
Timmeren 
maar!

IJmuiden - Aan het Snippen-
bos, op het terrein waar nog niet 
zo lang geleden het leegstaande 
pand  van basisschool De Zand-
loper stond, werd de afgelopen 
dagen al druk gezaagd en getim-
merd met de Huttenbouw. Van-
af vorige week zaterdag konden 
jongens en meisjes gedurende 
de eerste week van hun school-
vakantie op dit stukje braaklig-
gend terrein terecht om hun tim-
mermanskunsten te tonen.
Maandagmiddag stonden er al 
diverse bouwsels die, met een 
klein beetje fantasie, op een klein 
huis begonnen te lijken. Jelle en 
zijn vriend zijn druk bezig met 

het dak van één van de hutten: 
,,Kijk,’’ zegt hij. ,,In die grote sta-
pel pallets hebben we er twee 
gevonden die twee keer zo groot 
zijn als gewone pallets. En met 
die twee grote pallets kunnen we 
precies ons dak maken zodat we 
niet alles met losse planken dicht 
moeten timmeren’’. Zo blijkt maar 
weer dat, afgezien van het be-
kende timmermansoog, ook cre-
ativiteit en inzicht belangrijk zijn 
om deze belangrijke klus te kla-
ren.
Op het bouwterrein zijn de nodi-
ge voorzieningen aanwezig zo-
als een EHBO-post, toiletten, 
een snoep- en limonadekraam 

en ook ‘Lina’s Patat Hut’. Onder 
meer met enige steun van de ge-
meente en Woningbedrijf Vel-
sen konden een aantal van de-
ze voorzieningen worden gerea-
liseerd.
Om er voor te zorgen dat de in 
aanbouw zijnde hutten, ’s nachts, 
op dit afgelegen terrein, niet 
met de grond gelijk worden ge-
maakt slapen enkele vrijwilligers 
in tentjes op het terrein.
Tot donderdag, 11 juli, kunnen de 
kinderen met hun bouwactivitei-
ten nog aan de slag. Daarna wor-
den de hutten afgebroken, wordt 
het hout afgevoerd en wordt het 
terrein weer netjes opgeleverd.

Man om het leven gebracht
IJmuiden - Bij een schietpartij 
in een portiekflat aan het Plei-
adenplantsoen in IJmuiden is 
zondag rond 20.00 uur een 
man om het leven gekomen. 

Verschillende hulpdiensten, 
waaronder het traumateam uit 
Amsterdam, kwamen naar de 
woning om hulp te verlenen aan 
het slachtoffer, maar dit mocht 
niet meer baten. Een 48-jari-
ge IJmuidenaar kon in de wo-
ning worden aangehouden als 
verdachte. Hij werd kort na de 
schietpartij overgebracht naar 
het politiebureau. Het slachtoffer 
is een 34-jarige man uit IJmui-
den.
De recherche is een groot onder-
zoek gestart naar de toedracht 
van de schietpartij. De portiek-

flat aan het Pleiadenplantsoen is 
onderzocht door forensische re-

chercheurs in witte pakken. 
(foto: Michel van Bergen)

‘Eén IJmondgemeente 
blijft nog een ideaal’
IJmond – Eén IJmondgemeen-
te zal voorlopig nog een ide-
aal blijven, zo blijkt uit het rap-
port Kansenonderzoek Regi-
onale Samenwerking IJmond. 
Zelfs aan een gezamenlijke vi-
sie en agenda zal nog hard ge-
werkt moeten worden. Burge-
meester Weerwind, voorzitter 
van de stuurgroep, zei echter 
dat hij vindt dat de huidige sa-
menwerking tussen de vier ge-
meenten in het rapport onder-
belicht is gebleven.

Het Kansenonderzoek richtte 
zich op de thema’s economie, 
luchtkwaliteit, mobiliteit en be-
reikbaarheid, herstructurering 
van de woningvoorraad en het 
in stand houden van regiona-
le voorzieningen. Verdere sa-
menwerking wordt als pré ge-
zien om in regionaal, nationaal 
en zelfs Europees verband een 
‘stem en een smoel’ te hebben. 
Het rapport van Twynstra Gud-
de geeft verschillende aanbeve-
lingen voor samenwerking: ze-
ker ook in de richting van de 
Metropool Regio Amsterdam en 
het Noordzeekanaalgebied. Het 
vaststellen van een gezamen-
lijke ambitie is een belangrijke 
voorwaarde voordat kan wor-
den gedacht aan een samen-
werkingsstrategie, zo staat in 
het rapport. Samenwerking bij 

gemeentelijke taken gaat pri-
ma, maar bij bovenlokale vraag-
stukken spelen de verschillen-
de belangen van de gemeenten 
vaak een rol.  om ‘de boel open 
te gooien’. Gebrek aan onder-
ling vertrouwen en onduidelijk-
heid en onzekerheid over poli-
tiek-bestuurlijke posities zor-
gen voor een gespannen sa-
menwerkingsrelatie. Twynstra 
Gudde noemt de samenwerking 
fragmentarisch en niet profes-
sioneel omdat bij elk initia-
tief de samenwerking opnieuw 
en zelfstandig wordt georgani-
seerd. Daarom is een heldere 
structuur nodig die wordt ge-
dragen door sleutelfiguren van 
de vier gemeenten, raad, col-
lege en management. De eer-
ste stap voor verdere samen-
werking zou zijn het vaststel-
len van de taken en bevoegd-
heden. Na het zomerreces gaan 
de vier gemeenteraden zich 
buigen over de verdere stap-
pen. In de tussentijd gaan de 
vier gemeentesecretarissen om 
de tafel om te bespreken welke 
structuren en instrumenten zij 
kunnen vaststellen om dit pro-
ces te ondersteunen.
Voor de gemeente Uitgeest is 
aansluiting bij de IJmondge-
meenten niet vanzelfsprekend. 
Zij zien ook kansen voor meer 
samenwerking met Castricum. 

Iedere week 
in deze krant:
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Lees de column elders in deze uitgave.

Rabobank. Samen sterker.

Woensdag 17 juli 2013 start 12.00 uur

Kindermiddag bij van Poptaplantsoen

Donderdag 18 juli 2013 start 13.00 uur

Kortebaandraverij IJmuiden 2013

Vrijdag 19 juli 2013 start 11.00 uur

Wipe-out & Sterkste Man van IJmuiden
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Jaarmarkt & Telstar Straatvoetbaltoernooi

Zondag 21 juli 2013 start 10.00 uur

Culinaire markt & Oldtimershow

Grote kermis op het Kennemerplein

dagelijks van 12.00 tot 23.00 uur

vanaf donderdag 2 buitenpodia met live muziek

voor info: www.kennemerlaanleeft.nl
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Nieuwbouwproject 
Hoogeberg opgeleverd
IJmuiden - Directeur Ted Ku-
né van Woningbedrijf Velsen 
en wethouder Robbert te Beest 
hebben het er maar druk mee. 
Vorige week vierden zij de op-
levering van het appartemen-
tencomplex Sterrenstorm en 
deze week was het de beurt 
aan nieuwbouwproject De 
Hoogeberg. Dit nieuwe complex 
is gerealiseerd aan de Tromp-
straat, naast bouwmarkt Mul-
timate. Bijzonder handig voor 
nieuwe bewoners die nog de 
nodige klusjes in hun nieuwe 
woning moeten uitvoeren.
De Hoogenberg is één van de 
vier projecten die Woningbedrijf 
Velsen dit jaar oplevert. Na het 
eerder genoemde Sterrenstorm, 
volgt in de loop van dit jaar nog 
de oplevering van het complex 
Zeewaarts op de plek van de 
voormalige Keetbergflat alsme-
de het renovatieproject De Lan-
taarntjes aan de Orionweg. Sa-
men met de nieuwe bewoners 
kan het glas dus nog een aantal 
malen geheven worden.
De Hoogeberg telt 31 apparte-
menten voor bewoners van 45 

jaar en ouder, waarvan 16 in 
de sociale huur en 15 wonin-
gen met markthuurprijzen. Bij-
zonder aan dit project is het feit, 
dat een vleugel van het gebouw 
met 15 wooneenheden wordt 
verhuurd aan De Zorgspecia-
list die hierin mensen gaat on-
derbrengen die ondersteuning 
nodig hebben. Directeur van De 
Zorgspecialist uit Santpoort-
Noord, Otto Korstenbroek, 
lichtte dit als volgt toe: ,,Op de 
tweede en derde woonlaag ko-
men elk vijf appartementen met 
een gemeenschappelijke woon-
kamer. Hierin worden jonge-
ren en ouderen gehuisvest die 
aan dementie lijden. Bijzonder 
wordt de indeling van de bega-
ne grond waar, voor deze groep 
mensen, een aangepast fitness-
centrum wordt gerealiseerd als-
mede een ruimte voor creativi-
teitstherapie. Bovendien komt 
er nog een grote huiskamer. 
Vanzelfsprekend kunnen ook 
de andere bewoners van de-
ze voorzieningen gebruik ma-
ken’’. Zie ook www.dezorgspe-
cialist.nll.

Raad akkoord met Visie 
Noordzeekanaalgebied
Velsen - Donderdag 4 juli heeft 
de gemeenteraad van Velsen 
de Visie Noordzeekanaalgebied 
2040 met algemene stemmen 
vastgesteld. De visie richt zich 
op de economische ontwikkeling 
tot 2040 van het gebied langs 
het Noordzeekanaal. 
In de stuurgroep Noordzeeka-
naalgebied (NZKG) werken de 
gemeenten Amsterdam, Bever-
wijk, Haarlemmerliede & Spaarn-
woude, Velsen en Zaanstad, de 
provincie Noord-Holland en het 
Rijk  samen aan het versterken 
van de positie van het Noordzee-
kanaalgebied als duurzame eco-
nomische motor voor de metro-
poolregio. De vaststelling van de 
visie is de basis voor een sterke-
re regionale aanpak van de ont-
wikkelingen tot 2040 die de ge-
meentegrenzen zullen over-
schrijden op het gebied van eco-
nomie, groen en wonen. 
Voor Velsen is de handhaving 
van de Houtrakpolder als waar-
devol natuur- en recreatiegebied 

steeds een heel belangrijk uit-
gangspunt geweest. Daarom is 
– ook met algemene stemmen – 
een amendement aangenomen 
waarin de raad uitspreekt dat de 
eventuele voorbereiding van een 
mogelijke uitbreiding van het ha-
vengebied in het noordelijk deel 
van de Houtrakpolder pas na 
2020 mag worden gestart. Zo 
moet eerst worden onderzocht 
of de huidige havens zoals de 
Coen- en de Vlothaven nieuwe 
ontwikkelingen kunnen toelaten 
voordat de recreatieve functie 
van de Houtrakpolder mogelijk 
wordt veranderd in havengebied.
De raadsleden hebben het col-
lege in de vorm van moties een 
aantal aandachtspunten meege-
geven ten aanzien van de verde-
re uitwerking over onder andere 
kolen- en olieoverslag, behoud 
van de huidige functie Coen- en 
Vlothaven, meer aandacht voor 
de maakindustrie en niet mee-
werken aan mogelijke havens bij 
de Noordpier.

