack had het geluk dat hij in de
vierde omloop zijn krachten kon
sparen; tegenstander Asko Bond
vergaloppeerde zich twee keer.
Iper Flying kostte het veel meer
moeite om de eindstrijd te halen.
Na in een snoeiharde kamprit
favoriet Co Swagerman in de
tweede omloop te hebben verslagen, moest hij ook tegen de
verrassende Cunera Beuckenswyk in de vierde omloop vol aan
de bak. Deze krachten hebben
hem vermoedelijk de finale gekost. (foto: Friso Huizinga)
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Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Robin Juweliers
wordt overgenomen
IJmuiden - Na 33 jaar stoppen
Ineke en Rob Suijkerbuijk met
hun winkel aan de Planetenweg.
Zij gaan van hun welverdiende
oude dag genieten.
Het begon allemaal 33 jaar geleden in hun huis aan de Van Spilbergenstraat.
Hier werd wat later bleek begonnen aan een groot avontuur in
de juweliersbrance. Het vakmanschap van Rob als horlogemaker
en de toewijding en klantvriendelijkheid van Ineke bleken een
schot in de roos te zijn.
Nu, na 33 jaar, geven zij het stokje door aan Ton en Sandra de

Graaf. Ton is al 25 jaar werkzaam
als horlogemaker en goudsmid
bij Robin Juweliers. Uiteraard
zullen Ton en Sandra dezelfde
service, vakmanschap en klantvriendelijkheid geven zoals de
klanten dat al jaren gewend zijn.
Ter gelegenheid van de overname geven Ineke en Rob een afscheidsreceptie op zaterdag 16
augustus.
Langs deze willen zij de vaste klanten uitnodigen om gedag
te komen zeggen onder het genot van een hapje en een drankje. U bent van harte welkom tussen 15.00 en 18.00 uur.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Het pand van café Kamperduin
is één van de eerste oorspronkelijke gebouwen van OudIJmuiden dat de passagiers van
de boot Newcastle-IJmuiden te
zien krijgen als ze met de auto via de Halkade verder reizen.
Dit markante gebouw staat op
de schuine hoek van de Bik en
Arnoldkade en de Frogerstraat
(voorheen Zeestraat). Kamperduin wordt in 1896 gebouwd als
café met bovenwoningen. Met
de opening van de vissershaven
in 1896, de bouw van de Rijksvisafslag en vooral de aanleg
van de visbrug in 1915 krijgt het
café veel klanten die in de vis

werken. In Kamperduin worden
zaken geregeld en lonen uitbetaald. Vooral dat laatste leidt regelmatig tot dronkenschap en
vechtpartijen tussen kaairidders en vissers. Soms monden
deze uit in veldslagen, waarbij
kort voor 1900 een dode te betreuren valt. In een gemeenteverslag over dit gebeuren wordt
zelfs gesproken over de ‘Slag bij
Kamperduin’. Met een knipoog
wordt daarmee gerefereerd aan
de zeeslag tussen de Engelsen en de Bataven bij het dorp
Camperduin in 1797. Overigens
is het café niet vernoemd naar
het dorp, aldus Hans Steeman
in een artikel in Velisena (2001).
In de loop der jaren is het pand
diverse malen veranderd. Op de
foto zien we de huidige situatie. Rechts in de kademuur zien
we nog het ‘steunpunt’ van de
voormalige visbrug tussen de
Bik en Arnoldkade en het visstation.

Stijf voelen is niet nodig

Prijswinnaars
Tour de France-puzzel
IJmuiden - In de Jutter/de Hofgeest van 10 juli konden lezers
van deze krant weer meedoen
met de Tour de France-puzzel.
De enige juiste oplossing was
‘van Leeds naar Parijs’.
Uit de vele inzendingen zijn drie
prijswinnaars getrokken. De
hoofdprijs, een Raleigh Strike
Yellow damesfiets aangeboden
door A. Donker Rijwiel en Scooter palace, is gewonnen door

mevrouw T. Kulderij uit IJmuiden (foto). De tweede prijs, een
gourmet/fondueschotel van Slagerij Groenendaal, is gewonnen door W.C. van Es-Fortuin uit
IJmuiden en de derde prijs, een
visschotel ter waarde van 30 euro van Vishandel Molenaar, ging
naar J. Kemp-Neijboer uit IJmuiden.
De prijswinnaars zijn inmiddels
op de hoogte gesteld.

IJmuiden - Tamara de Boer
geeft al 10 jaar Do-In in IJmuiden. Dit is een bewegingsvorm
voor het strekken van de meridianen. Do-In is een uitstekende manier om fit te blijven en
tegelijkertijd enorm veel klachten te voorkomen.
Tegenwoordig zijn we er aan
gewend om ons stijf te voelen
met allerlei klachten tot gevolg.
De oefeningen zullen je gezondheid en vitaliteit bevorderen. Do-In doe je rustig en ontspannen, het is geen competitie. Het kan door iedereen worden beoefend, jong en oud, fit
of niet, op woensdagavond in
IJmuiden en vrijdagochtend in
Haarlem.
De Boer is naast Do-In docente
ook shiatsutherapeute. Shiatsu
kan worden ingezet bij lichamelijke en psychische klachten,
maar ook ter ondersteuning van
de algehele gezondheid. Behandelingen worden afhankelijk van je aanvullende ziekte-

kostenverzekering vergoed.
Zie ook www.shiatsuvelsen.
webklik.nl, bel 06-30024064 of
bekijk de advertentie elders in
deze krant.
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Donderdag
14 augustus

Feestweek Beverwijk. Vandaag Kortebaan draverij.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op de
Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels en
zomerzon!’. Doe tentoonstelling
voor kinderen en volwassen van
alle leeftijden over de natuur om
ons heen in deze vrolijke jaargetijden.

Vrijdag
15 augustus

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op de
Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’ en ‘Vuurtorens Belicht’. Zie www.zeehavenmuseum.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels en
zomerzon!’. Doe tentoonstelling
voor kinderen en volwassen van
alle leeftijden. 14.00-16.00 uur
zomer knutselen. Kosten 1,- bovenop entreeprijs.
SC Telstar-Roda JC. Aanvang
20.00 uur.
Vleemuisexcursie op Landgoed Elswout. Zie ook www.npzuidkennemerland.nl.

Zaterdag
16 augustus

Voetbalclinic bij VV IJmuiden.
Clinic begint om 09.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op de
Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen.
Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Rondleiding in het weekend op
afspraak. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl voor arrangementen.
Open dag bij ATV De Hofgeest,
Spekkenwegje 2 in SantpoortNoord. Van 12.00 tot 18.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’ en ‘Vuurtorens Belicht’. Zie www.zeehavenmuseum.
Zomerexpositie van de Haarlemse Gosia Bolwijn Wiese in de
Engelmunduskerk. Geopend van
13.00 tot 16.00 uur.
Verhalen in de Bosbeekschuur,

tegenover molen De Zandhaas in Santpoort-Noord. Tussen 14.00 en 16.00 uur begint elk
half uur een nieuw verhaal, soms
zelfs met muziek. Zie ook www.
molendezandhaas.

Zondag
17 augustus

Braderie Kennemerboulevard
van 11.00 tot 18.00 uur.
Open dag bij ATV De Hofgeest,
Spekkenwegje 2 in SantpoortNoord. Van 11.00 tot 16.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ’Zomeren op de Buitenplaats’, hedendaagse follies in
de stijltuinen. Geopend van 11.00
tot 16.00 uur. Rondleiding in het
weekend op afspraak. Zie www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl voor
arrangementen.
Open dag IJmuider Reddingsbrigade. Van 12.00 tot 16.00 uur.
Zie ook www.ijrb.nl/opendag
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’ en ‘Vuurtorens Belicht’. Zie www.zeehavenmuseum.
Tobbedansen bij Speeltuin Zeewijk, Orionweg 700 IJmuiden.
Speeltuin is om 13.00 uur geopend.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels
en zomerzon!’. Doe tentoonstelling voor kinderen en volwassen
van alle leeftijden over de natuur.
14.00-16.00 uur zomer knutselen
in Pieter Vermeulen Museum.
Kosten 1,- bovenop entreeprijs
Zomerexpositie van de Haarlemse Gosia Bolwijn Wiese in de
Engelmunduskerk. Geopend van
13.00 tot 16.00 uur.
Zomerconcert Aubry Snell in
kerkje Stompe Toren, Kerweg 26
in Spaarnwoude. Aanvang 14.00
uur.

Dinsdag
19 augustus

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.

Woensdag
20 augustus

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’ en ‘Vuurtorens Belicht’. Zie www.zeehavenmuseum.
Kindervertelmiddag met prinsessenverhalen, van 14.00 tot
16.00 uur, voor kinderen van 4 tot
8 jaar. Opgeven: carla_schut@
hotmail.nl.

Geslaagd 50
plus toernooi
IJmuiden - Dankzij het prachtige weer, 200 enthousiaste deelnemers en de inzet van een groot
aantal vrijwilligers, is het 50 plus
toernooi van LTC de Heerenduinen opnieuw een geslaagd
sportief evenement geworden.
De sfeer zat er al meteen goed
in. Er werden heel aantrekkelijke wedstrijden gespeeld. Hoe zo,
te oud om te tennissen? Iedereen wil toch winnen om eeuwige roem te vergaren. Voor sommige poules bleef het lang spannend. Pas na de laatste slag was
duidelijk wie de partij en de poule zou winnen. Het toernooi werd
mede mogelijk gemaakt door de
financiële bijdrage van een aantal sponsors. Op het oergezellig
terras werd lang nagepraat onder het genot van een hapje en
een drankje. Elke dag was er een
prima aanbod van de catering
voor een lunch, een broodje of
een maaltijd na afloop. Met een
super leuk optreden van Cock
Zwanenburg werd het toernooi
zingend en dansend afgesloten.

‘De verteller
verhaalt terwijl
de molen maalt’
Santpoort-Noord - Zoals elke
zaterdag in augustus organiseert
Stichting Vertelkunst Haarlem
en omstreken ook op 16 augustus weer een vertelmiddag in de
Bosbeekschuur bij korenmolen
De Zandhaas. Deze keer vertellen twee Haarlemse verhalenvertellers Frea Vermeer en Dick Kortekaas tussen 14.00 uur en 16.00
uur elk half uur verhalen, onder
andere van Annie M.G. Schmidt
en Carry Slee. Er zal veel te horen
en te zien zijn. Ook grote mensen
mogen meeluisteren. De entree is
gratis, maar er staat wel een hoed
bij de deur om te geven wat het
de luisteraar waard is. Zie ook
www.molendezandhaas.nl

Vrijdagmorgen om 04.00 uur. De
wekker loopt af. Het is vandaag
kinder-vrijmarkt. Altijd leuk en
je moet er op tijd bij zijn om een
plaats te krijgen. De auto staat al
bij de kerk in een parkeerhaven,
dus rijd ik naar de plek waar verkocht gaat worden, laad de auto
uit en terug naar de parkeerhaven. Helaas, overal vol! Nog één
plaatsje op de stoep. De auto zo
geparkeerd dat het drukke verkeer én de voetgangers er geen
last van kunnen hebben.
Daarna gezellig gezeten met de
kleinkinderen en de omringende
verkopers(-sters). Om kwart over
één opruimen, want er zou een

behoorlijke bui gaan vallen.
Wat?! Een bekeuring onder de
ruitenwisser! De oplettende dienaren der wet hadden na gedegen onderzoek geconstateerd
dat een auto met alle vier wielen
op de stoep geparkeerd stond.
Wat een gezellige dag had kunnen worden werd door deze, goed hun taak uitvoerende,
medewerkers gewijzigd in een
pechdag. Mijn eerste(!) bekeuring van 90 euro plus 7 euro administratiekosten was een behoorlijk koude douche. Dit wilde
ik toch even kwijt.