IJmuiden - Eric van Baalber-
gen, Mauce van der Velde en Pe-
ter van Beusekom brengen sa-
men een toast uit op het derde  
nieuwe Velsense speciaalbier: 
1880 Blonde Kaairidder. Zij na-
men onder genot van dit bijzon-
dere brouwsel afgelopen maan-
dag de gewonnen prijzen in ont-
vangst. 
Begin dit jaar schreef Richard 
Blesgraaf van Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck een prijsvraag uit op de 
populaire site ‘Je Bent Een IJmui-
denaar als…’ voor een toepasse-
lijke naam voor dit nieuwe bier. 
De naam moest affiniteit heb-
ben met de historie van IJmui-
den.  ,,We hebben werkelijk hon-
derden reacties mogen ontvan-

gen en uiteindelijk hebben de 
IJmuidenaren zelf via een poll de 
naam verkozen”, aldus Blesgraaf. 
De 1880 Blonde Kaairidder is 
een eerbetoon aan alle kaairid-
ders (vislossers) van Velsen.  Een 
zwaar beroep voor echte bikkels 
in de haven van IJmuiden. Het 
jaartal 1880 staat voor de ope-
ning van de eerste particuliere 
visafslag in IJmuiden van Reijer 
Visser.
Het is een heerlijk fris tarwebier 
met citrustonen uit de Ameri-
kaanse hop. Geen citroentje no-
dig dus. Zondag 21 juli zijn alle 
drie de Velsense speciaal bieren 
te proeven op de Culinaire Markt  
tijdens het zomerfestival Kenne-
merlaan Leeft!

Aanrijding op A9
Velserbroek - Zondagochtend is op de A9 in de richting van Haar-
lem ter hoogte van Zijkanaal B een personenwagen achterop een 
vrachtwagen gereden. Hierbij zijn twee gewonden gevallen. Na de 
eerste verzorging op de vluchtstrook zijn ze naar het ziekenhuis ver-
voerd. De chauffeur van de vrachtwagen kon zijn weg vervolgen. 
Rond 09.00 uur werden alle rijstroken weer vrij gegeven. (foto: Ko 
van Leeuwen)

Velserbroekloop
Velserbroek - Op vrijdagavond 
23 augustus organiseert Atle-
tiekvereniging Suomi de jaarlijk-
se Velserbroekloop. Er zijn recre-
atrielopen over 5 en 10 km en 
een jeugdloop over 1,2 kilometer 
(6 tot en met 12 jaar). 

De start vindt plaats om 19.30 
uur bij het Polderhuis aan het 
Vestingplein te Velserbroek, daar 
is ook de finish. Inschrijving is ter 
plaatse mogelijk vanaf 18.30 uur 
tot een kwartier voor de wed-
strijd. Zie ook www.avsuomi.nl.

Toasten op 
nieuw bier
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Nieuwe orthodontie-
praktijk in Velserbroek

Velserbroek - Maandag 1 ju-
li werd aan de Platbodem 197 
A te Velserbroek de nieuwe kli-
niek voor Orthodontie en Kaak-
orthopaedie van Dr J. de Vires en 
zijn team geopend.
De vestiging hier is een voortzet-
ting van hun voormalige prak-
tijk in Bloemendaal. De klinie-
ken van dokter de Vires in Vel-
serbroek en Haarlem zijn gespe-
cialiseerd in kaak- en gebitspro-
blemen.
De uitgebreide ontvangst voor 
(tand)artsen, fysiotherapeuten 

en andere genodigde zorgpro-
fessionals ging gepaard met en-
kele lezingen door specialisten 
over het vakgebied.
Als verder kennismaking met de 
nieuwe kliniek was er afgelopen 
donderdag een ‘poets-in’ voor 
kinderen van de Duinroos. Aan 
de kinderen werd gratis door de 
mondhygiënistes en de assisten-
tes poetsles gegeven.
Voor advies, consulten en in-
schrijving: telefoon 023-5299786 
of e-mail naar orthodeviresvel-
serbroek@gmail.com.

Ondernemers samen op stap
Toerist in je eigen regio
IJmond - De eerste netwerkbij-
eenkomst van Jong van Geest 
voerde de leden maandag langs 
de beide cruiseterminals in 
IJmuiden en het monumenta-
le belhuisje bij de sluizen. Het 
bestuur van de nieuwe onder-
nemersvereniging wilde laten 
zien dat de IJmond volop kan-
sen biedt. Daarom was gekozen 
voor het thema ‘Toerist in je ei-
gen regio’.
Debby Kostandy van de ge-
meente Velsen vertelde dat het 
aantal cruisepassagiers de af-
gelopen jaren sterk is gestegen. 
Dit jaar meren er 46 cruisesche-
pen aan in IJmuiden: een re-
cord. Toeristen die in de buurt 
van het schip worden aange-
spoord een kijkje te nemen in 
IJmuiden aan Zee. Daartoe is 
onlangs een nieuwe trap aan-
gelegd die de cruiseterminal 
met de Kennemerboulevard 
verbindt. De ferries van DFDS 
Seaways (IJmuiden-Newcast-
le) verwerken jaarlijks 500.000 
mensen. Bij elkaar opgeteld zijn 
dat dus heel wat potientiele be-
zoekers van de winkels en hore-
ca in de regio.

Na de cruiseterminals namen 
de leden van Jong van Geest 
een kijkje in het belhuisje op het 
Sluisplein, de plek waar zeeva-
renden vroeger naar huis kon-
den bellen. Tegenwoordig doet 
het monumentale gebouwtje 
dienst als bed & breakfast.
De netwerkbijeenkomst werd 
afgesloten op het zonovergoten 
terras van Restaurant IJmond, 
waar Dimitri van den Raadt van 
Janus Makelaardij een korte 
presentatie hield over het pro-
ject Les Halles op de Halkade. 
Op die plek vestigen zich steeds 
meer speciaalzaken, zoals on-
langs de bekende kaaswinkel 
l’Amuse van Betty Koster. 
Daarna was het tijd om te net-
werken, met een hapje uit de 
keuken van Restaurant IJmond 
en op de achtergrond aangena-
me muziek van de formatie En-
tourage.
De volgende netwerkbijeen-
komst van Jong van Geest staat 
gepland op maandag 9 septem-
ber. Dan wordt onder andere 
een bezoek gebracht aan Buko 
in Beverwijk. Zie ook www.ov-
jongvangeest.nl.

Wolkenvelden en zon
Dit jaar valt een beetje te ver-
gelijken met 1983. Een uitge-
sproken koud voorjaar werd 
toen gevolgd door een fraai 
weerherstel tijdens de eer-
ste julidagen, en de zomer die 
volgde was een droge en war-
me. Op dit moment is het pre-
matuur om te zeggen dat we 
nu net zo’n zomer gaan krij-
gen, maar de teneur is goed. 
De drukgebieden zijn zonder 
meer fraai gepositioneerd en 
een snelle overgang naar een 
koel en wisselvallig juliscena-
rio is eigenlijk in de verste ver-
te niet traceerbaar.
Het belangrijkste en tevens 
weersbepalende systeem is 
een flinke uitloper van het 
Azorenhoog dat ons besten-
dig weer geeft. Opvallend is de 
droogte de volgende tien da-
gen. Onze westerburen hebben 
het nog droger en dat veran-
dert ook daar niet.
De wind behoudt voorlopig 
die noordcomponent zodat de 
temperaturen niet ineens naar 
de 30 graden of hoger zullen 
doorschieten. Het is koeler op 

donderdag en ook enkele wol-
kenvelden vanaf de Noordzee 
komen zo nu en dan langs. Die 
temperen dan de zon. Vanzelf-
sprekend komt de temperatuur 
dan minder royaal uit en met 
18 graden is het dus vrij koel.
In het komende weekend kan 
het kwik weer wat oplopen 
richting de 20-22 graden en 
wordt het tijdelijk ook wat zon-
niger. Op zondag zou een klei-
ne bui kunnen worden los-
gelaten vanwege een uitge-
blust front dat over de Noord-
zee zuidwaarts komt. Maandag 
belooft het zonnig en vrij warm 
te worden.
Al met al blijft het prima zo-
merweer. Een echte weersom-
slag is voorlopig niet in zicht, 
dus we  zomeren gewoon ver-
der. Het zeewater vlak voor de 
kust is ondertussen wel opge-
warmd maar is nog koud met 
16,5 graden.  
 
Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

IJmuiden Buiten
IJmuiden - Zaterdag 29 juni 
hielden de Watervrienden IJmui-
den alweer voor de derde keer 
‘IJmuiden Buiten’. Deze zwem-
wedstrijd in het buitenbad van 
De Heerenduinen brengt zwem-
verenigingen uit heel het land 
naar IJmuiden. Dit jaar vestig-
de ‘IJmuiden Buiten’ een record, 
met maar liefst 129 deelnemers 
van zeven verschillende Water-
vriendenverenigingen.
Naast het deelnemersaantal 
vertoonde ook het weer een op-
gaande lijn. Waar bij de eerste 
editie regen en kou, de zwem-
mers nog dwongen naar het 
binnenbad uit te wijken, scheen 
dit jaar een waterig zonnetje en 
was de temperatuur iets hoger 
dan vorig jaar. Toen is weliswaar 
ook buiten gezwommen maar bij 
slechtere omstandigheden dan 
dit jaar. 
Niettemin stonden de zwem-
mers nog steeds met kippen-

vel aan de rand van het bad. Zo-
als een van de zwemmers het 
verwoordde: ,,Hoe later op de 
avond, des te warmer het water 
aanvoelt.’’
WVIJ leverde met 21 zwemmers 
weliswaar niet het grootste aan-
tal deelnemers, maar de vereni-
ging wist evengoed de mees-
te medailles binnen te halen, 
met 28 gouden, 23 zilveren en 
11 bronzen exemplaren. Helaas 
grepen de IJmuidenaren net 
naast de Piet Wullaert Bokaal. 
Dit jaar ging deze wisselbeker 
naar de Watervrienden Rotter-
dam die een net iets hoger pun-
tenaantal per deelnemer had.
Uniek aan deze zwemwedstrijd 
is dat deelnemers op het ter-
rein van de Heerenduinen kun-
nen overnachten. Dit jaar was 
ook hier de opkomst hoger dan 
voorheen, wat onder andere te 
merken was tijdens de feeste-
lijke afsluiting van de wedstrijd.

Programma 
Santpoorts 

Belang
Santpoort-Zuid - Het program-
maboekje 2013/2014 van Vereni-
ging Santpoorts Belang is uit. De 
vereniging is er weer in geslaagd 
een gevarieerd pakket aan cur-
sussen, lezingen en workshops 
samen te stellen. Er zijn allerlei 
cursussen op het gebied van be-
wegen, bridge, computer, foto-
graferen, gezondheid, handvaar-
digheid, kunst en cultuur, mu-
ziek, talen, tekenen en schilde-
ren. 
Nieuw bij bewegen is een com-
binatiecursus Yoga en Pilates op 
de donderdagavond en de Con-
ditiegym op de dinsdagmorgen, 
voorafgaand aan het gezellige 
Dansen op Internationale Mu-
ziek. Verder is er een groot aan-
bod creatief, zoals quilten, schil-
deren en keramiek. In de cate-
gorie Gezondheid kunt u een 
(opfris)cursus Reanimatie volgen 
of een workshop hoofd- of voet-
massage. Naast de verschillen-
de mogelijkheden om in ’t Bre-
derode Huys te bridgen, starten 
in september ook weer een Ver-
volgcursus Bridge en een cursus 
Bridge voor gevorderden.
In de categorie Kunst en Cultuur 
is een cursus over het Humanis-
me, geschiedenis van de filoso-
fie, Religie in de Nederlandse sa-
menleving vanaf 1600, maar ook 
de cursus over de opkomst en 
ondergang van het Japans Impe-
rium. Wim van Hooff heeft twee 
cursussen over de Tweede We-
reldoorlog naast een historische 
wandeling door het dorp Sant-
poort- Zuid en een door de Elta. 
Verder is de cursus Landschap-
pelijke ontwikkelingen in Kenne-
merland zeker de moeite waard. 
Het volledige programma staat 
op www.santpoortsbelang.nl, 
waar u zich ook kunt inschrijven. 
Voor vragen of inlichtingen: za-
terdag 24 augustus, van 14.00 tot 
16.00 uur houdt de Vereniging 
Santpoorts Belang open dag in 
’t Brederode Huys aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 201, Sant-
poort-Zuid.

Velsen – Vier scholen in Vel-
sen krijgen samen een bedrag 
van 43.700 euro in het kader van 
Weer Samen Naar School. Het 
gaat om de basissscholen De 
Klipper, De Vliegende Hollan-
der en De Zandloper in IJmuiden 
en De Triangel in Velsen-Noord. 
De subsidie zal worden besteed 
aan extra educatie en begelei-
ding van kinderen met een (drei-
gende) leerachterstand in groe-
pen 1 en 2. Deze zogenaamde 
schakelactiviteiten moeten er-
voor zorgen dat kinderen met zo 
min mogelijk achterstand kun-
nen beginnen in groep 3 zodat 
zij een gezonde start maken.

Weer Samen 
Naar School
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De Kennemerlaan is van 17 tot en met 21 juli het decor van de eerste editie van het zomerfestival Kennemerlaan Leeft

Zomerfestival IJmuiden
Eerste editie

Kennemerlaan Leeft!
vol hoogtepunten

IJmuiden krijgt een nieuw, vijf dagen durend zomerfestival. Tijdens Kennemer-
laan Leeft! worden van woensdag 17 tot en met zondag 21 juli op de Kenne-
merlaan en de Homburgstraat diverse sportieve en culinaire activiteiten gehou-
den. Op het Kennemerplein komt de grootste kermis uit de historie van IJmui-
den.  Tijdens Kennemerlaan Leeft! werken lokale ondernemers met hart voor vis 
samen om een geslaagd evenement neer te zetten. Om de veiligheid voor al-

le deelnemende lokale bedrijven te vergroten, zal er gedurende het gehele fes-
tival gewerkt worden met consumptiemunten. Deze zijn bij de diverse auto-
maten verkrijgbaar.  Het zomerfestival is een initiatief van Zakencentrum Ken-
nemerlaan, Stichting Harddraverij IJmuiden, Stichting Lekkerste Nacht, KVH 
Groep en Remco Glas. Zie ook www.kennemerlaanleeft.nl of www.facebook.
com/kennemerlaanleeft.

Trots!
Vol trots heet ik u van harte welkom in de Kennemerlaan. De mooiste laan van 
IJmuiden met speciaalzaken en uitgebreide horeca. Een laan van samenwerking 
en vele mogelijkheden. 

Voor het eerst in de geschiedenis gaan we de Kennemerlaan gebruiken voor een 
festival. Met de organisatie hebben wij de afgelopen maanden hard gewerkt om 
IJmuiden een eigen Zomerfestival te geven. 

Een evenement georganiseerd vanuit het gevoel van saamhorigheid voor alle in-
woners, ondernemers en tijdelijke bezoekers van IJmuiden. 

Uit de vele reacties die wij al hebben mogen ontvangen, blijkt maar weer dat de 
Kennemerlaan leeft. Deze dagen zult u worden getrakteerd op spanning, onder 
andere met de harddraverij, spektakel met de Sterkste Man en Wipe Out, sporti-
viteit met het Telstar-voetbaltoernooi en uiteraard gezelligheid met live-muziek, 
oldtimers, de jaarmarkt en de culinaire markt. Voor ieder wat wils!

Namens ondernemers en organisatie, wens ik u een  mooi, gezellig en vooral zo-
mers festival toe!

Harald Heijmerikx, voorzitter Zakencentrum Kennemerlaan
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Zeewijkplein 31 • 1974 PA  IJmuiden • 0255 - 52 55 10
Openingstijden: Di.-Wo.-Vrij. 09.00 - 17.30 uur. 

Do. 09.00 - 20.00 uur. Za. 09.00 - 15.00 uur

Hairlabel

Het team van Hairlabel wenst u 

een gezellig zomerfestival 

“Kennemerlaan leeft” toe!

Mediq Apotheek Ledeboer
Kennemerlaan 80 - 84 

1972 ER IJmuiden
Tel.: 0255 - 514 229

www.apotheekledeboer.nl

Ook tijdens het Zomerfestival
kun je Tapas eten! 

Donderdag Gesloten

Vrijdag van 16.00 uur tot 20.00 uur 

Zaterdag vanaf 10.00 uur koffie met Spaanse 
Churros & van 16.00 uur tot 20.00 uur Tapas

Zondag vanaf 14.00 uur op de Culinaire Markt

Beperkt aantal plekken beschikbaar.

Reserveren? 
0255 524 654

Gratis zomerse welkomstcocktail 
in de hele maand Augustus!

Kennemerlaan 38
Like & Follow   @lacavernavelsen

WOENSDAG 17 JULI

Kermis
Kennemerplein
12.00-23.00 uur

Kinderactiviteiten
Van Poptaplantsoen
12.00-17.00 uur

Het is zomervakantie en ook kinderen 
kunnen dus volop genieten van Ken-
nemerlaan Leeft! De woensdagmiddag 
staat compleet in het teken van kin-
deractiviteiten voor jeugd van 5 tot 15 
jaar. Wie wil kan zijn oude speelgoed of 
moeders mooiste boeken verkopen op 
de vrijmarkt. 

Er komt een open podium waar kinde-
ren voor publiek kunnen optreden met 
zang of dans. Studeer dan thuis vast 
iets leuks in en neem een cd met de 

muziek mee. Verder kunnen kinderen 
mee doen aan tal van activiteiten, zo-
als dansspelletjes, estafettespel Water-
brigade (maar alleen met mooi weer), 
dansen met de kinderdisco, of Charis 
de Ruijter die een streetdanceclinic van 
een kwartier geeft. De Topys, de mei-
dengroep uit IJmuiden, komt ook nog 
optreden. Verder is clown Coco Christal, 
onder andere bekend van KiKa, aanwe-
zig om te laten zien hoe goed hij kan 
goochelen. 

Op het laatste moment werd bekend 
gemaakt dat ook Dora, bekend van 
de teken� lmserie op Nickelodeon van 
15.00 tot 15.45 uur langs komt. Zij gaat 
graag met de kinderen op de foto. De 
Kindermiddag wordt gepresenteerd 
door Loe Boe, de zingende koe.

DONDERDAG 18 JULI

Kermis
Kennemerplein
12.00-23.00 uur

Kortebaandraverij
Kennemerlaan
13.00-19.00 uur

De Kortebaandraverij is terug in IJmui-
den. Stichting Harddraverij IJmuiden 
verwacht een vol deelnemersveld met 
26 paarden. De draverij begint om 13.00 
uur en zal tussen 18.00 en 19.00 uur uit-
monden in een spannende eindstrijd. 
De totalisator staat aan de zuidkant 
van de Napierstraat. Vanaf 12.30 uur 
kan men daar terecht om een gokje te 
wagen. Wedden op de mogelijke win-
naar kan al vanaf 1 euro. De harddrave-
rij vindt plaats tussen Marktplein en Edi-
sonstraat. Zowel aan de zuid- als aan de 
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noordkant van de Napierstraat komt een toilet-
voorziening tijdens de harddraverij en zal de ho-
reca zorgen voor de inwendige mens. De horeca 
zal tijdens de harddraverij werken met consump-
tiemunten.