IJmuiden - Geen probleem,
zeggen Eric de Weerdt, cosmetisch arts en Ineke Smits, cryospecialist, respectievelijk van
De BodyManager aan het Zeewijkplein in IJmuiden en van
Slender You aan de Hogeweg
in Zandvoort. ,,Middels Cryotherapie, wat een therapeutische toepassing is met koude,
zijn wij in staat om al na één of
twee behandelingen, aantoonbaar meetbaar resultaat te laten zien’’, vertelt Ineke.
,,Deze Cryotherapie is gebaseerd op een thermische
schok”, licht Eric toe. En hij vervolgt: ,,Wij kunnen hiermee de
temperatuur, plaatselijk, heel
snel verlagen van lichaamstemperatuur naar een waarde
van maximaal min 8 graden. Dit
heeft tot gevolg dat de plaatselijke vetcellen worden afgebroken, waarna het overtollige
vet door het lichaam wordt afgevoerd. Daar nieuwe vetcellen, vanaf je twaalfde jaar, niet
meer door het lichaam worden
aangemaakt, ben je dus verlost
van deze dikmakers want deze
vetcellen zijn blijvend weg.”
Ineke vult aan: ,,Doordat we,

voorafgaand aan de behandeling, een speciale crème aanbrengen, merkt de cliënt geen
koudegevoel. Er is dus geen
schrikreactie. Een behandeling
duurt ongeveer twintig minuten waarna we direct al, na een
eerste sessie, een positief resultaat kunnen vaststellen.
Onze ervaring van de afgelopen periode is dat bijvoorbeeld
bij een buikbehandeling, na de
eerste sessie de omtrek tussen
de twee en de acht centimeter
is afgenomen.”
,,Zowel voor dames als heren is
deze Cryotherapie aan te bevelen”, vervolgt Eric. ,,Onderkinnen, rimpels, dijen, vetrolletjes
of versteviging van de huidweefsels zijn met deze therapie eenvoudig te verwezenlijken. Ook voor mensen die een
afkeer hebben van injecties,
bijvoorbeeld bij botox, is deze therapie dé oplossing, maar
botox en fillers doen wij natuurlijk ook.
Zie ook www.natuurlijknogmooier.nl of www.thebodymanager.com. Bellen kan natuurlijk ook via telefoonnummer
06-42748933.

Netty Mak-Gozeling
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TV-helden komen naar
Stadsschouwburg Velsen

Klaverjassen
in IJmuiden
IJmuiden - Vindt u het leuk om te
klaverjassen? Dan bent u van harte welkom bij Klaverjasvereniging
Onderling Genoegen in IJmuiden.
Er wordt gekaart met een vaste maat. Indien u zelf geen maat
heeft, dan kunt u zich tóch opgeven. De vereniging steltalles in het
werk om een maat voor u te vinden. De competitie loopt over 18
rondes die eens in de twee weken plaatsvinden en begint op 12
september. Daarnaast is er een
slotavond, waarop de uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt en iedereen een prijs mee
naar huis neemt. Ook zijn er per
avond diverse leuke prijzen te
winnen. De eentree bedraagt 2,50
euro per persoon per avond. Tevens is er een loterij met eveneens
leuke prijzen. De ruimte, waarin
wordt gekaart bevindt zich onder
de Pieterskerk in de Zuiderkruisstraat in IJmuiden. Het klaverjassen begint om 20.00 uur. De zaal
is geopend vanaf 19.30 uur. Voor
informatie en opgeven als kunt u
terecht bij Dirk de Greef, telefoon
0255-533030 of 06-20735171.

Open dag
bij Santpoorts
Belang
Santpoort-Zuid - Zaterdag 23
augustus wordt van 14.00 tot
16.00 uur het programma voor
seizoen 2014-2015 gepresenteert
in de Poorterszaal van ’t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201. Een aantal docenten zal aanwezig zijn om u te informeren over de door hen te geven cursussen; cursussen op het
gebied van bewegen, bridge, fotografie, kunst en cultuur, film,
muziek en talen. Op het creatieve vlak kunt u zich ook uitleven;
zo zijn er verschillende Patchwork
cursussen, een cursus stof bedrukken, zilversmeden, beeldhouwen, schilderen, Japans keramiek,
Origami-boekjes maken en veel
meer. Dit jaar start er ook weer op
de woensdagmiddag een cursus
Goochelen voor beginners en later in het jaar voor gevorderden.
Natuurlijk hebben zij ook weer
een wandeling in Santpoort op het
programma staan én nu ook een
in Overveen. Naast de verschillende cursussen Engels en Frans ook
weer een cursus Italiaans, en natuurlijk de cursussen Nederlands
Proza en Poëzie. Voor de kookliefhebbers zijn er workshops Japanse, Spaanse en Italiaanse keuken.
Verder staat er een tiental interessante lezingen op het programma;
zo gaat er bijvoorbeeld gesproken
worden over De Noord-Zuidlijn,
De Triple A-econoom, Gedichten
en gedachten met Menno Wigman. Op muzikaal gebied kunt u
zich dit jaar door André Kaart laten informeren over Belcanto en u
kunt een kijkje nemen ‘in de werkplaats van Richard Wagner’. Zie
ook www.santpoortsbelang.nl.

Tata Steel introduceert
nieuwe staalsoort
IJmuiden - Tata Steel heeft
een innovatief product ontwikkeld voor automobielfabrikanten om tegemoet te komen aan
de vraag naar sterkere en lichtere staalsoorten. Het nieuwe product, DP1000HY-GI*, is een ultra hogesterktestaal met een hoge vloeigrens, dat sterkte combineert met vervormbaarheid en
fabrikanten in staat stelt om lichtere onderdelen te maken zonder aanpassingen aan hun productiefaciliteiten. Het materiaal is uitermate geschikt voor
de veiligheidsdelen van een auto, waar een goede crashperformance noodzakelijk is. Tata Steel
is een van de weinige staalmakers die een innovatief product
als dit kunnen aanbieden waarmee het gewicht van auto-onderdelen tot 15 procent kan worden gereduceerd.
Tata Steel heeft dit hogesterktestaal ontwikkeld in nauwe samenwerking met automobielfabrikanten. Het kan worden verwerkt op de bestaande installaties van de producenten - een
belangrijk criterium bij de ontwikkeling van dit staal.
De hoge vloeigrens van het DP1000HY staal, dat ervoor zorgt dat
het materiaal aan grote krachten
bloot kan staan tijdens het vervormen en daardoor meer energie absorbeert tijdens een botsing, is het meest geschikt voor
het maken van onderdelen als
de versterkingen van de A- en Bstijlen, drempels, deurbalken en
dwarsbalken. De sterkte van het
nieuwe staal stelt ontwerpers in
staat om materiaalverbruik te reduceren, met een potentiële verlaging van 8 tot 15 procent van
het gewicht van onderdelen, afhankelijk van de staalsoort die
wordt vervangen. De superieure
vervormbaarheid maakt het geschikt om relatief complexe vormen te creëren, terwijl de optimale energieabsorptie ideaal is
voor het maken van onderdelen
die goed moeten scoren op het

&

gebied van botsveiligheid. DP1000HY voldoet aan de eisen van
de Duitse vereniging van autofabrikanten, het Verband der Automobilindustrie (VDA), waarmee
het voldoet aan de meest stringente veiligheidseisen van autofabrikanten wereldwijd.
Sander Heinhuis, European Marketing Manager Automotive bij
Tata Steel: ,,De veiligheid van inzittenden is de meest belangrijke overweging bij het ontwerpen van een auto, maar met de
steeds toenemende druk om de
uitstoot van CO2 te verlagen, is
het van vitaal belang dat fabrikanten materialen gebruiken die
zo licht mogelijk zijn. Met de ontwikkeling van DP1000HY heeft
Tata Steel een staalsoort ontwikkeld die hoge vloeigrens, ultra
hoge sterkte en vervormbaarheid
combineert, waardoor autofabrikanten de dikte kunnen reduceren van het staal dat ze gebruiken. Daardoor kunnen ze een
indrukwekkende mate van bescherming bij botsingen bieden
en tegelijkertijd het gewicht reduceren. We werken nauw met
onze klanten samen om de voordelen te laten zien van het gebruiken van dit product.”
DP1000HY staal bevat koolstof
en mangaan om de sterkte en
versteviging te vergroten. Het is
beschikbaar in een reeks afmetingen, van een dikte tot 2mm en
een breedte tot 1.400mm. Het is
afgewerkt met een dompelverzinkte coating, die goede bescherming tegen corrosie biedt
en het een kosteneffectieve oplossing maakt voor de carrosseriestructuur.
De productie van DP1000HY is
vorige maand begonnen. Tata
Steel levert de orders van nieuwe en bestaande klanten vanuit
haar vestiging in IJmuiden. Deze nieuwste toevoeging aan de
range van tweefase staalsoorten
betekent dat het bedrijf nu drie
sterktes kan aanbieden, van 600,
800 en 1.000 megapascals.