Bij Jacky Hart Mode, Folkerts Design en Printing, 
Grandcafé La Belle, Zeeweg Bar, restaurant Ge-
rard van Es, restaurant Kop van de Haven, juwelier 
Ris, Fotozaak Loek Anderson, Café Cheers en Abe-
lia Fleuristen zijn loten te koop voor 1,50 euro per 
stuk. Daarmee steunt u de Harddraverij IJmuiden 
en kunt u diverse mooie prijzen winnen, waaron-
der als hoofdprijs een laptop van Winsys. Vanwe-
ge de harddraverij en de optredens van die avond 
kan tussen Kennemerplein en Marktplein de hele 
dag niet worden geparkeerd op de Kennemerlaan.

Live: Wico’s
Captain Morgan Podium
19.30-23.00 uur

De Wico’s: al vanaf 1965 presenteren De Wico’s zich 
als feest- of bruiloftsband. Met Jan Laan op drums 
en zang en Kees de Ruijte op keyboards en zang 
krijgt deze tweemansformatie elk publiek in feest-
stemming. Het repertoire is bijzonder breed: van 
De Dijk, Nick en Simon tot Rolling Stones en blues. 

Live: Barnbees
Smirno�  Ice Podium
19.30-23.00 uur

The Barnbees omschrijven zichzelf als een ‘rock 
a billy power country band’. Met nummers als 
‘Whole lotta Rosie’ en ‘Be Bop A Lula’ weet je dan 
wel wat je te wachten staat. Lekkere rock waar je 
niet bij kunt stilstaan en deskundig gespeelde hits 
die niet alleen in de VS garant staan voor succes.

VRIJDAG 19 JULI

Kermis
Kennemerplein
12.00-23.00 uur

Wipe-Out  
Homburgstraat
12.00-16.00 uur

40% tot 50% 
korting

SALE
Kennemerlaan 96

www.jackyhart.nl

Marktplein 17, 
1972 GA IJmuiden, 
tel.: 0255 - 515668, 
www.risjuwelier.nl

Wil jij richting geven aan je leven? Grijp nu je kans! 

Vertel ons welke BIG TIME droom jij najaagt en wij 

geven jou de kans deze waar te maken! Ga naar 

www.twsteel.com/pilotyourlife en vertel ons jouw 

ambitie!

TW STEEL GEEFT JE DE KANS VAN JE LEVEN

BE AMBITIOUS 
PILOT YOUR LIFE..

ALGEMENE VOORWAARDEN & CONDITIES

Koop een
 

TW Stee
l 

horloge en
 

maak je 

droom waar

TW407 Ø 48 MM € 379,-

GA NAAR : www.twsteel.com/pilotyourlife
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Wil jij richting geven aan je leven? 
Grijp nu je kans! Vertel ons welke BIG TIME 
droom jij najaagt en wij geven jou de kans 
deze waar te maken! 

Wil jij richting geven aan je leven? Grijp nu je kans! 

Vertel ons welke BIG TIME droom jij najaagt en wij 

geven jou de kans deze waar te maken! Ga naar 

www.twsteel.com/pilotyourlife en vertel ons jouw 

ambitie!

TW STEEL GEEFT JE DE KANS VAN JE LEVEN

BE AMBITIOUS 
PILOT YOUR LIFE..

ALGEMENE VOORWAARDEN & CONDITIES

Koop een
 

TW Stee
l 

horloge en
 

maak je 

droom waar

TW407 Ø 48 MM € 379,-

GA NAAR : www.twsteel.com/pilotyourlife

3x pilot.indd   2 08-05-13   17:06

Wil jij richting geven aan je leven? Grijp nu je kans! 

Vertel ons welke BIG TIME droom jij najaagt en wij 

geven jou de kans deze waar te maken! Ga naar 

www.twsteel.com/pilotyourlife en vertel ons jouw 

ambitie!

TW STEEL GEEFT JE DE KANS VAN JE LEVEN

BE AMBITIOUS 
PILOT YOUR LIFE..

ALGEMENE VOORWAARDEN & CONDITIES

Koop een
 

TW Stee
l 

horloge en
 

maak je 

droom waar

TW407 Ø 48 MM € 379,-

GA NAAR : www.twsteel.com/pilotyourlife

3x pilot.indd   2 08-05-13   17:06



Woensdag 17 juli 2013 start 12.00 uur

Kindermiddag bij van Poptaplantsoen

Donderdag 18 juli 2013 start 13.00 uur

Kortebaandraverij IJmuiden 2013

Vrijdag 19 juli 2013 start 11.00 uur

Wipe-out & Sterkste Man van IJmuiden

Zaterdag 20 juli 2013 start 10.00 uur

Jaarmarkt & Telstar Straatvoetbaltoernooi

Zondag 21 juli 2013 start 10.00 uur

Culinaire markt & Oldtimershow

Grote kermis op het Kennemerplein

dagelijks van 12.00 tot 23.00 uur

vanaf donderdag 2 buitenpodia met live muziek

voor info: www.kennemerlaanleeft.nl

volg ons op facebook: KennemerlaanLeeft

Ook kunt U bij ons terecht voor heerlijk gekoeld frisdrank, 
strand speelgoed, oud-hollands snoep, wenskaarten, grootste assortiment 

van de IJmond in tijdschriften, Lotto, Staatsloterij en Krasloten, 
opladen van Uw OV en al Uw postzaken.

 
Een lekker tijdschrift, een goed boek of een puzzelboekje voor op vakantie?

Uiteraard hebben wij genoeg keus.

Tijdens de feestweek ontvangt U 
bij iedere aankoop van minimaal 10 

euro bij Cigo Havana House in de 
Kennemerlaan 49, een gratis Prive 

(ter waarde van 2,35 euro / op is op)

Graag tot ziens bij Cigo Havana House, 
Kennemerlaan 49, IJmuiden, tel. 0255-534432

Kennemerlaan 108, 1972 IJmuiden
Tel: 0255 - 535898 / 06 - 22595608
verkooijen-stoffering@quicknet.nl

• Meubel- en gordijnstoffering

• Boot- en caravanstoffering

• Polyether

• Tapijten en vinyl

• Vrijblijvende offerte

Wipe-Out is een spectaculair spel dat 
wordt gehouden voor teams van ze-
ven personen. Om mee te doen moet 
je behoorlijke koelbloedig zijn. Kijk 
maar eens naar de foto’s op de Face-
book-pagina van Kennemerlaan Leeft! 
Bouncen op metershoge ballen, klim-
men op een hindernisbaan met mega-
rollers, levend sjoelen, een zeephelling 
en een attractie met maar liefst 11.000 
liter water zijn allemaal niet voor doe-
tjes. Dat betekent dolle pret, voor zo-
wel de deelnemers als het publiek. 
Teams van zeven personen kunnen 
zich opgeven via www.kennemerlaan-
leeft.nl. De minimale deelnameleeftijd 
is 16 jaar. Deelname kost 35 euro per 
team. Er zal gestreden worden om de 
Wipe Out wisselbeker! Dit onderdeel 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
Work-Out.

De Sterkste Man
Homburgstraat
14.00-18.00 uur

Maximaal twintig sterke mannen kun-
nen meedoen aan De Sterkste Man 
competitie die wordt georganiseerd 
door Work-Out. Er is een klasse van on-
der de 100 kilo en een van boven de 
100 kilo. Zij zullen op zes onderdelen 
strijden: scheepsketting trekken, auto 
trekken, laadrace, Forward Hold, Duck 
Walk en Farmer’s Walk. Opgeven kan 
via www.kennemerlaanleeft.nl.

Live: Full Count
Captain Morgan Podium
19.30-23.00 uur

Full Count zorgt altijd voor een vol po-
dium en een ‘volle bak’ in de zaal. Ne-

gen man sterk en vol enthousiasme 
worden covers van pop-, rock- en Ne-

derlandstalige klassiekers gebracht. 
Daarbij spelen de koperklanken een 
grote rol. De diversiteit van deze band 
wordt onderstreept door de verschil-
lende zanger en zangeressen.

Live: Rebellies
Smirno�  Ice Podium
19.30-23.00 uur

Rebellies speelt stevige rock-covers. 
Het uitgangspunt bij optredens is: rock 
& lol. Het repertroire is groot: van CCR 
tot ZZ Top met af en toe een soul-uit-
stapje. Er zijn sinds de oprichting in 
2008 nogal wat ‘personeelswissels’ ge-
weest. Maar Rebellies is terug van weg 
geweest met Marco Otter, Joost Wes-
terwal en Bas van Geldorp.

ZATERDAG 20 JULI

Kermis
Kennemerplein
12.00-23.00 uur

Toeristische trein
12.00 tot 17.00 uur
Folkerts Design en Printing
Jaarmarkt

Kennemerlaan
11.00-17.00 uur

Op zaterdag kan het publiek genie-
ten van een ouderwets gezellige bra-
derie. Winkeliers en standhouders be-
strijken met leuke kramen een groot 
deel van de Kennemerlaan. Het thema 
Hart voor Vis komt terug in de grote 
makreelrokerij. De verschillende ma-
kreelrokers doen mee aan de wedstrijd 
om de beste gerookte makreel. De uit-
slag wordt bepaald door een professi-
onele makreelmeester. Maar natuurlijk 

De Verfstunter
DE GOEDKOOPSTE VERFZAAK 

VAN NOORD-HOLLAND!

Witsel binnen/buiten 10 ltr    e35,00
Beits div. kleuren 2 ½ ltr   e25,00
Rubbol EPS 2 ½ ltr e49,00
Sigma 2 ½ ltr normaal E107,00  bij ons    e45,00
Hammerite 0,75 ltr 
normaal E32,00                                     bij ons    e20,00
Sikkens verf wit 9001 en 9010 1 ltr e1 0,00

Kennemerlaan 224, IJmuiden, tel. 06 - 223 847 15

Openingstijden: ma 12.00-15.30 uur
di t/m vrij 10.00-15.30 uur. Za 10.00-16.00 uur

OP KLEuR mAKEN iS mOGELijK

GENERATOR OP GAS EN BENZiNE. 
STARTEN mET SLEuTEL.
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kan het publiek ook proeven en ko-
pen. Verder zal Captain Morgan langs-
komen met zijn beeldschone dames 
en goedgevulde schatkist. Krijgt u de 
schatkist open? De organisatie heeft 
verder veel aandacht besteed aan het 
aantrekken van kramen met heden-
daagse én ambachtelijke verkoop-
waar. Zo staan er van oude ambach-
ten onder andere een mosterdmaker, 
boekdrukker, kantklosser en pitriet-
vlechter. 

Uiteraard wordt er ook aan de kinde-
ren gedacht en pakt de sponsor van 
de jaarmarkt Folkerts Design en Prin-
ting groot uit met een enorm spring-
kussen. Kinderen kunnen zich gratis 
laten schminken door Margot van Eer-
den bij Folkerts voor de winkel. Door 
de aanwezigheid van de grote kermis 
en het Telstar straatvoetbaltoernooi 
zijn de marktlui zeer geïnteresseerd 
in deze braderie, dus dat belooft wat! 

Telstar Straatvoetbal Toernooi
Homburgstraat
12.00-17.00 uur
 
Om 12.00 uur start het Telstar Straat-
voetbal Toernooi met pupillen van di-
verse clubs uit de regio en een team 
van AZ. Het gaat om korte wedstrij-
den van 12 minuten. Er wordt 5 tegen 
5 gevoetbald. De � nale staat gepland 
om 16.00 uur, direct gevolgd door de 
prijsuitreiking.  Tussendoor zijn er ook 
nog wedstrijden voor de Stropdastro-
fee en de Snelheidstrofee. De voetbal-
lers van Telstar zijn de gehele middag 
bij de wedstrijden aanwezig om op de 
foto te gaan en om handtekeningen 
uit te delen aan de jeugd. En zelfs Tel-
star heeft een bericht achtergelaten 
voor de jongens en meisjes van onze 
mooie gemeente.

4 top merk e-BIke’s

1 prIjs
UnIon
Swifty 1799,-

sparta
Emotion C3 LTD 1899,-

Gazelle
Orange Pure 
Innergy 1749,-

BatavUs
Volta 1849,-

Nu uitzoeken

1399,-
Na INruIL 
VaN uw fIETS

Incl. BOVAG VIP servicepakket t.w.v. E100,-
Wat is BOVAG Vip Service?
1. Uw fiets wordt 100% rijklaar afgeleverd.
2. GRATIS servicebeurt (winkelwaarde E45,00)
3. Uw fiets word geconditioneerd: Dit is een anti roest/wax behandeling.
Die de levensduur verlengt. (winkelwaarde E20.00)
4. Duidelijk uitleg bij aflevering.
5. Fiets wordt op de juiste zit hoogte afgesteld.
6. Accessoires worden GRATIS gemonteerd.
7. Kosteloze omruil garantie van uw zadel en of stuur.
8. Twee jaar GRATIS update bij E-Bike (winkelwaarde E12,50 per update)
9. Garantie op onderdelen en arbeidsloon.
10. Klachten worden direct of binnen 24 uur verholpen.
11. GRATIS leenfiets.
EEN PERFEKT 11 TAL VOOR MAXIMAAL FIETSPLEZIER.

Rijwielspecialist
Kennemerlaan 61, IJmuiden

Tel 0255-523378
www.kokijmuiden.nl

vakantIetIjd
ToT aaN oNze vaKaNTIe dIe begINT 

op 21 JulI eN eINdIgT op 12 augusTus

K o K
K

K
K o K

K

K

e-BIke
Na INruIL VaN EEN 

gOEDE fIETS

1000,-
Na INruIL VaN EEN 

OuDE fIETS

1150,-

GIant
1499,-

sparta
1299,-

Telstar is de mooiste club van de we-
reld. Jij als deelnemer aan het straat-
voetbaltoernooi bent de beste speler 
van de wereld. Meedoen is het allerbe-
langrijkste wat je als individu en orga-
nisatie kan doen. 

Meedoen en bewegen leidt altijd tot 
resultaat. Resultaat om het even welk 
resultaat is vele malen belangrijker 
dan geen resultaat. Want dan doe je 
niks. Niks doen is het makkelijkste wat 
er is. Als je niks doet wordt je niet beter. 
Als je niks doet maak je geen fouten. 
Fouten maken is het belangrijkste in je 
leven wat er is. Als je iets fout doet dan 
kan je leren iets goed te doen. Dat is de 
grote winst! Als iets fout gaat dan krijg 
je opmerkingen, je krijgt kritiek. Kritiek 

is een cadeautje. Zonder kritiek weet je 
niet wat er beter kan. En dat is uitein-
delijk toch wat je wilt als individu en 
organisatie. Een beter mens worden. 
Een betere club worden. Binnen moge-
lijkheden het allerbeste eruit halen is 
het mooiste wat er is.

Kom in beweging, neem deel, doe je 
best en wees eerlijk tegenover jezelf 
en ieder ander. Ga voetballen en niet 
voetbalen. Hier gaat het straatvoet-
baltoernooi over. 

Véél plezier en geniet! En: graag tot
Telstar!

Pieter de Waard
algemeen directeur Telstar 1963 NV
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www.workoutvelsen.nl

sterkste man van ijmuiden
Gratis inschrijvinG

Beleef DE LIEFDE
voor bijzondere, lieve cadeautjes.
O.a. Heilige- Boedha- en Art Deco beelden.

Wierrook, gepimpte kleinmeubelen en kraam cadeautjes.
Nieuwe dames mode van Le Pep en Who's That Girl.
Knippen op afspraak voor 22,50 (tel. 06-53713366)

Speciale aanbieding, div. losse thee soorten voor 1,50 per zakje.
Of kom koffie, thee, limonade met huisgemaakte appeltaart nuttigen.
Onder de luifel aan de stamtafel, is het altijd gezellig bij DE LIEFDE,

op Kennemerlaan 65 (tegenover het kruidvat)

Maandags en dinsdag gesloten

Tot gauw ziens en heel veel plezier tijdens de feestweek want.....
 de Kennemerlaan Leeft!

Live: Di� erent Cook
Captain Morgan Podium
19.30-23.00 uur

Di� erent Cook: is de band van producer/ songwri-
ter/ arrangeur en toetsenist Kees Koek. Kees speelt 
vaak mee met meer en minder bekende Nederlan-
ders. In Di� erent Cook kruipt hij zelf achter de toet-
sen en bepaalt hij met de medemuzikanten van dat 
moment het repertoire. Het publiek kan rekenen op 
jazzy invloeden, improvisatie, een enorm repertoire 
maar altijd van goede kwaliteit.

Live: Cream Pie
Smirno�  Ice Podium
19.30-23.00 uur

Cream Pie is een allround rock/pop coverband be-
staande uit vijf personen. De band haalt haar in-
spiratie onder meer uit muzikale toppers als Jimmi 
Hendrix, Rolling Stones en Janis Joplin. Muziek met 
een ‘bite’ dus. Van elk optreden weet Cream Pie een 
romig feestje te maken.

ZONDAG 21 JULI

Kermis
Kennemerplein
12.00-21.00 uur

Toeristische trein
12.00 tot 17.00 uur

Oldtimershow
Kennemerlaan
10.00-18.00 uur

Oldtimers verdienen aandacht en u, als bezoeker, 
vindt een stuk geschiedenis op de oldtimershow. 
Zoals oldtimers aandacht verdienen, verdient u als 
bezoeker ook aandacht. Vandaar dat tijdens het zo-
merfestival Kennemerlaan Leeft naast de diverse 
oldtimers ook een mooie culinaire markt georgani-
seerd wordt. Twee evenementen in de mooiste laan 
van IJmuiden. Dat verdient een oldtimershow na-
melijk! Kijk, beleef, en geniet! Laat u informeren en 
adviseren over de oldtimers door de fanatieke eige-
naren. Hopelijk zijn het er heel veel, want oldtimers 
laten zich helaas niet leiden. Voor meer informatie 
of als u zich wilt opgeven voor de oldtimershow, 
kunt u een mail sturen aan



Woensdag 17 juli 2013 start 12.00 uur

Kindermiddag bij van Poptaplantsoen

Donderdag 18 juli 2013 start 13.00 uur

Kortebaandraverij IJmuiden 2013

Vrijdag 19 juli 2013 start 11.00 uur

Wipe-out & Sterkste Man van IJmuiden

Zaterdag 20 juli 2013 start 10.00 uur

Jaarmarkt & Telstar Straatvoetbaltoernooi

Zondag 21 juli 2013 start 10.00 uur

Culinaire markt & Oldtimershow

Grote kermis op het Kennemerplein

dagelijks van 12.00 tot 23.00 uur

vanaf donderdag 2 buitenpodia met live muziek

voor info: www.kennemerlaanleeft.nl

volg ons op facebook: KennemerlaanLeeft

Kennemerlaan 114

1972 ER IJmuiden

0255 - 757 254

Verkrijgbaar 
in diverse modellen 

en kleuren.

Forrest of Illusion
QMOM-17

Animal Attraction
QMOT-LP

Epicycles
QMOA-33-Z

Mondriaans Choice
QMON-20

Tijdens de jaarmarkt gratis advies
vachtverzorging, gratis nagels knippen.
En nu ook: uitleg over de nieuwste
trainingsmethoden en opvoeding en
demonstratie hondenmassage.
Laat ons met u meedenken over de keuze 
voor een hond. Kom tijdens de jaarmarkt 
eens vrijblijvend praten over
aankoopbegeleiding.

Het team van “De Plukschuur” gaat 
voor een superknal Kennemerlaanfestival

Onze jarenlange ervaring in de hondenwereld stellen wij graag tot uw 
beschikking. Wij staan de hele dag voor u klaar.
De Plukschuur het totaalplaatje voor uw hond!