Velsen - De Stadsschouwburg
Velsen viert vanaf september een
jaar lang feest. Een theaterseizoen
lang komen de grootste namen uit
de theater-, televisie en filmwereld
langs. Wat te denken van DWDDmoppentapper Ton Kas, Sesamstraat-held Hakim of showman
Jandino.
Toen Ton Kas zijn moppentrommel
open trok in DWDD was de tournee van ‘Eerste Klootviool’ in no
time uitverkocht. Gelukkig volgt er
een tweede. ‘Eerste Klootviool’ is
5 november in Velsen te zien. Op
2 april kan iedereen in de Stadsschouwburg ontdekken dat Pieter Derks (bekend van DWDD en
In Goed Gezelschap) in het theater minstens even leuk is als op
tv. Paulien Cornelisse brengt net
als in Matthijs’ programma in
haar theaterprogramma een vrolijke mix van zin en onzin over taal.
Met haar voor de Poelinario genomineerde show ‘Maar ondertussen’ komt zij op 21 februari naar
Velsen.
Ouders kunnen de televisie uitlaten, want Hakim, Bumba, Woezel
en Pip, Nijntje en Kikker zijn ook
live in het theater te bewonderen.
In het jubileumjaar komt op 10 december ook de grote familiemusical ‘Kinderen voor Kinderen’ met
‘Waanzinnig gedroomd’ naar Velsen. De populaire tv-serie ‘Kinderen geen Bezwaar’ met Alfred van
den Heuvel krijgt een theaterversie (18 november). Evenals de lijst
der lijsten, de Top 2000. Eind december kan in de Stadsschouwburg live genoten worden van de
rijke popgeschiedenis. De oudere televisiekijkers herinneren zich
Dorus als de dag van gister. Albert Verlinde eert de komiek Tom
Manders met ‘Een avond met Do-

rus’ (10 maart) met in de hoofdrol
Henk Poort.
Deze zomer zijn de opnames gestart voor het vijfde deel van ’’t
Schaep met de vijf pooten’ dat pas
in 2015 op televisie wordt uitgezonden. Gelukkig zijn enkele acteurs uit de serie al eerder in de
Stadsschouwburg Velsen te zien:
Pierre Bokma, Ton Kas, Bianca
Krijgsman (Plien en Bianca) en
Carry Tefsen (in musical ‘De Jantjes’). Richard Groenendijk, Jandino, Tineke Schouten, Peter Heerschop, Paul Haenen, Viggo Waas
en Jan Smit zijn zomaar wat andere televisiehelden die afreizen
naar de Stadsschouwburg Velsen.
GTST’S Bartho Braat (Jef Alberts)
speelt met Paul de Leeuw’s Adje in
de toneelklucht ‘Taxi Taxi’. De razend populaire Guido Spek (Sjoerd Bouwhuis) maakt met Jim Bakkum en rapper Yes-R ‘Hartsvrienden’ (2 en 3 mei in Velsen). (foto:
Roger Cremers)

Stadsschouwburg Velsen

Vier het Leven: samen
uit, samen genieten
Velsen - Mensen op leeftijd die
graag naar het theater gaan,
maar liever niet (meer) alleen
gaan of voor wie de rit naar de
Stadsschouwburg Velsen een
hele opgave is geworden. Voor
hen is Stichting Vier Het Leven.
Vrijwilligers nemen de Vier Het
Leven-gasten graag mee naar de
Stadsschouwburg Velsen voor
een heerlijk ontspannen avondje uit. Vier Het Leven verzorgt
het vervoer, de entreekaarten, de
consumpties en zorgt natuurlijk
voor prettig gezelschap. Naast
de vrijwilliger zijn dat een aantal
andere theaterliefhebbers.
Leuk weetje voor alle mensen op
leeftijd is dat de jarig schouwburg in haar jubileumseizoen
een heuse ‘Krasse Knarren Revue’ op het programma heeft
staan. ‘Vooral doorgaan!’. En dan
moet u het Engelse accent er

even bij denken. Choreograaf,
regisseur en acteur Barrie Stevens maakte die woorden onvergetelijk bij zijn optredens als jurylid van de ‘Soundmixshow’. Het
is daarom een eer dat Stevens,
die dit jaar zeventig wordt, als
gast optreedt in de gloednieuwe
‘Krasse Knarren Revue’.
Een échte revue met alles erop
en eraan. Met Saskia van Zutphen (Mrs. Einstein, ‘Vuile Huichelaar’) als spreekstalmeester zet Stevens op 25 januari om 14.30 uur met Martin van
Dijk en Astrid Nijgh de Stadsschouwburg Velsen op zijn kop.
‘De Krasse Knarren Revue’: Golden Oldies in concert.
Een zondagmiddagmatinee met
schwung en allure!’
Meer informatie over Vier Het
Leven: www.4hetleven.nl of telefoon 035-5245156.
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Inzameling
oud papier
Santpoort-Noord - Maandag 18
augustus beginnen de basisscholen weer met hun lessen en start
ook weer de inzameling van oud
papier van de Bosbeekschool.
Men kan oud papier weer dagelijks, onder schooltijd, kwijt in de
opslag aan de Molenstraat naast
de ingang van het schoolplein.

Tobbedansen

Extra knutselen in Pieter
Vermeulen Museum
Driehuis - De laatste week van
de zomervakantie is tevens ook
de laatste week dat de vrolijke
tentoonstelling ‘Lentekriebels en
zomerzon’ bezocht kan worden.
Het museum is dinsdag t/m vrijdag en op zondag van 13.00 uur
tot 17.00 uur geopend.
Ter afsluiting van de tentoonstelling kan er woensdag 13, vrijdag
15 en zondag 17 augustus tussen 14.00 uur en 16.00 uur geknutseld worden onder begeleiding van een vrijwilliger van het
museum. Er kan gekozen worden uit een lenteschilderij, een
zomerketting met schelp en een
rupsje op een blad.
Alle knutselactiviteiten kosten
1 euro bovenop de entreeprijs
van het museum. Voor of na het

knutselen kan dan de tentoonstelling bekeken worden. De expositie laat op speelse wijze zien
wat er gebeurd in de natuur om
ons heen in de lente en de zomer. Er is aandacht voor de sloot,
de vogels, de bloemen en de insecten en is geschikt voor iedereen vanaf 3 jaar.
Na 17 augustus is het museum
tot en met 6 september gesloten voor publiek. Er wordt dan
hard gewerkt om de nieuwe tentoonstelling ‘Bosranden’ over de
planten en dieren die je aan de
Nederlandse bosranden kunt tegen komen in orde te maken.
Op zondag 7 september zal deze tentoonstelling, boordevol opgezette dieren feestelijk worden
geopend.

Profiteer van hoogspringende kortingen
kan ook nog eens voordelig!
Want de kortingen tijdens de
GroenSale kunnen oplopen tot
wel 50 procent!
Het is daarom zeker de moeite waard om van woensdag 13
tot en met dinsdag 26 augustus een bezoek te brengen aan
GroenRijk Velserbroek. Want
daar staat namelijk alles in het
teken van de GroenSale. Vang
ze!
Kijk voor alle vestigingen en
meer informatie op www.
groenrijk.nl.

www.
www.

.nl
.nl

Diefstal buitenboordmotor
IJmuiden - De politie heeft vorige week woensdag, kort na
middernacht, twee mannen uit
IJmuiden van 25 en 27 jaar oud
aangehouden. Zij worden verdacht van het stelen van een buitenboordmotor vanaf een boot in
Uitgeest. De politie achtervolgde
de verdachten vanaf de A9 naar
IJmuiden. In de omgeving van de
Kromme Mijdrechtstraat lieten
de twee hun auto achter, met de
buitenboordmotor er nog in. Na
een korte zoekactie in de omgeving, waarbij ook een politiehond
is ingezet, werden de verdachte
gevonden en aangehouden. Zij
zijn voor nader onderzoek ingesloten.

Inbrekers
aangehouden

GroenSale bij GroenRijk

Velserbroek - Het is GroenSale bij GroenRijk met hoogspringende kortingen door het hele
assortiment.
Van 13 tot en met 26 augustus
krijgt u de meest waanzinnige
kortingen op de mooiste tuinplanten, tuinmeubelen, barbecues, sfeerproducten, dierenvoeding etc.
Bent u net terug van vakantie en wilt u lekker nagenieten
in eigen tuin? GroenRijk helpt
graag mee om uw tuin klaar te
maken voor het najaar en dat

IJmuiden - Ter afsluiting van de
schoolvakantie is er bij Speeltuin
Zeewijk aan de Orionweg 700
zondag 17 augustus het jaarlijkse tobbedansen. Zondag 24 augustus is er een spetterend optreden van Sjaak Verkade met
Dumo, Harold en clownsduo De
Mikkies. Beide dagen gaat de
speeltuin om 13.00 uur open. De
entree bedraagt 50 eurocent per
persoon. Voor meer informatie:
0255-515248 of 0255-537990.

IJmuiden - Op vorige week vrijdag hield de politie drie Amsterdammers van 21, 21 en 22 jaar
oud aan op verdenking van poging tot inbraak. Omstreeks
20.30 uur kreeg de politie melding dat getuigen twee mannen
hadden gezien op het dak van
schuurtjes aan de Lekstraat in
IJmuiden. De omstanders hadden de jongens vastgepakt en
de politie gebeld. De verdachten
wisten er echter in een personenauto vandoor te gaan, nadat
een van hen de omstanders had
bedreigd met een mes. De politie
trof de vluchtauto even later aan
op de Amsterdamseweg waar
het de A22 richting Haarlem opdraaide. De auto kon op het Rottepolderplein worden klemgereden. In de auto trof de politie inbrekersgereedschap aan. De politie nam de auto en het gereedschap in beslag. De politie stelt
een nader onderzoek in.

IJsvogel losgelaten
in Spaarnwoude
Regio - Vorige week is in Spaarnwoude een ijsvogeltje losgelaten.
Het vogeltje was gewond geraakt
in de omgeving van Soest en is
door de hulp van vrijwilligster Elles van Vogelopvang Soest weer
helemaal opgeknapt. We hopen
dat de ijsvogel snel een leuk plekje vindt in Spaarnwoude en daar
een geschikt territorium kan vestigen.
In Spaarnwoude leven meerdere ijsvogels. Het zeldzame vogeltje
is prachtig van kleur. De metaalachtige glans van de blauwe veren op de rug en roestkleur op de
borst, zijn kenmerkend voor de ijsvogel. Heel af en toe vliegt de ijs-

vogel voorbij. In een flits zie je dan
een mooi blauw juweeltje over
het water scheren. Spaarnwoude
biedt volop mogelijkheden voor
recreatie zoals zwemmen, een
leuke fietstocht of wandeling maken, picknicken, skeeleren, steppen, paardrijden, dag kamperen
of lekker op een bankje zitten en
genieten van de zon. Ook zijn er
leuke restaurants en vrijetijdsondernemers in het gebied gevestigd. Een bezoek aan informatieboerderij Zorgvrij is ook de moeite waard. Daarnaast is er jaarlijks
een groot aantal activiteiten voor
een dagje eropuit met het hele gezin. Zie ook www.spaarnwoude.nl.

Negatief zwemadvies
zwembad Buitenhuizen
Velsen-Zuid - De provincie
Noord-Holland heeft een negatief zwemadvies ingesteld voor
Droompark Buitenhuizen in Velsen. In het zwemwater is een hoge concentratie blauwalg geconstateerd.
De provincie Noord-Holland
heeft in overleg met Hoogheemraadschap van Rijnland besloten een negatief zwemadvies in
te stellen omdat in het zwemwater veel blauwalg is aangetroffen. Bij een negatief zwemadvies
is zwemmen op die plek slecht
voor de gezondheid. Zwemmen
wordt iedereen afgeraden. Volgende week wordt de waterkwaliteit opnieuw gecontroleerd.
De provincie adviseert om bij

elk bezoek goed te letten op de
blauwe borden die bij alle officiele zwemlocaties in Noord-Holland staan. Op de borden staat
naast algemene informatie over
de locatie ook vermeld of op dat
moment een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt.
De provincie geeft dagelijks actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Noord-Holland op www.
zwemwater.nl en via de zwemwatertelefoon, 0800-9986734.
De provincie Noord-Holland
geeft actuele informatie over negatieve zwemadviezen en zwemverboden ook door via Twitter:
http://twitter.com/ProvincieNH.