Kennemerlaan 53, IJmuiden, 0255-511936/0651131187

Kennemerlaan 129
06 - 2810 7096
Kennemerlaan 129

Voor iedereen 
een succesvol 
en zonnig 
zomerfeest 
gewenst!!!

info@kennemerlaanleeft.nl 

Culinaire markt
Kennemerlaan
14.00-21.00 uur

Deze zondag presenteren horeca-on-
dernemers, chefkoks en speciaalza-
ken hun beste producten op de Ken-
nemerlaan. Over de opzet is goed na-
gedacht. De kramen met lekkers ko-
men allemaal aan de even kant. Dit is 
de schaduwzijde. Aan de zonkant van 
de Kennemerlaan komen lange bier-
tafels met banken, waar iedereen ge-
zellig kan aanschuiven met een bord-
je en een glaasje. Aan de deelnemers 
is gevraagd om kleine hapjes te ser-
veren. Per kraam worden twee tot drie 
gerechtjes aangeboden, zodat ieder-

een uitgebreid kan proeven en genie-
ten van een enorme diversiteit aan lek-
kers. De hapjes in de vorm van amuses 
en tapas bestaan bijvoorbeeld uit mos-
selen, gamba’s en visgerechten zoals je 
die in IJmuiden mag verwachten. 

Daarnaast zijn er uiteraard ook hap-
jes met vlees. Maar ook cava, prosec-
co en verschillende speciaal bieren zul-
len op de culinaire markt niet ontbre-
ken. Bij de espresso-tuktuk is heerlijke 
verse ko�  e in vele variëteiten verkrijg-
baar. De deelnemers zullen tijdens de 
culinaire markt werken met consump-
tiemunten. De culinaire markt zal al-
le mensen die houden van hoogwaar-
dige gerechten bijeen brengen in een 
sfeervolle ambiance!

Grootse kermis
Tijdens Kennemerlaan Leeft is het elke dag kermis. Speciaal voor het zomer-
festival wordt de grootste kermis in de historie van IJmuiden opgebouwd op 
het Kennemerplein! Tot nu toe zijn al meer dan 20 attracties geboekt, waar-
onder spannende attracties zoals spookhuis, Bidule (een soort rups), Break-
dance en de beruchte Wipp (de draaiende bank). Maar ook voor de jongere 
kinderen zijn er volop leuke attracties. Op de kermis kunnen bezoekers bij di-
verse attracties een gokje wagen. En natuurlijk is er ook veel lekkers te koop. 
Het wordt dus een ouderwets leuke kermis met gevarieerde attracties voor 
jong en oud!

IJmuiden krijgt de grootste kermis in de historie!
(foto: www.kermisfotos.nl)
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BonLite zonwering - Kennemerlaan 39, 1972 EG  IJmuiden, Tel: 0255 - 531324, info@bonlite.nl, www.bonlite.nl

ACTIE 20% KORTING!
Cassette knikarmscherm Bella met  

Somfy Home Motion motor met afstandsbediening. 
Keuze uit de gehele Tibelli doekcolllectie. 
De 20% kortingsactie is geldig t/m zaterdag 29 juli 2013.

ERKEND 
ZONWERINGSBEDRIJF
Lid branche vereniging 
Romazo

Binnenzonwering • Buitenzonwering • Rolluiken • Project zonwering 
Levering met garantiebewijs • Eigen montage en servicedienst
Raam en deurhorren Jaloezieën & rolgordijnen • Velux accessoires

Gratis opmeten en prijsopgave

GRATIS OPMETEN 
EN PRIJSOPGAVE!
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Vanaf 12 juli gehele collectie 

20% korting** 
uitgezonderd bloemen

Donderdagmiddag 
gesloten i.v.m. paarden

Kennemerlaan 100 • T515440

abelia.nl
Superaanbieding vanaf 18 juli

Woensdag 17 juli 2013 start 12.00 uur

Kindermiddag bij van Poptaplantsoen

Donderdag 18 juli 2013 start 13.00 uur

Kortebaandraverij IJmuiden 2013

Vrijdag 19 juli 2013 start 11.00 uur

Wipe-out & Sterkste Man van IJmuiden

Zaterdag 20 juli 2013 start 10.00 uur

Jaarmarkt & Telstar Straatvoetbaltoernooi

Zondag 21 juli 2013 start 10.00 uur

Culinaire markt & Oldtimershow

Grote kermis op het Kennemerplein

dagelijks van 12.00 tot 23.00 uur

vanaf donderdag 2 buitenpodia met live muziek

voor info: www.kennemerlaanleeft.nl

volg ons op facebook: KennemerlaanLeeft

Betaalmunten
Tijdens Kennemerlaan Leeft! Kan er bij de horeca alleen betaald worden 
met munten. Veiligheid staat hoog in het vaandel tijdens het gehele Zo-
merfestival. Bij de diverse activiteiten zullen voldoende muntautomaten 
staan, waar u contant geld (geen pin) kunt wisselen voor munten. Op het 
Kennemerplein zijn voldoende pinautomaten aanwezig voor de bezoekers 
van het zomerfestival Kennemerlaan Leeft!

Naar het festival
De organisatie van Kennemerlaan Leeft verwacht dat bezoekers vooral lo-
pend, op de  ets of met het openbaar vervoer naar het zomerfestival ko-
men. Op het festivalterrein komt een  etsenstalling. Parkeren kan op het 
Oosterduinplein, Marktplein, Velserduinplein (behalve donderdag 18 juli), 
de Lange Nieuwstraat en de IJmuiderstraatweg. De zijstraten van de Ken-
nemerlaan moeten op last van de hulpdiensten vrijgehouden worden. In 
de Grahamstraat en Edisonstraat komen taxistandplaatsen. Op zaterdag 
en zondag rijdt tussen 12.00 en 17.00 uur vanaf het Velserduinplein, waar 
kan worden geparkeerd, een toeristisch treintje naar de Kennemerlaan ter 
hoogte van de Napierstraat heen en weer.
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Kennemerlaan 42 IJmuIden 
Tel. 0255-530890

de KaaSmarKT

De laatste ronde 
Graskaas
uit de Beemster
kilo  €8.75

Feestweek Aanbieding
van 17 t/m 20 juli en natuurlijk 

staan we ook op de Braderie zaterdag

Speciaal geselecteerd 
Boeren belegen 
kaas
500 gram  €6.65

Overjarige kaas 
uit de Beemster

500 gram  €6.85

Brandnetelkaas
500 gram  €4.95

Oude kruidnagel-
kaas
500 gram  €5.25

Versgebrande 
Pinda’s
Gezouten of ongezouten

250 gram  €1.25

Versgebrande 
Pistache noten
250 gram  €3.25

Voor de bewoners van de Kenne-
merlaan zal het Zomerfestival ze-
ker gepaard gaan met enige over-
last. De organisatie heeft begre-
pen dat de bewoners grotendeels 
enthousiast zijn met het evene-
ment in hun straat. Toch zullen zij 
zeker hinder ondervinden tijdens 
de grote evenementen. De organi-
satie dankt u bij voorbaat hartelijk 
voor uw begrip en medewerking.

Donderdag 18 juli
Tijdens de kortebaandraverij moe-
ten alle auto’s van Kennemerlaan 76 
tot en met 224 (zowel aan de even 
als de oneven kant) voor 07.00 uur 
uit de Kennemerlaan verwijderd zijn.
U kunt parkeren op het Ooster-
duinplein, hoek Marktplein/Lange 
Nieuwstraat naast het bouwwerk, 
de noordzijde van de IJmuiderstraat-
weg op het gazon en op het Velser-
duinplein. Mochten er na 07.00 nog 
auto’s blijken te staan dan zullen de-
ze helaas moeten worden wegge-
sleept. Mocht u slecht ter been zijn 
of op vakantie zijn, laat het dan zo 
spoedig mogelijk weten via info@
kennemerleeft.nl dan kan te voren 
met u worden overlegd. 

Op donderdagavond zullen de be-
woners van Kennemerlaan 34 tot en 
met nummer 126 (zowel aan de even 
als de oneven kant) i.v.m. het avond-
programma hun auto op een ande-
re locatie moeten laten staan. Voor 
dit gebied zal er een parkeerverbod 
worden ingesteld. Het avondpro-
gramma duurt van 18.00 tot 24.00 
uur.

Vrijdag 19 juli
De bewoners van Kennemerlaan 34 
tot en met nummer 126 (zowel aan 
de even als de oneven kant) zullen 
i.v.m. het avondprogramma hun au-
to op een andere locatie moeten la-
ten staan. Voor dit gebied wordt 
een parkeerverbod ingesteld. Het 
avondprogramma duurt van 18.00 
tot 24.00 uur.

Zaterdag 20 juli
Tijdens de jaarmarkt, moeten alle au-
to’s vanaf de Napierstraat tot en met 
de Julianabrug voor 06.00 uur uit de 
Kennemerlaan verwijderd zijn. De-

ze dag kunt u parkeren op het Vel-
serduinplein, Oosterduinplein en de 
noordzijde van de IJmuiderstraat-
weg op het gazon. Mochten er na 
06.00 nog auto’s blijken te staan dan 
zullen wij deze helaas moeten laten 
wegslepen. Mocht u slecht ter been 
zijn of op vakantie zijn, laat het dan 
zo spoedig mogelijk weten via info@
kennemerleeft.nl dan kan te voren 
met u worden overlegd.

De bewoners van Kennemerlaan 34 
tot en met nummer 126 (zowel aan 
de even als de oneven kant) zullen 
i.v.m. het avondprogramma hun au-
to op een andere locatie moeten la-
ten staan. Voor dit gebied zal er een 
parkeerverbod worden ingesteld. 
Het avondprogramma duurt van 
18.00 tot 24.00 uur.

Zondag 21 juli
Tijdens de oldtimershow, moeten 
alle auto’s van Kennemerlaan huis-
nummer 34 tot en met nummer 70 
(zowel aan de even als de oneven 
kant) verwijderd zijn voor 08.00 uur. 

Tijdens de culinaire markt moeten 
alle auto’s van Kennemerlaan huis-
nummer 76 tot en met nummer 126 
(zowel aan de even als de oneven 
kant) verwijderd zijn voor 09.00 uur. 
Deze dag kunt u parkeren op het Vel-
serduinplein, Oosterduinplein en de 
noordzijde van de IJmuiderstraat-
weg op het gazon.