Afgelopen vrijdagmiddag, tijdens de vrijmarkt van Dorpsfeest
Santpoort, had ik drie plastic tassen en een boekenplank aan een
echtpaar - mogelijk handelaren
- in vertrouwen in bewaring gegeven bij wie ik de boekenplank
had gekocht in de Crocusstraat
ter hoogte van de Thuiszorgwinkel. Zij waren in bezit van een
grote 2-deurs witte bestelwagen.
Ik moest mijn fiets ophalen. Door

overmacht - pinpas gestolen –
duurde het allemaal 20 minuten langer. Bij terugkomst waren
de ‘vogels’ en mijn tassen, met
veel inhoud, gevlogen! Ik voel mij
zee verdrietig, dit is namelijk de
tweede keer in korte tijd! Ik had
een erg leuke dag, maar de afloop was zeer teleurstellend. Wie
heeft een tip?
Evalien de Lange, Velserbroek
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Handboogschieten druk
bezocht op dorpsfeest

Open dagen
bij ATV
De Hofgeest
Santpoort-Noord - Op zaterdag 16 en zondag 17 augustus
worden bij Amateur Tuinders
Vereniging De Hofgeest de
jaarlijkse open dagen gehouden. Op deze dagen kan het
publiek een kijkje nemen op
het mooie tuincomplex in Santpoort-Noord waar onder meer
genoten kan worden van een
prachtige fuchsiatentoonstelling, verzorgd door de Fuchsiavereniging. Er is ook een kleine
braderie en een tentoonstelling
van zelfgekweekte groenten,
bloemen en fruit. In het kader
van 25 jaar biologisch tuinieren
zijn veel biologische producten
te verkrijgen.
Zo kan men groenten kopen
bij een kraam van een biologische boerderij. Er zijn biologische wijnen en tal van andere biologisch geteelde producten. Men kan leuke Fair Trade
cadeautjes kopen bij de Derde Wereld winkel, er zijn zelf
gemaakte jams, 3-D kaarten,
planten, pentekeningen, er is
mooi vilt- en tiffanywerk, men
kan een kip adopteren bij de
cliënten van De Waerden en de
imker en mandenvlechter vertellen over hun werk. Bezoekers kunnen mooie tuinen bekijken en de jeugd kan knutselen, zich laten schminken of
meedoen aan een speurtocht
waar een ijsje mee te verdienen is.
Op het sfeervolle plein kan het
publiek genieten van versgerookte zalm, gebakken vis, haring, makreel, poffertjes en saté. Bij de coffeecorner is koffie en thee verkrijgbaar. Het
publiek kan de publieksprijswinnaar voor de groenten- en
bloemententoonstelling aanwijzen. Ook in de kantine staat
men voor u klaar. Er is parkeergelegenheid, maar aangeraden
wordt zoveel mogelijk met de
fiets naar het Spekkenwegje 2
te komen.
De open dagen zijn op zaterdag 16 augustus van 12.00 tot
18.00 uur en zondag 17 augustus van 11.00 tot 16.30 uur.

Oud bankstel in brand
IJmuiden – Afgelopen zaterdagmiddag is de brandweer uitgerukt naar het Schapenlandje aan de Maasstraat. Onbekenden hadden een oud bankstel in brand gestoken. De brand
was aan de voet van een boom
naast enkele speeltoestellen. Op

het moment dat de brandweer
arriveerde was de boom al verschroeid. Met een enkele straal
water was de brand snel geblust.
Hierna is de boom nog goed nat
gemaakt om te voorkomen dat
deze bleef broeien. (foto: Ko van
Leeuwen)

Voetbalclinic VV IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag 16 augustus wordt bij de VV IJmuiden
het voetbalseizoen geopend
met een voetbalclinic voor de
jeugd.
Uit Engeland komen twee
jeugdtrainers van Chelsea en
Arsenal deze clinic verzorgen.
De eigen jeugdtrainers zullen
hen daarbij ondersteunen.
Deze clinic begint om 9.00 uur
voor de F-pupillen en deze zullen in circuitvorm een aantal
oefenvormen gaan uitvoeren.
Daarna komen de E-pupillen
die een techniektraining krijgen met een afsluitende partijvorm waar de geoefende tech-

niek in terug zal komen. Vervolgens komen de D-pupillen. Die
getraind gaan in weerstand en
afwerkvormen. Ook krijgen zij
een technisch warming-up.
Na de middag komt de oudere
jeugd aan de beurt die voornamelijk les krijgen in positiespel.
Na afloop krijgen de jeugdtrainers van IJmuiden nog een uitleg over het wie, wat, wanneer
en waarom deze oefeningen.
Tevens zal de jeugdcommissie
van VV IJmuiden de ouders van
de F- en E-pupillen verder informeren over het nieuwe seizoen.
Deze clinic is mogelijk gemaakt
door diverse sponsoren.

Greenpeace-ship
terug in Nederland

Mooi bedrag
voor EHBZ
IJmuiden – Klanten van de
Vomar op het Kennemerplein
hebben massaal statiegeldbonnen ingeleverd voor EHBZVelsen. Maandag overhandigde Esther van der Tuuk en bedrijfsleider Van der Vliet een
cheque van 1.696,20 euro aan
de redders van aangespoelde
zeezoogdieren. Mede hierdoor
kunnen de vier vrijwilligers van
EHBZ-Velsen hun werkzaamheden blijven voortzetten. Zij
bedanken de directie en de
klanten van de Vomar voor hun
steun.

IJmuiden - Zaterdagochtend
is het Greenpeace-schip Arctic Sunrise teruggekeerd in Nederland. Het schip was vorig jaar
betrokken bij een protestactie
tegen olieboringen in de Poolzee. Hierbij is het schip door de
Russische autoriteiten aan de
ketting gelegd in Moermansk.
Een aantal bemanningsleden
heeft gevangen gezeten.

Volgens Greenpeace verkeert
het schip in slechte staat doordat er geen onderhoud is gepleegd tijdens het verblijf in
Moermansk. Ook is veel apparatuur vernield of gestolen.
De Arctic Sunrise werd in IJmuiden opgewacht door een aantal
kleine boten die het schip naar
Amsterdam escorteerden. (foto:
Ko van Leeuwen)

Santpoort-Noord - Op zondag
3 augustus had handboogschutterij VZOS de deuren geopend
voor belangstellenden. Meer dan
100 jonge en oudere schutters in
spe hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt om een paar
pijlen te schieten.
Onder begeleiding van leden
van VZOS werd op een afstand
van 10 meter geschoten. Door
de Harddraverij Vereniging waren er prijzen beschikbaar gesteld en de strijd om de bokalen
was fel.
Rens Hagen (bestuurslid HDV)
en dorpsfeest fotograaf Joost
Wouters gingen zelfs een onderling duel aan. Dat ging gelijk op en pas bij de derde beslissende pijl bleek Rens toch iets
meer aanleg te hebben. Plaatjes
schieten kan Joost dan wel weer
(veel) beter.
Voor het tweede jaar op rij was
VZOS ook actief op de laatste
zaterdag van de feestweek. Op
de Weymanweide was een buitenbaan aangelegd. Veel bezoekers hebben ook op die dag hun
Robin Hood kwaliteiten kunnen
vertonen. De beste schutters
konden ook hier een prijs winnen. Op deze baan gaven leden
van de club demonstraties op
wedstrijdafstanden van 18 en 24
meter. Leden van VZOS hebben

zelf ook nog getracht een prijsje
weg te slepen, dit bij het steentje werpen. Ondanks de inzet
van vier teams is dat niet gelukt.
Steentje werpen is toch een iets
andere tak van sport, maar volgend jaar gaan ze het zeker weer
proberen.
Voor de uitslagen, foto’s en informatie www.hbsvzos.nl. VZOS
dankt de Harddraverij Vereniging en alle vrijwilligers en bezoekers hartelijk voor een heel
geslaagd Dorpsfeest Santpoort
2014.

Jeu des Boules

Dit jaar vrouwelijke
Dorpskampioen
Santpoort-Noord - Op een zonovergoten dinsdagmiddag werd
er weer gejeudebouled tijdens het
Dorpsfeest Santpoort. Waar verleden jaar de weergoden ons flink
in de steek hadden gelaten en er
eigenlijk niets anders op zat dan
het af te gelasten, waren de voorbereidingen dit jaar prima, met
zelfs een Boulodrome als slechtweer-accommodatie achter de
hand.
Er zou dus zeker gespeeld worden om het Dorpskampioenschap
dit jaar!
PUIJ en PUK hadden voldoende
leensets met jeu de boules meegenomen om iedereen te voorzien
van een set, zodat men zeker niet
met lege handen bleef staan. 40
deelnemers speelden in een Doubletten Grand Melée elk hun eigen schema over vier wedstrijden.
Het Zuid-Europese zonnetje, enthousiaste toeschouwers, muziek,
de bar en de bankjes, tafels en
stoelen op het Landje van Scholz
zorgden verder voor de uitstekende ambiance. Er zijn mooie, goede en spannende wedstrijden gespeeld. Misschien niet altijd met
het gewenste resultaat, maar in
goede sfeer werd de boules gerold, gegooid en zelfs geschoten!
Dankzij de wedstrijdleiding en het

spelschema op de computer waren alle spelers blij en tevreden
met de organisatie en het tijdsverloop van de wedstrijden.
Bij de Ceremonie Protocollaire, de
prijsuitreiking, kwam de voorzitter van de Harddraverijvereniging,
Bas Kuntz persoonlijk de winnaars omroepen en huldigen.
Uiteindelijk werden er drie winnaars uitgebreid gehuldigd, want
voor iedere categorie was er iets
te winnen.
Bij de jeugd overwon Mijs Hamers de hoofdprijs met 4 gewonnen wedstrijden en een puik puntensaldo van +24. Een petanquetalent!
Bij de heren overwon Joop Tjeertes met vier gewonnen en ook
+24, waarbij hij twee andere heren nipt achter zich had gelaten.
En bij de dames overwon Manon
de Gier met 4 gewonnen wedstrijden en een saldo van +34, waardoor ze ook met ruime voorsprong
gehuldigd werd als Dorpskampioen Jeu de Boules 2014.
Wilt u ook een kennismaken met
Jeu de Boules, of Petanque zoals wij dat zeggen bij PUIJ en bij
PUK. Kijk dan even op www.puij.
nl of op www.puk-haarlem.nl of
kom eens langs in IJmuiden of
Haarlem.

Dorpsfeest Santpoort 2014
Reinderman & Peelen winnen 3e
Santpoortse Kroeglopertoernooi

Uitslag Kortebaan Draverij
Santpoort 2014

Hoogste omzet ooit op een kortebaan gerealiseerd
1. Yankee Attack met Jeffrey Mieras
(trainer Jan van Dooyeweerd en eigenaar Stal De
Groningers)
2. Iper Flying met Aad Pools (trainer Aad Pools en
eigenaard Peter Aleman)
3. Asko Bond met John de Leeuw (trainer Hans Bot
en eigenaar Stal De Groningers)
4. Cunera Beukenswyk met Caroline Aalbers
(trainer Caroline Aalbers en eigenaar Kas Timmer)
5. Lifeislife met Wim van der Mespel (trainer Leo
Kokkers en eigenaar Holland TTS)
5. Black Beauty Venus met Manon Pools
(trainer en eigenaar Aad Pools)
5. Dempsey Donon met Rick Wester
(trainer Jos Oorthuijsen en eigenaar Jan van
Blokland)
2014 is niet alleen memorabel vanwege de naamsverandering van trofee (voorheen Manus Masteling Trofee, nu
Aart Aarts Trofee), maar bovendien vanwege een absoluut
record in totalisatoromzet. Op de baan in Santpoort werd
een totalisatoromzet gerealiseerd van maar liefst 111.853
euro! Dit is voor alle kortbanen van Nederland een
absoluut record. In 2011 ging Santpoort als enige al eens
nipt door de grens van een ton (100.453), maar wat nu
gebeurde was écht fenomenaal.
De Harddraverij Vereniging is trots op de pikeurs, trainers
en eigenaren van paarden en de officials van de NDR die
dit evenement mogelijk maken en natuurlijk op het talrijke
publiek dat heeft kunnen genieten van de Kortebaan
Drafsport.

Op zondag 3 augustus was het weer tijd voor het 3e Santpoortse
Kroeglopertoernooi plaats. Met prachtig weersvooruitzichten en 51
deelnemende duos beloofde het een fantastisch mooie dag te gaan
worden! Oud Nederlands kampioen Dimitri Reinderman & oud Santpoorter Piet Peelen hadden zich last-minute aangemeld en waren gelijk favoriet voor de titel. Voor Santpoort moest het komen van de Roode
& de Roode en jeugdigde talenten vd Lende & Gravemaker.
Op de ochtend van het toernooi was er een strakblauwe lucht, een lekkere zonnetje en een warm kopje thee van Café de Wildeman om goed
mee wakker te worden. Dankzij het goede werk van de rondemissen
Anne & Anne en onze IT-er Nico Schumacher kon de opening worden
verricht door Bas Kuntz en Rens Hagen van de Harddraverijvereniging
Santpoort en Omstreken. Rens heeft hierbij het stokje overgenomen
van Bernard Vork. Onze dank hierbij aan de Harddraverijvereniging is
weer groot! Omdat ondergetekende dit jaar voor het eerst zelf mee
schaakte valt er hier in dit verslag helaas weinig te melden over individuele schaakprestaties. Helaas viel de eigen schaakscore nogal tegen
en heb ik oa mogen ondervinden dat Hing Ting Lai een verschrikkelijke goede snelschaker is en dat je tegen Rob Duijn geen pionnen
weg moet geven. Gelukkig wist teamgenoot Richard Dietvors dit ruimschoots te compenseren met 5 uit 7!
Uiteindelijk kwamen na 7 rondes Reinderman & Peelen boven als terechte winnaars met maar liefst 13 uit 14! Een 2e plek was er voor het
sympatieke duo Bosboom & Köhler met 11,5 punten. De 3e t/m 5e plek
werd gedeeld door Robert Ris & Balcerak (Balcerak was helemaal uit
Zwitserland overgekomen), het Leidse duo Pijpers & Wantola en de
Jong & vd Berg (de organisator van het Tilburgse Kroeglopertoernooi).
De ratingprijzen t/m 1900 werden gewonnen door Oudewaal & Bolhuis
en Lai & Kania. Een 3e prijs was hier voor het befaamde duo Kemper &
Scheermeijer. De ratingprijzen t/m 1650 werden gewonnen door Gravemaker & Baron, op de voet gevolgd door de Jong & Lammers en Visser & de Koning. Een speciale trofee was er nog voor het duo van Hulst
& Klinkerberg (terug te vinden bij de foto’s). Na afloop van het toernooi
werd er nog door 37 schakers samen gegeten in de mooie binnentuin
van Laantje (en er werden ook nog de nodige biertjes genuttigd).
De organisatie vond het weer een zeer geslaagd toernooi en wil iedereen ook graag uitnodigen voor het 4e Santpoortse Kroeglopertoernooi
op zondag 2 augustus 2015!
Natuurlijk is dit niet mogelijk zonder de hulp van:
- Mijn mede-organisatoren Rob de Roode en Gerard Swier
- Onze indelingsgoeroe Nico Schumacher
- De lieftallige rondemissen Anne & Anne
- De Harddraverijvereniging (en Rens Hagen in het bijzonder)
- Feestweekfotograaf Joost Wouters (https://www.facebook.com/
dorpsfeestsantpoort)
- Onze speellocaties: de Wildeman, Bartje, Ramsis, Dingespoort,
Laantje, Chen Tong Kong en Manor
- Onze sponsoren voor de mooie prijzen in natura: Santpoorts bier,
Wijnhuis ten Bilt, Korenmolen de Zandhaas, Laantje en de Santpoortse
Verleiding.
Namens de organisatie wil ik graag iedereen bedanken en hopelijk tot
volgend jaar! Hans Kors

Uitslagen straatvoetbaltoernooi

Sterkste van Santpoort
Heren
1. Thomas Wouterse
2. Raymond selhorst
3. Jacob Tanger
Dames
1. Marleen de Kroon
2. Laura de Waard
3. Lianne Beijer

Rode draadspelletjes:
1e prijs Voetbowlen (6 t/m 8 jr.) Mats Kamphuis
1e prijs Voetbalanceboard (6 t/m 8 jr.) Thom Steenbergen
1e prijs Gatenschieten (6 t/m 8 jr.) Zian de Agrela
1e prijs Gatenschieten (9 t/m 11 jr.) Emiel van Oord
1e prijs Gatenschieten (11 t/m 13 jr.) Krijn de Klerk
1e prijs Balletje hooghouden (9 t/m 11 jr.) Nick Steenbergen
1e prijs Balletje hooghouden (11 t/m 13 jr.) Maurits de Bie
1e prijs Panna voetbal (9 t/m 11 jr.) Jesse Dexel en Hugo de Bie
1e prijs Panna voetbal (11 t/m 13 jr.) Thom Harmsen en Maurits
de Bie
Keepster van het toernooi: Julia Witteman
Speler van het toernooi: Kas Kamphuis
Raad het aantal gescoorde doelpunten: Tygo Romeijn
Jarige job dit jaar was: Kilian Rozemeijer hij kreeg een kadobon
van Intertoys de Ballon. Pauze wedstrijd onder de 6 jaar (19
deelnemertjes); Folkerts design & printing tegen Folkerts Design
& printing was gewonnen na penalty’s door: Folkerts Design &
Printing.Stichting Straatvoetbal Santpoort heeft met haar ‘goede
doel actie’ voor AV Suomi ‘op weg naar een TON’ een bedrag
van € 687, 50 opgehaald.

Steenwerpen
1. Team Peereboom met 200 punten
Struik, Jules, Emiel en Sijmen
2. Team Keigoed met 195 punten
Dennis, Mark, Esther en Joey
3. Team Feesthoedjes op!
Flip, Mathijs, Mink en Luuk
Poedelprijs:
Kids van Schoen: Lissie, Janneke en
Marlie

Ringsteken
Ringsteken op de fiets –tot en met
9 jaar
1. Ibe de Jongh
2. Elise van Lith
3. Ivar Molenaar
Ringsteken op de fiets – 10 tot en
met 14 jaar
1. Anne van den Berg
2. Maud Rustemeijer
3. Lotus de Wijs
Beide winnaars van het ringsteken op de
fiets wonnen een prachtig nieuwe fiets
van Rijwielhuys Santpoort.
Ringsteken op de pony
1. Devi de Zeeuw met Amaru uit Driehuis
2. Brenda Moriën met Bacardi
3. Kim Brouwer met Silas uit Haarlem
Schoonste geheel:
Jaira Menzel met Juulsa uit IJmuiden
Ringsteken op het paard
1. Lakisha Menzel met Chello
uit IJmuiden
2. Mariska Damstra met Ginger
uit IJmuiden
3. Jolanda Kaptein met Shakira
uit Velserbroek
Schoonste geheel:
Bernadette Kloes met Browny (30 jaar!)
uit Spaarndam
Ringsteken op de brommer
1. Buurman en Buurman
(Derk ter Berg en Rene Langedijk)
2. Jongens van de Cameleon
(Jasper Schoen en Daan Nelis)
3. Travel bitches
(Silvia en Caroline)
Schoonste geheel:
De Santpoortse Oerknal (Ruth Rutte en
Monique van Steijn)

Jeu de Boules
Dames
1. Manon de Gier
2. Karin van der Laan
3. Astrid Kesting
Heren
1. Joop Tjeertes
2. Harrold Prins
3. Hans van Veen
Jeugd
1. Mijs Hamers
2. Lars van Reeuwijk
3. Zoë Kools

Dorpsfeest Santpoort 2014
Concours Hippique

Uitslag TENTQuiz

Uitslagen Viswedstrijd

Hoogte 40/60
1e: Lakisha Menzel, Little Benditt
2e: Mariska Damstra, Ginger
3e: Naomi Schager, Apollo
4e: Sabrina vd Plas, Aviv Ravig

1e: The Killers, winnaar €100,+ beker + wisseltroffee
2e: Noord, Zuid en The Bronx,
winnaar €50,- + beker
3e: Brickhouse, winnaar €25,+ beker
4e: Christus te Paard,
Feestje Enzo prijs

6-10 jarige
1) Lisa Johansen met 35 vissen.
2) Joep molenaar met 17 vissen.
3) Bas Koene met 12 vissen.