Mochten er na genoemde tijden nog 
auto’s blijken te staan dan moeten 
deze helaas worden weggesleept. 
Mocht u slecht ter been zijn of op va-
kantie zijn, laat het dan zo spoedig 
mogelijk weten via info@kennemer-
leeft.nl dan kan te voren met u wor-
den overlegd.

De bewoners van Kennemerlaan 34 
tot en met nummer 126 (zowel aan 
de even als de oneven kant) zullen 
i.v.m. het avondprogramma hun au-
to op een andere locatie moeten la-
ten staan. Voor dit gebied zal er een 
parkeerverbod worden ingesteld. De 
culinaire markt duurt tot 21.00 uur.

 

Omwonenden

Wij wensen alle 
bezoekers een

geweldig 
zomerfestival
Kennemerlaan Leeft!
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Geldende huisregels en sanctiebeleid 
tijdens het evenement. Het betreden 
van het terrein geschiedt op eigen risi-
co en betreden van het evenementen-
terrein betekent dat u deze huisregels 
accepteert. 
Gedrag: Wees galant, geduldig en help 
de minder valide medemens. Neem je 
goede humeur mee en houd de sfeer 
ontspannen en gezellig. Houd geluids-
overlast beperkt door niet onnodig te 
schreeuwen. We willen allemaal een 
schoon evenement, deponeer afval in 
de daarvoor bestemde bakken. 
Niet doen: Discrimineren, schelden, 
dreigen, veroordelen, uitdagen van an-
dere bezoekers, seksuele intimidatie, 
gooien van dranken, vechten, vuur ma-
ken, klimmen in bomen of objecten, 
wildplassen, stelen, vandalisme, drugs 
dealen en/of verkopen, rijwielen stallen 
naast of tegen de hekken en het ple-
gen van overige strafbare feiten. Open-
baar dronkenschap (of het vermoeden 

ervan) en racistisch gedrag is niet toe-
gestaan. 
Niet meenemen: Drugs, gevaarlijke 
voorwerpen zoals slag-, steek- of vuur-
wapens en overige gevaarlijke voor-
werpen, glas, blik, (non) alcoholische 
dranken, etenswaren.
Overig: Er wordt gedurende het Zo-
merfestival geen alcohol geschonken 
aan personen onder de 16 jaar. De me-
dewerkers in de bar vragen bij twijfel 
om legitimatie. De organisatie van het 
Zomerfestival aanvaardt geen enke-
le aansprakelijkheid voor verlies, scha-
de en/of diefstal van of aan uw goede-
ren. Het verblijf op het evenement ge-
schiedt derhalve op geheel eigen ri-
sico. Tevens aanvaardt de organisatie 
van het Zomerfestival geen aanspra-
kelijkheid voor het ontstaan van scha-
de of letsel aan uzelf of uw medebezoe-
kers. Wanneer men besluit om zich niet 
aan de regels te houden, is de organi-
satie genoodzaakt om u van het evene-
mententerrein te verwijderen of zaken 
in beslag te nemen.

Kennemerlaan 222, 1972 EV IJmuiden, tel. 0255-520118 of
0651-380509, Fax. 0255-526423, www.deurenvanglas.nl

Glasschade

AAnbieding: 
Sjaaltjesgaren van e9,95 nu e4,50 

Geldig t/m zat. 20 juli

Onze openingstijden zijn: Maandag gesloten. 
Di t/m za van 10.00-17.00 uur

Kennemerlaan 35, 1972 eg iJmuiden, tel. 0255-525193
hobbywinkelvelsen@live.nl, www.hobbywinkelvelsen.nl

Vergeet uw stempelkaart niet. V.a. E5,- krijgt u een 
stempel. Ook geldig voor de aanbiedingen.

Hobbywinkel Velsen

Kennemerlaan 33
1972 EG IJmuiden
0255 - 511 664

FREE
SHAPE
ongelimiteerde, lang houdbare stijl
verandering met hitte styling

DE RAAMDECORATIESPECIALIST 
EN GORDIJNATELIER

Kennemerlaan 77A – IJmuiden
tel. 0255 577366 / 06 34633154 

(gevestigd schuin tegenover Apotheek Ledeboer)

WWW.GORDIJNATELIERVENICE.NL
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00

- GRATIS STOF BIJ VOUWGORDIJNEN 
 + STALEN KETTING EN KETTING VERZWARING. 
- 15% KORTING OP ALLE RAAMDECORATIE.
- VELE STOFFEN OP VOORRAAD.
- GRATIS INMETEN + GRATIS OPHANGEN.
- OOK VOOR VERMAAKWERK 
 BENT U BIJ ONS OP HET JUISTE ADRES.
- BENT U SLECHT TER BEEN, GEEN PROBLEEM!
 WIJ KOMEN NAAR U TOE OF HALEN U OP.
- GRATIS ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE.

`

Kom bij ons proeven tijdens de Culinaire markt 
op de Kennemerlaan op zondag 21 juli

Wij wensen iedereen 
een gezellig Zomerfestival toe!

www.korfcatering.nl
0255 - 51 27 45

Huisregels
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Donderdag 
11 juli

Open toernooi LTC Ruïne van 
Brederode.
Informatieboerderij Zorgvrij 
is gedurende de zomervakantie 
dagelijks geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. Iedere middag kun je 
papieren vlinders knutselen.
Tentoonstelling Sander Rood 
in Beeckestijn. Tot en met eind 
september. Geopend van don-
derdag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Kletsnat, voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.

Vrijdag 
12 juli

Open toernooi LTC Ruïne van 
Brederode. Met overdag Nico 
Bakker en vanaf 21.00 uur DJ 
Good Old Dave en Friso.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
tot 1 november is er een specia-
le tentoonstelling: Van pantser-
fort tot Forteiland, 125 jaar Fort-
eiland IJmuiden.’
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Kletsnat, voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Sonrise in IJmuiden (Heeren-
duinweg en Pleijadenplantsoen 
en in Velserbroek. Vanaf 14.00 
uur.
Urker Mans Formatie in Nieu-
we Kerk aan Kanaalstraat 250 in 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur. 
Entree 20 euro.

Zaterdag 
13 juli

Open toernooi LTC Ruïne van 
Brederode.
Rommelmarkt op de Lange 
Nieuwstraat, van 9.00 tot 17.00 
uur.
Boeken- en brocantemarkt 
op Marsmanplein in Haarlem-
Noord. Van 10.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
tot 1 november is er een specia-
le tentoonstelling: Van pantser-
fort tot Forteiland, 125 jaar Fort-
eiland IJmuiden.’
Turn up the Beach, dance-fes-
tival op het IJmuiderstrand, van 
13.00 tot 23.00 uur. Zie voor tic-
kets: www.turnupthebeach.nl.

Zondag
14 juli

Open toernooi LTC Ruïne van 
Brederode.
Kofferbakmarkt op de 
Dorpsweide van Wijk aan Zee 
van 8.00 tot 16.00 uur. Info: 
www.kofferbakmarktwijkaan 
zee.nl.
Open dag Volkstuinvereni-
ging Wijkeroog in Velsen-
Noord. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
tot 1 november is er een specia-
le tentoonstelling: Van pantser-
fort tot Forteiland, 125 jaar Fort-
eiland IJmuiden.’
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Kletsnat, voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Muziek bij Bos Kookt, Groe-
neweg 80 in IJmuiden. Vanaf 
14.00 uur.
Café de Halve Maan, band: 
Jazz Match van 17.00 tot 19.00 
uur. Hagelingerweg 36, Sant-
poort-Noord.
Café Bartje, Broekbergenplein, 
Santpoort-Noord: band Full 
Count, vanaf 17.00 uur.

Maandag 
15 juli

Dinsdag
16 juli

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469, IJmuiden. Gratis voetaf-
druk. Afspraak maken via 0255-
511117.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Kletsnat, voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.

Woensdag
17 juli

Zomerfestival Kennemerlaan 
Leeft! met kermis en kinderac-
tiviteiten. 
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
tot 1 november is er een specia-
le tentoonstelling: Van pantser-
fort tot Forteiland, 125 jaar Fort-
eiland IJmuiden.’
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Kletsnat, voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.

Café IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat, IJmuiden: eer-
ste deuntje met Guus van den 
Berghe van IJmond Players. 
Aanvang 17.00 uur.

Donderdag 
18 juli

Zomerfestival Kennemerlaan 
Leeft! met Harddraverij en ‘s 
avonds live muziek.
Gratis spreekuur Healing en 
Coaching, Blauwe Zeedistel 4 
in IJmuiden. Van 10.00 tot 12.00 
uur. Zie voor meer info: www.
helgadebeus.nl en www.jetwin-
kel.nl. 
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Kletsnat, voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Café IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat: DJ Bas en diverse 
zangers, vanaf 17.00 uur.