Hoogte 60/80
1e: Michelle Wensveen, Turbo Jantje
2e: Licha Bax, Robinson
3e: Bianca Koert, Sienie Utopia
4e: Rivka Mol, Quenza

Uitslag Wielerronde
1e Brian Burggraaf
2e Arthur Rutte
3e Harmen Brandwijk
4e Frits van Lieshout

Uitslagen Gymkana
& Stoelendans
Uitslagen van de Gymkana
tot 12 jaar:
1e Bracha Bouman op Amigo
2e Jaira Menzel op Juulsa
3e Levi Beumer op Julia
4e Chanel Treffers op Shenna
5e Zoë Koning op Evantie
Uitslagen van de Gymkana
vanaf 12 jaar:
1e Sabrina v/d Plas op Aviv Raviq
2e Desi v/d Westen op Shanna
3e Maaike Vink op Aviv Raviq
4e Kelly Overdelinde op Ruben
5e lakisha Menzel op Juulsa
6e Jowien v/d Plas op Orlinde
Uitslagen Stoelendans:
1e Kelsey v Geldorp
2e Kiki Swiers
3e Kelly Overdelinde

Hoogte 80/100
1e: Marloes Muns, Symfonie
2e: Michelle Wensveen, Turbo Jantje
Speel Uw Spel
1e: Jennifer Schenk, Apollo
2e: Bianca Koert, Sienie Utopia
Pony’s 1e Parcours
1e: B pony, Lakisha Menzel, Chello P
1e: M/Z pony, Charlize Wielart, Dopple
Grew Dey Dop
Pony’s 2e Parcours
1e: B pony, Lakisha Menzel, Chello P
1e: M/Z pony, Charlize Wielart, Dopple
Grew Dey Dop
B 1e Parcours
1e: Denise Kerssens, Molly
2e: Babette Brinks, Zuis H
B 2e Parcours
1e: Mayra Meeuwisse, Sascha
2e: Denise Kerssens, Molly
L 1e Parcours
1e: Pim Gehrels, Quick Star
2e: Rinus Aldenkamp, Asper
L 2e Parcours
1e: Pim Gehrels, Quick Star
2e: Michelle Wensveen, Adanka

Gemengde teams
1. Eindbaas
2. Bitch Bashers
2. Gas op die Lollie
4. De Kanonnen

Heren teams
1. Lepelaar Legends
2. Bearforce 1
3. Cnidaria Scyphozoa Aurelia
4. Berenbadpak
5. De brede adonissen van het noorden
6. de Lippenberen
7. Strawberries H3
8. Team Team

Uitslagen Tuigpaarden Santpoort
Rubriek Tweespannen Kampioenschap
1. Disaronno (vader Victory) en Cognac (vader Wiskey HBC) van Nico Calis
uit Opperdoes
2. Sondral (vader Manno) en Dondroniem (vader Uromast) van Cees
Klinkhamer uit Graft
3. Benno B (vader Saffraan) en Zolina (vader Saffraan) van Piet van der
Gugten uit Katwijk.
Rubriek Limietklasse groep 2
1. Colanda (vader Manno) van eigenaar Stoeterij Embregt & Van der Gun
met rijder Cees Embregts uit Rijswijk
2. Varano (vader Manno) met Derk Jan Mekkes uit Groningen
3. Zuwalda (vader Saffraan) van eigenaar C. Dekker met rijder Nico Calis
uit Opperdoes
Rubriek Eenspannen Competitie West
1. Fantast (vader Manno) van Willem van der Gugten uit Katwijk
2. Frame (vader Manno) van eigenaar H. de Vries uit Oudewater met rijder
Marcel van Brug.
3. Dustina (vader Waldemar) met Nico Calis uit Opperdoes
Rubriek Eenspannen T Kampioenschappen Ereklasse
1. Santiago (vader Majesteit) van Wilco van de Wijngaard uit Woerden
2. Cognac (vader Wiskey HBC) van Nico Calis uit Opperdoes
3. Sondral (vader Manno) van Cees Klinkhamer uit Graft
Rubriek Eenspannen gereden door dames
1. Colanda (vader Manno) van eigenaar Stoeterij Embregt & Van der Gun
uit Rijswijk met rijder Sabrina Melotti
2. PrimeVal Wizzkid’s Gonda van eigenaar Stal Mekkes uit Groningen met
rijder Hanneke Mekkes
3. Amaretto (vader Hofmeester) van eigenaar T. Blankendaal uit Zuider
meer geredern door Evelien Langerijs.
Limietklasse groep 1
1. Vaya Condios (vader Larix) van eigenaar Stal Mekkes uit Groningen met
rijder Derk Jan Mekkes
2. Celano (vader Vaandrager HBC) van Dicky Veerman uit Piershil
3. Enzy Dancy (vader Torino) van Marc Rook

Uitslagen
Kwalleballen

Er is dus een gedeelde tweede plaats
met het zelfde aantal gewonnen wedstrijden met eenzelfde doelsaldo

11-15 jarige
1) Max van Slooten met 63 vissen.
2) Dijeno met 28 vissen.
3) Jan v Zonderen met 10 vissen.

Uitslag Steppenrace
Dames
1. De meisjes van Goes
Robbin, Saskia, Lotte, Shelley Versnellie
2. De Sherpa’s van Scouting St. Radboud
Anne van Arendonk, Dionne
Diependaal, Lindsay Brode, Anna Tol
3. Made in Holland
Saskia Hoogzaad, Roselin Walgien,
Loes Passchier, Daphne Kooijmans
Heren
1. De Groene Granaten
Joris Bergman (de Navel), Nick Nijssen,
Koen Nijssen, Maarten Sneekes (de
Witte Condor)
2. De Laffe Borrelaars
Casper de Jong, Herm Brasz, Cas
Rustemeijer, Douwe IJntema
3. Jansma Rutte
Vincent Cuvelier, Richard van der
Heijden, Jens Jansma, Dennis Goes

Uitslagen
Buikschuiven
Jeugd - t/m 14 jaar –
143 deelnemers
1. Danny Does uit Santpoort
met 44,62 meter
2. Teun Trompuit Santpoort
met 39,00 meter
3. Annabel Huijer uit Velserbroek
met 28,53 meter
Volwassenen –
49 deelnemers
1. Joris Bergman alias De Navel
uit Santpoort
2. Rens Hagen alias Bronstige Rens
uit Santpoort
3. Paul Voorting alias El Panzón
uit Santpoort
1. Dame: Jolanda Kroes uit Zaandam
(27,80 meter)
1. Master: Marco Vierhout (52) uit
Nieuw Vennep (27,17 meter)

Uitslagen
7 Van Santpoort
Jeugd:
1e Rosalie Breems
2e Stijn van der Giesen
3e Olivier Hofman
4e Wouter Bant
Volwassenen
1e Yoshi Groen
2e Joost van het Kaar
3e Lars Remijn
4e Jeroen Boellaard

TELSTAR ✩ NIEUWS

‘Telstar is een slapende reus’
Velsen-Zuid - Wie hem kent,
zal het beamen: het enthousiasme van Steef Hammerstein werkt aanstekelijk. Geef
hem een half uur en je bent
net zo trots op de Velsense
betaald voetbalclub als hij. In
Hammerstein heeft Telstar een
commercieel directeur die met
zijn team geen uitdaging uit de
weg gaat.
Door Friso Huizinga
Het zijn geen gemakkelijke tijden
voor Telstar. De hoofdsponsor en
naamgever van het stadion, Tata Steel, liet onlangs weten dat
het staalbedrijf een andere invulling geeft aan de afspraken met
club. De directie zag zich mede
hierdoor genoodzaakt om te snijden in de organisatie en de begroting. Prompt werd Telstar door
de KNVB teruggezet naar de financieel ‘onveilige’ categorie 2.
Vijf jaar lang behoorde Telstar tot
de gezondste clubs van Nederland, maar aan die situatie is door
de teruggelopen sponsorinkomsten een einde gekomen. Dit jaar
wordt gewerkt met een begroting
van 2,1 miljoen euro, tegen 2,4
miljoen in het seizoen 2013-2014.
De terugloop wordt veroorzaakt
door het afhaken van meerdere
kleine en grote sponsors.
Steef Hammerstein is niet het type dat bij de pakken neer gaat
zitten. Daarom werden in de zomermaanden plannen ontwikkeld

om extra inkomsten te
genereren. De shirtsponsoring – zorgenkindje van veel clubs
in de Jupiler League
– werd dankzij de uitgifte van certificaten
verdeeld over bijna 40
bedrijven. Een notaris
bepaalde in juli welke bedrijfsnamen bij
welke wedstrijd op het
shirt prijken. Hammerstein: ,,Op dit moment
betaalt geen enkel bedrijf een ton om een
jaar lang op het shirt
te staan. Op deze manier halen we toch een
mooi bedrag binnen
en krijgen ook kleinere bedrijven
een kans om opvallend in beeld
te komen.’’ Ook werd veel aandacht besteed aan de open dag
op 2 augustus. Ondanks de concurrentie van onder meer Dance
Valley en Dorpsfeest Santpoort
was het een drukte van belang.
Volgens Hammerstein was het in
jaren niet zo druk geweest, voor
hem hét bewijs dat Telstar springlevend is.
Vorige week werd de meest opvallende actie van het nog prille
seizoen gelanceerd. Telstar verstuurde een persbericht waarin werd gemeld dat de club 6000
nieuwe supporters wil aantrekken. ,,Telstar is een slapende
reus’’, aldus Hammerstein. ,,Jaarlijks weten gemiddeld 4.000 per-

Steun voor jongerenactiviteiten

Tata Steel kiest voor
andere sponsorformule
Tata Steel is niet langer
naamgever van het Telstar-stadion. Het staalconcern geeft met ingang van
dit seizoen op een andere
manier invulling aan de samenwerking met de Velsense betaald voetbalclub. Tata
Steel verbindt zich met name aan de activiteiten voor
jongeren, waaronder Telstar
Thuis in de Wijk en Playing
for Succes.
,,We hebben ervoor gekozen
om onze ondersteuning van
Telstar in lijn te brengen met
ons omgevingsbeleid, dat als
thema voor de komende jaren Future Generations heeft”,
aldus Hans Fischer, directeur
van Tata Steel in IJmuiden en
Chief Technology Officer van
Tata Steel. ,,Ons bedrijf heeft

een lange historie in het ondersteunen van de lokale gemeenschap rond onze vestigingen. Dat is ook een van de
kernelementen van de wereldwijde bedrijfsfilosofie van Tata Steel en moederbedrijf Tata. Samen met Telstar gaan we
jongeren stimuleren om bijvoorbeeld een tijdelijke leerachterstand in te halen en actief te werken aan een gezondere levensstijl. Sport en beweging bevorderen niet alleen
de gezondheid van toekomstige generaties, maar helpt jongeren ook om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Daarnaast is het natuurlijk gewoon
leuk om met leeftijdgenoten
actief bezig te zijn. Ik kijk uit
naar een succesvolle invulling
van de samenwerking met Telstar.”

sonen de weg naar het stadion
te vinden. Een prachtig aantal,
maar uit onderzoek blijkt dat circa 6.000 mensen de Witte Leeuwen niet bezoeken, maar wel volgen. Deze ‘slapende supporters’
zijn de sleutel om de weg omhoog
in te zetten. Samen met de vaste
supporters en de mannen op het
veld zullen zij het stadion moeten
vullen en zorgen dat elke tegenstander weer met angst in de benen het veld opstapt. De laatste
seizoenen hebben wij onze ticketprijzen verlaagd zodat betaald
voetbal voor iedereen betaalbaar
is. Wij hopen dit terug te zien in
de toeschouwersaantallen.’’
Hammerstein is er trots op dat de
businessclub van Telstar tot de
meest succesvolle ondernemers-

netwerken in de regio
behoort. Tijdens iedere thuiswedstrijd ontmoeten honderden directeuren, managers en
bestuurders elkaar in de
Witte Leeuwen Kooi of
Club West. De sfeer is
altijd ontspannen en in
de businessclubs wordt
volop over zaken gesproken. ,,We zitten in
een lastige cirkel, met
aan de ene kant water
en aan de andere kant
de grote voetbalbolwerken AZ en Ajax. Toch
leeft Telstar, ook bij ondernemers uit bijvoorbeeld het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Zij vertellen regelmatig dat ze het leuker vinden dan bij Ajax. We hebben het dan niet over het voetbal, maar wel over de sfeer en
het contact tussen de ondernemers onderling. Met Port of Football bieden wij een uniek platform
waar havenbedrijven en lokale
overheden elkaar ontmoeten.’’
De commercieel directeur is realistisch genoeg om zich te beseffen dat de situatie precair is. ,,We
hebben alles en iedereen nodig
om Telstar overeind te houden en
ervoor te zorgen dat het betaald
voetbal voor deze regio behouden
blijft. Als we het nu loslaten, dan
komt het nooit meer terug, daar
ben ik van overtuigd. Daarom zijn
wij blij met iedere bijdrage, hoe

gering ook. Een bakker die intekent voor een advertentie in het
programmaboekje? Geweldig! In
onze zoektocht naar inkomsten
worden we steeds creatiever. Het
aantal barterdeals – bedrijven die
diensten of goederen ruilen voor
zichtbaarheid bij Telstar – neemt
sterk toe. Als wij op die manier
geld kunnen besparen, dan doen
we dat. Het is van het allergrootste belang dat de begroting niet
verder omlaag gaat. De drie ton
die we dit jaar hebben moeten inleveren doet pijn en wordt in de
hele organisatie gevoeld. Maar
als we deze moeilijke fase weten
te overleven, dan ziet de toekomst
er ineens een stuk rooskleuriger
uit. Ik voorspel dat er over een
paar jaar nog maar 18 tot 20 betaald voetbalclubs over zijn in Nederland. We spelen dan vanzelf
weer eredivisievoetbal, maar willen we er bij horen dan moet de
begroting wel omhoog naar 3 tot
4 miljoen euro.’’
Eén van de middelen om extra inkomsten te genereren is de horecapoot van Telstar. De ruimtes in
het stadion zijn af te huren voor
vergaderingen, recepties, bedrijfspresentaties of feesten. ,,We
zijn druk bezig om de horeca verder te professionaliseren. Het stadion is in zes jaar tijd uitgegroeid
tot een volwassen locatie waar
bedrijven graag komen. Het is een
belangrijke inkomstenbron om de
toekomst van onze mooie club
veilig te stellen.’’ (foto: Telstar)

Samenvattingen dit seizoen bij SBS6
De samenvattingen van de
wedstrijden in de Jupiler
League worden dit seizoen
door SBS uitgezonden op
vrijdag en maandag.
Iedere vrijdagavond om 23.55
uur worden de samenvattingen
van de op die avond gespeelde wedstrijden uitgezonden. Op
maandagavond om 23.55 uur
volgt een overzicht van de complete speelronde waarin alle samenvattingen van de vrijdag,
zaterdag, zondag en maandag
worden uitgezonden.
De live-wedstrijden van de Jupiler League zijn in HD-kwaliteit te zien op de tv-zenders
van FOX Sports. Per speelronde zendt FOX Sports een livewedstrijd uit op vrijdag om
20.00 uur, zaterdag 16.30 uur
en maandag 20.00 uur.
Marc Boele, algemeen directeur van de Coöperatie Eerste
Divisie: ,,In samenwerking met
FOX Sports en producent Infostrada Sports werken we voortdurend aan de uitstraling van

de Jupiler League. Zo worden
aankomend seizoen alle wedstrijden in HD-kwaliteit uitgezonden. Hierdoor wordt de
kwaliteit van zowel de live wedstrijden als de samenvattingen
sterk verbeterd. Daarnaast zijn
we erg blij dat we samen met
SBS6 de kracht van de Jupiler League nog beter zichtbaar
maken als het gaat om ontwikkeling en het opleiden van spe-

lers. Naast het aanbod van de
live wedstrijden op FOX Sports
is dit een fantastische toevoeging.”
SBS Programmadirecteur Remko van Westerloo: ,,We zijn erg
blij de samenvattingen van de
Jupiler League te kunnen uitzenden. Wij zien deze competitie als de kraamkamer van het
voetbaltalent in Nederland.’’
(foto: Michel van Bergen)
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Zaterdag 30 augustus

Verkeersmaatregelen
Havenfestival IJmuiden

Opruimactie op het strand
Van 1 t/m 31 augustus ruimt Stichting De Noordzee de héle Noordzeekust op. Begonnen in Cadzand
en eindigend op Schiermonnikoog.
De kust van de gemeente Velsen is
dit weekend aan de beurt, dus help
je mee?

Op vrijdag 15 augustus is de etappe
Zandvoort naar IJmuiden. Startpunt:
strandpaviljoen Thalassa in Zandvoort. Finish: Beach Inn (IJmuiderslag). Op zaterdag 16 augustus begint
de etappe Velsen-Noord naar Castricum. Startpunt: strandpaviljoen Timboektoe in Velsen-Noord. Aanvang elke dag: 10.00 uur. Vrijdag sponsort gemeente Bloemendaal de lunch en zaterdag de gemeenten Velsen en Beverwijk. Iedereen is van harte welkom.
Je kunt je ook aanmelden voor een
halve dag of een andere etappe. Vo-

rig jaar werd samen met 563 vrijwilligers 6590 kilo afval van het strand
gehaald. Per dag wordt gemiddeld 10
tot 12 kilometer strand schoongemaakt. Dat kan niet met een handjevol mensen! Daar is dagelijks de hulp
van tientallen deelnemers voor nodig. Houd je van een fysieke uitdaging, wil je graag samen met vele anderen een unieke prestatie neerzetten en heb je zin in een gezellige dag
op het strand? Meld je dan nu aan
voor een etappe van de Boskalis Beach
Cleanup Tour 2014. Vele handen maken licht werk. Het is ook mogelijk om
spontaan naar strandpaviljoen Timboektoe (etappe Velsen-Noord/Castricum) of strandpaviljoen Thalassa in Zandvoort (etappe Zandvoort/
IJmuiden) te komen. Meer info en/of
digitaal aanmelden: www.noordzee.
nl/tour/#sthash.195SAsqz.dpuf. (foto: Gemeente Velsen)

Werk aan de weg
Velserbeek
Op het landgoed Velserbeek in Velsen-Zuid worden van maandag 18
t/m woensdag 20 augustus asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. In
deze periode is het park niet of beperkt bereikbaar voor auto’s vanaf
de Parkweg. Bezoekers kunnen parkeren nabij de ingang Van Tuyllweg
of nabij Oud-Velsen.
’t Spijk/Hofgeesterweg
Op woensdag 20 augustus komt er
nieuw asfalt op de fietsstroken van
’t Spijk en een deel van de Hofgeesterweg in Velserbroek. Beide wegen
zijn dan voor alle verkeer afgesloten.

Kleeflaag
Houd u er rekening mee dat er altijd eerst een kleeflaag wordt opgespoten voordat het nieuwe asfalt
wordt aangebracht. Wij raden u af
de weg vroegtijdig te betreden. Pas
ook op met uw huisdieren. Verder
kunnen er enige resten in de berm
terecht komen. Controleer daarom
uw schoeisel voordat u een pand of
voertuig betreedt.
Mocht u per ongeluk kleefresten
aan uw schoeisel of kleding krijgen,
dan kunt u de aannemer (BAM-wegen) advies vragen om dit te verwijderen.

Op zaterdag 30 augustus is het
Havenfestival IJmuiden. De Trawlerkade wordt langs de Vissershaven van IJmuiden omgetoverd tot
festivalterrein. De haven ligt vol
met prachtige schepen, terwijl er
op de wal diverse optredens zijn.
Voor het volledige programma
zie: www.havenfestivalijmuiden.
nl . Deze wordt ook uitgedeeld bij
de infostand aan het begin van de
Trawlerkade.

Verkeersmaatregelen
Voor de veiligheid van wandelend en
fietsend publiek en voor de juiste toestroom van automobilisten zijn een
aantal verkeersmaatregelen getroffen. Op belangrijke punten staan verkeersregelaars. Parkeren is mogelijk
in het Middenhavengebied.
Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt afgesloten voor autoverkeer. Hetzelfde geldt
voor alle zijstraten van de Trawlerkade.
Vanaf donderdag 28 augustus worden de diverse podia opgebouwd
op de Trawlerkade. De organisatie
dringt erop aan om hier alleen voor
korte tijd te parkeren.

De afsluitingen en verkeersmaatregelen zijn van kracht op
zaterdag 30 augustus van 11.00
tot 24.00 uur.
Extra informatie voor bedrijven
rond Trawlerkade en Halkade
Bedrijven en bewoners die op 30 augustus toch het evenementengebied
willen bereiken (bestemmingsverkeer), kunnen per mail een ontheffing aanvragen bij de organisatie, info@havenfestivalijmuiden.nl.
Fietsen
Het evenemententerrein is niet toegankelijk voor (brom)fietsers, behalve de ontheffingshouders. Een bewaakte fietsenstalling is te vinden
aan het begin van de Trawlerkade bij
het kantoor van de KNRM.
Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en Beverwijk (via Pontplein, De Noostraat,
Lange Nieuwstraat, Marktplein,
Kennemerlaan en Oud-IJmuiden)
heeft een halte op de Dokweg. Vanaf hier is het festivalterrein binnen
2 minuten lopend te bereiken. (foto:
Gemeente Velsen)
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De scholen beginnen weer Jonge aanplant voor
zieke kastanjebomen
Na de zomervakantie gaan veel kinderen voor het eerst in lange tijd
weer naar school. Dat is even wennen. Voor de (brom)fietsende kinderen, maar ook voor andere weggebruikers. Het is daarom van belang om extra alert te zijn. Om iedereen op de nieuwe verkeersdrukte te wijzen, voert Veilig Verkeer
Nederland de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’.

Velsen pakt dit serieus op. De gemeente besteedt veel aandacht aan de verkeersveiligheid rond de scholen en op
de schoolroutes. Zo is onder meer in
de vakantieperiode de rotonde Santpoortse Dreef-Hagelingerweg veiliger
gemaakt voor fietsers. Dit verkeersknooppunt maakt deel uit van een
drukke schoolroute. Scholieren kunnen hier nu op een apart fietspad hun
route vervolgen.

Verder organiseert de gemeente in het
nieuwe schooljaar verkeersgedragsprojecten. Hierdoor krijgen de kinderen meer vaardigheid en leren zij zich
bewuster te gedragen in het verkeer.
Uiteraard hebben ouders van schoolgaande kinderen zelf de grootste verantwoordelijkheid in de verkeersopvoeding van hun kinderen. De verkeersveiligheid rond de school wordt
vaak in gevaar gebracht, omdat kinderen met de auto worden opgehaald of
weggebracht. De vraag is of dit wel altijd noodzakelijk is. In veel gevallen is
fietsen zelfs sneller.

Voor alle weggebruikers geldt: draag
bij aan de verkeersveiligheid door rekening te houden met het soms onvoorspelbare gedrag van kinderen in
het verkeer. Pas je snelheid aan en geef
het goede voorbeeld.

Vijf tips van VVN
• Kies een veilige route. Zorg ervoor dat dit de vaste route wordt.
Het is niet vanzelfsprekend dat
dit ook de kortste route is.
• Oefen de route vooraf met je
kind (vooral ook voor brugklassers). Op zoek naar een rustig moment? Fiets de route dan
eerst op zondag. Over het algemeen is het dan minder druk op
de weg.
• Zorg ervoor dat de bagage veilig
meegenomen kan worden. Dat
wil zeggen in een rugzak of in
een fietstas achterop.

• Waarschuw je kind: nooit met
drie of meer naast elkaar fietsen.
Ook al is het nog zo gezellig, dit
levert onnodige gevaren op. Geef
zelf altijd het goede voorbeeld.
Met 2 naast elkaar mag alleen als
dat anderen niet hindert.
• Zorg altijd voor een veilige fiets.
Werken de remmen goed en doet
de verlichting het nog? Check de
fiets van je kind aan de hand van
de Checklist fietscontrole op de
site van VVN.

Een groot aantal paardenkastanjes in de gemeente Velsen is de afgelopen jaren besmet geraakt met
de bloedingsziekte. Diverse kastanjebomen zijn al verwijderd of
staan op de nominatie, waardoor
het straatbeeld kan veranderen.
Voor zover mogelijk worden nieuwe bomen aangeplant.

Schimmelinfectie
Naast deze besmettelijke bloedingsziekte is ook een aantal paardenkastanjes geïnfecteerd met een schimmelinfectie, veroorzaakt door de honingzwam en oesterzwam. Deze bomen worden dan van binnenuit ‘opgegeten’. De schimmeldraden tasten
het hout aan en maken het zacht en
sponzig, waardoor de sterkte van het
hout afneemt en grote takken spontaan kunnen uitbreken. Dat komt de
veiligheid op straat niet ten goede.
Deze bevindingen zijn de uitkomst
van een rapportage door een onafhankelijk adviesbureau met als conclusie om deze bomen onmiddellijk
te rooien.

onaangenaam verrast waren door de
snelle kap in de vakantie periode. Deze bewoners hebben inmiddels een
brief ontvangen.
Herplant
Op de meeste locaties worden nieuwe bomen aangeplant. Omdat de
bacterie nog enkele jaren in de grond
actief blijft, worden op plekken waar
paardenkastanjes stonden geen
nieuwe paardenkastanjes geplant.
Deze jonge bomen zullen direct opnieuw besmet raken. In de getroffen
straten wordt gezocht naar nieuwe
boomsoorten, passend bij de straat.
Het kan zijn dat er door gebrek aan
ruimte of door de vele kabels en leidingen ondergronds geen plaats is
om een nieuwe boom te planten op
dezelfde plek. Er wordt dan gekeken
of er in de omgeving plaats is voor
een vervangende boom.

Kapvergunning
Vanwege het grillige verloop van
de ziekte en het acute gevaar, dat
de zieke kastanjeboom kan opleveren vraagt de gemeente een zogeheten noodkap aan. Via een persbericht
zijn in diverse dag- en weekbladen de
rooiwerkzaamheden aangekondigd.
Dit heeft helaas niet kunnen voorkomen dat bewoners van de Van Rijswijkstraat in Velsen-Noord en de
Brederoodseweg in Santpoort-Zuid

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

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

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

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

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

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 1
augustus tot en met 8 augustus
2014 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Grote Beerstraat 15, plaatsen dakkapel (voorgevel) en vergroten dakkapel
(achtergevel)(04/08/2014)
w14.000356;
IJsselstraat 6, plaatsen dakopbouw
(02/08/2014) w14.000351.

Driehuis
De Genestetlaan 32, kappen 4 bomen (03/08/2014) w14.000352.
Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 4, plaatsen hoekdakkapel (06/08/2014) w14.000360;
Spanjaardsberglaan 9, vergroten garage (02/08/2014) w14.000350.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Korteweid ong., kappen 6 bomen
(04/08/2014) w14.000353;
Klipper 3, plaatsen beschoeiing
(05/08/2014) w14.000359;
Mina Krusemanstraat 33, plaatsen
dakkapel (01/08/2014) w14.000349.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Kennemerplein
21B,
toestaan
permanente kiosk (11/06/2014)
w14.000267;
Oranjestraat ong., oprichten 27
appartementen
(16/06/2014)
w14.000272.

Velsen-Zuid
Langs Noordzeekanaal t.h.v. Noorderdorppad, plaatsen 2 infoborden
(05/08/2014) w14.000357;
‘s Gravenlust 29, plaatsen balkonhek
(06/08/2014) w14.000358.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

gevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

boom (12/08/2014) w14.000319;
Bloemendaalsestraatweg 5, plaatsen dakkapel voorgevel (11/08/2014)
w14.000285.

men (12/08/2014) w14.000305;
Rosa Manusstraat 8, plaatsen dakkapel achtergevel (07/08/2014)
w14.000286.

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

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Velsen-Noord
Doelmanstraat ong., kappen boom
(12/08/2014) w14.000331;
Wijkeroogpark, kappen 2 bomen
(12/08/2014) w14.000339;
Van Rijswijkplantsoen, kappen 2 bomen (12/08/2014) w14.000338;
Schulpweg 23, kappen 2 bomen
(12/08/2014) w14.000311.

Evenementen artikel 2:17 APV
29 augustus 2014, Velserbroekloop, door Velserbroek (06/08/2014)
u14.006327.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aan-

IJmuiden
Zuiderkruisstraat ong., kappen 6 bomen (12/08/2014) w14.000313.
Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen 2 bomen
(12/08/2014) w14.000332.
Santpoort-Noord
Bosbeeklaan ong., kappen boom
(12/08/2014) w14.000333.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 2, kappen 2
bomen (12/08/2014) w14.000309;
Anna van Saksenlaan 11, kappen

Velserbroek
Zadelmakerstraat 98, veranderen
terreinafscheiding
(12/08/2014)
w14.000318;
Waterwegbree 3, kappen boom
(12/08/2014) w14.000294;
Schoener 51, plaatsen carport
(12/08/2014) w14.000301;
Grote Boterbloem 25, kappen 2 bo-

Standplaats artikel 5:18 APV
Canopusplein , donderdag tot en met
zaterdag van 1 september tot 1 februari 2015, verkoop bloemen en planten (11/08/2014) u14.008079.
Rectificatie
De aanvraag omgevingsvergunning, oprichten garage/berging,
Kerkweg 48A te Santpoort-Noord
(w14.000268) is, in tegenstelling tot
wat in de krant van 7 augustus 2014
gepubliceerd is, niet verleend maar
geweigerd op 31 juli 2014.

Gewijzigd bestemmingsplan Santpoort-Zuid
Onderstaande tekst is op 7 augustus j.l. gepubliceerd in het
electronisch gemeenteblad. Aanvullend wordt deze bekendmaking in week 33 in de Jutter en de
Hofgeest geplaatst.

Burgemeester en wethouders ma-

ken bekend dat de gemeenteraad
van Velsen in zijn vergadering van
26 juni 2014 het bestemmingsplan
“Santpoort-Zuid” gewijzigd (idn:
NL.IMRO.0453.BP1700SANTPOORTZU1-R001) heeft vastgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan “Santpoort-Zuid” heeft hieraan

voorafgaand vanaf 7 februari 2014,
gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zienswijzen ingediend.

stemmingsplan Santpoort-Zuid is
een nieuw bestemmingsplan die
verschillende bestaande bestemmingsplannen vervangt.

Het plangebied betreft de gehele
kern van Santpoort-Zuid met uitzondering van Blekersduin. Het be-

Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Sant-
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Gewijzigd bestemmingsplan Santpoort-Zuid (vervolg)
poort-Zuid” voor een ieder met ingang van 8 augustus 2014 ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en daarbij behorende stukken
zijn in te zien bij de receptie van het
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
De receptie is van maandag tot en
met vrijdag geopend van 09.00 uur
tot 16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 uur tot 20.00 uur. Een
exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan is tevens in te zien
bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan

is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang
van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen
zes weken beroep worden ingediend
bij de Raad van State.

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens
beroep worden ingediend binnen de
hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift dient in tweevoud
te worden gezonden aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking

daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit
niet. Belanghebbenden die beroep
hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening.
Indien binnen de termijn naast het
beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij
de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Inloopbijeenkomst reconstructie Broekbergenlaan
Het college heeft het voorlopig ontwerp met bijbehorend inspraakdocument
Reconstructie
Broekbergenlaan te SantpoortNoord vrijgegeven voor inspraak.
Dit ontwerp is op de website www.
velsen.nl te raadplegen.

Wij nodigen belangstellenden uit
voor de inloopbijeenkomst op donderdag 11 september 2014, van 16.30
tot 19.30 uur in Café-Brasserie De
Wildeman, Hoofdstraat 142 te Santpoort-Noord. Hier wordt u in de gelegenheid gesteld het ontwerp in te

zien, vragen te stellen en opmerkingen te geven.
Schriftelijke reacties kunnen tot en
met 25 september 2014 worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus

465, 1970 AL IJmuiden of via het
contactformulier op de website o.v.v.
inspraak Reconstructie Broekbergenlaan.

Omleiding route gevaarlijke stoffen
Vanwege werkzaamheden aan de
spoorwegovergang op de Noordersluisweg in Velsen-Noord
wordt deze weg, tussen de Pontweg en de Staalhavenweg, af-

gesloten voor het verkeer van
maandag 18 augustus 7:00 uur
tot vrijdag 22 augustus 2014
16:00 uur.

Voor de bereikbaarheid van Tata Steel, de veerpont en bedrijventerreinen Velsen-Noord II t/m IV
wordt een omleidingsroute ingesteld via de Lijndenweg/Basisweg/

Wijkermeerweg/Concordiatraat.
Het college heeft besloten om deze
route gedurende genoemde periode
ook aan te wijzen als route voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen.

o het deel van De Kamp tussen Hofgeester Eijnde en de Velserbroekse Dreef te Velserbroek.

loggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

De fiets/bromfietspaden behorende bij de volgende wegen op te heffen door middel van het verwijderen
van de borden G12a en aan te wijzen
als verplichte fietspaden door middel van plaatsing van de borden G11
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:
o het deel van de Santpoortse Dreef

o

o
o
o

ten oosten van de rotonde Hagelingerweg te Santpoort-Noord;
naamloze weg gelegen tussen de
Santpoortse Dreef en Spekkenwegje/Rijksweg te SantpoortNoord;
het deel van de Velserbroekse
Dreef tussen de Dreefbrug en de
Lange Sloot te Velserbroek;
de doorsteek tussen Broekerdreef
en Velserbroekse Dreef te Velserbroek;
de doorsteek tussen Lieskamp,
Kromme Driemaad en Velserbroekse Dreef te Velserbroek;

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met in-

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant. Deze advertentie is bedoeld als
extra service.