Supermarkten besparen 
steeds meer energie
IJmond - Vorige week vond in 
Heemskerk een bijeenkomst 
plaats over energiebesparing 
bij supermarkten. Tijdens de-
ze bijeenkomst spraken Milieu-
dienst IJmond, Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied en Om-
gevingsdienst West-Holland hun 
waardering uit over het tem-
po waarop supermarktconcerns 
tot dusver energiebesparen-
de maatregelen hebben gerea-
liseerd. Diverse vertegenwoordi-
gers vanuit de supermarktbran-
che en de gemeenten waren 
aanwezig. Cora van Mora was 
aanwezig om hen een award uit 
te reiken.
Sinds 4 februari 2010 onder-
tekenden elf supermarktcon-
cerns, samen goed voor 2000 
supermarkten en circa 150 ge-
meenten, het convenant ener-
giebesparing bij supermarkten. 
In 2015 moeten alle afspraken 
uit het convenant zijn doorge-
voerd. De energiebesparing die 
hiermee kan worden behaald is 
te vergelijken met het jaarlijkse 
energieverbruik van 40.000 huis-
houdens.
Haydar Erol, voorzitter van het 
dagelijks bestuur van Milieu-
dienst IJmond opende de bijeen-
komst. Reinout Woittiez, direc-
teur omgevingsdienst Noordzee-
kanaal-gebied (NZKG) roem-
de de resultaten. ,,Knap hoe het 
proces is verlopen. De onder-
liggende drijfveer bij de conve-
nantpartners is het maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. 
Als bevoegd gezag zorgen we 

voor een gelijk speelveld binnen 
de branche, door bedrijven die 
niet deelnemen aan het conve-
nant eenduidig te controleren op 
basis van de Wet milieubeheer.”
Tijdens de bijeenkomst kregen 
vertegenwoordigers van de su-
permarktconcerns en gemeen-
ten een award uitgereikt voor 
hun deelname. Ook was er ruim-
te voor de ervaringen vanuit 
de supermarktbranche. Daar-
uit blijkt dat concerns positief 
staan tegenover de energiebe-
sparingsmaatregelen. 
Met het plaatsen van deuren 
voor de koelvitrines bespaart 
een supermarkt 40 tot 55% op 
het energieverbruik. Omdat is 
uitgewezen dat deze maatregel 
binnen vijf jaar is terug te verdie-
nen, kunnen supermarkten ver-
plicht worden deze ook toe te 
passen. Door het ondertekenen 
van het convenant is het moge-
lijk via een gefaseerde aanpak 
de energiebesparende maatre-
gelen op passende momenten 
in de bedrijfsvoering te realise-
ren voor de diverse filialen. Su-
permarkten hebben tot uiter-
lijk 1 januari 2015 de tijd gekre-
gen om de vastgelegde energie-
besparingsmaatregelen door te 
voeren.
Op dit moment zijn de volgen-
de concerns toegetreden tot het 
convenant: Albert Heijn (eigen 
winkels en franchise), Jumbo, 
C1000, Boni supermarkten, Boon 
Sliedrecht, Nettorama, EMTE su-
permarkten, Vomar, Plus Retail 
en Coöp.

IJmuiden – Een hele wijk wordt 
deze week in de bloemen gezet. 
De Bloemprijs van de Postcode 
Loterij is namelijk op wijkcode 
1971 gevallen. In totaal winnen 
de inwoners van IJmuiden 2514 
bosjes gerbera’s. Deze week en 
volgende week ontvangen de 
winnaars de bloemen. Ieder-
een die met wijkcode 1971 mee-
speelde in de meitrekking van 
de Postcode Loterij wint per lot 
een bosje gerbera’s. Deze bloe-
men zijn duurzaam gekweekt. 
De winnaars krijgen een coupon 
thuisgestuurd waarmee zij hun 
prijs binnenkort kunnen ophalen 
bij Boeketterie Bonny aan Ken-
nemerlaan 45 in IJmuiden.

Bloemen van 
Postcodeloterij

Examenproject vakwerk
IJmuiden - Vorige week vrijdag hebben leerlingen en coaches van 
de Tata Academy twee romp-kantelaars afgeleverd bij de Kenne-
mer Zweefvlieg Club.
Het apparaat wordt gebruikt om een romp van een zweefvlieg-
tuig in te hangen, waarna het gemakkelijk en veilig om te keren is. 
Dat is nodig om onderhoud aan te romp te kunnen uitvoeren. De 
rompkantelaar is als examenproject gebouwd bij de Tata Acade-
my en de leerlingen hebben een professioneel stuk vakwerk afge-
leverd. Dit speciale stuk gereedschap ziet er eenvoudig uit, maar 
het vereist een hoge mate van vakmanschap. Onder leiding van 
Wouter Moraal, coach werktuigbouwkunde en zijn team kwam dit 
project tot stand. In de middag hebben allen een zeefvlucht kun-
nen ervaren boven het Langeveld. Voor enkelen was het letterlijk 
een luchtdoop en ze hebben van de vlucht en het uitzicht genoten.

Velserbroek – De gemeente 
Velsen heeft een aanvraag voor 
een ligplaats van een woonboot 
aan Linie 2a afgewezen. Een lig-
plaats aldaar zou in strijd zijn 
met het bestemmingsplan. De 
ligplaats is echter al in geno-
men door een woonboot. De ge-
meente heeft vier handhavings-
verzoeken ingediend. Het hand-
havingstraject houdt in dat eerst 
moet worden beoordeeld of de 
ligplaats kan worden gelega-
liseerd. De locatie van de lig-
plaats ligt echter buiten het Be-
staand Bebouwd Gebied. De lig-
plaats heeft geen rechtstreekse 
(eigen) ontsluiting naar open-
baar gebied. Bewoners moe-
ten daarom over het gebied en 
de aanlegplaats van de kalkfa-
briek/opslagloods. Deze is ech-
ter bestemd voor bedrijfssche-
pen, maar kan daarvoor nu niet 
worden gebruikt. Ook vanuit het 
oogpunt van geluidsoverlast is 
bewoning hier niet toegestaan. 
Het ontwerpbesluit ligt zes we-
ken in het stadhuis ter visie.

Ligplaats Linie 
2a geweigerd
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Nieuws Dorpsfeest Santpoort
Bierproeverij nieuw 

evenement op zaterdag
Santpoort-Noord - Santpoort 
en omstreken kan zich verheu-
gen op de 254ste editie van het 
Dorpsfeest dat van zaterdag 27 
juli tot en met zaterdag 3 augus-
tus wordt gehouden. De organi-
satie heeft ook dit jaar een nieuw 
evenement aan de kalender toe-
gevoegd: een bierproeverij voor 
de fijnproevers. Ook zal dit jaar 
de Weyman Weide intensiever 
worden ingezet.  
De feestweek-fijnproevers wor-
den dit jaar voor het eerst op 
hun wenken bediend tijdens 
Bierproeverij Santpoort. Deze 
wordt op zaterdagmiddag 27 juli 
van 13.30 tot 17.00 uur gehouden 
in de tent bij de Ruïne van Bre-
derode. De aanspanningen van 
de Rijtuigendag, die ‘s morgens 
bij de Ruïne zijn vertrokken, zijn 
dan onderweg, zodat de tent be-
schikbaar is voor dit nieuwe eve-
nement.
Onder het genot van heerlijke 
achtergrond muziek en wat hap-
jes, kunnen de deelnemers ge-
nieten van een groot assortiment 
bieren die voornamelijk afkom-
stig zijn van regionale brouwe-
rijen. De organisatie kan alvast 
verklappen dat er meerdere bie-
ren zullen debuteren.
Het evenement wordt georga-
niseerd door Jasper van Velzen, 
Gijs Ooms, Rens Hagen, Ruben 
van Voorbergen, Martin van Bae-
kel, Mike Out en Hugo van Ves-
sum, allen beter bekend als on-
derdeel van ‘het schaduwbe-
stuur’. Alle leden zijn reeds via 
een brief uitgenodigd voor de-
ze proeverij. De 200 beschikba-
re plaatsen waren in no time uit-
verkocht.
Het is de Harddraverij er veel aan 
gelegen om zoveel mogelijk eve-
nementen in het dorp en nabij de 
kermis te houden. Sinds de be-
schikking over de Weyman Wei-
de, het landje langs de Hoofd-
straat tegenover het gelijknami-
ge hotel, is er een geschikt eve-
nemententerrein bijgekomen. 
Voorgaande jaren werd daar al 

op de laatste zaterdag het Kwal-
leballen en het Buikschuiven ge-
organiseerd. Dit jaar zullen er 
meer evenementen op dit terrein 
worden gehouden. Zo verhuizen 
de seniorenavond en de paar-
denkeuring (beide op vrijdag) al 
naar dit terrein. Het handboog-
schieten is vorig jaar zo goed be-
vallen, dat nu op de laatste zater-
dag bij het Buikglijden en Kwal-
leballen op de Weyman Weide 
met de handboog kan worden 
geschoten.
Schaakclub Santpoort vierde vo-
rig jaar haar 75 jaar met een zeer 
succesvol Kroeglopertoernooi. 
Er kwamen zo’n 120 deelne-
mers op dit evenement af. Voor 
de organisatie reden genoeg om 
dit toernooi nog eens dunnetjes 
over te doen. Op zondag 28 ju-
li stuurt de organisatie de deel-
nemende duo’s het centrum van 
Santpoort in om te strijden om 
de titel ‘Schaakkampioen van 
Dorpsfeest Santpoort’. De wed-
strijden worden gehouden in de 
diverse cafés en restaurants die 
Santpoort rijk is en die dan te-
vens helemaal in feeststemming 
zijn. Het start en eindpunt van 
het toernooi ligt bij Café-Brasse-
rie de Wildeman. Het toernooi is 
een absolute aanrader als u van 
gezelligheid houdt in combinatie 
met schaken. Duo’s kunnen zich 
nu al aanmelden voor dit een-
malige schaaktoernooi op http://
www.schaakclubsantpoort.nl/
kroeglopertoernooi of per email 
info@schaakclubsantpoort.nl. 
De kosten bedragen 15,00 euro 
per duo.
Naast deze nieuwtjes kunnen 
we tevens melden dat bijna al-
le evenementen die vorig jaar op 
de kalender stonden, ook dit jaar 
doorgaan. Alleen de tractorrace 
is dit jaar uit het programma ge-
haald. 
Kijk voor actuele informatie en 
het complete programma van al-
le 40 evenementen en inschrijf-
mogelijkheden op www.dorps-
feest-santpoort.nl. 

Natuureducatie gekort
Regio - JuniorRangers uit de 
omgeving van Nationaal Park 
Weerribben-Wieden trokken op 
3 juli naar Den Haag om zo te la-
ten zien wat natuureducatie in-
houdt. Zij vroegen om de voor-
genomen bezuinigingen op na-
tuureducatie tegen te houden, 
zodat zij en andere kinderen ook 
in de toekomst de kans krijgen 
om de mooiste natuur van Ne-
derland in de Nationale Parken 
te  beleven. Voorafgaand aan de 
vergadering van de Kamercom-
missie Economische Zaken bo-
den de jongeren een fotocolla-
ge en petitie aan de heer Verhe-
ijen aan.  
Het voorstel van de Tweede Ka-
mer is om de komende twee jaar 
tweederde van het budget voor 
natuureducatie in de Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, en ze-
ventien andere Nationale Par-
ken, te schrappen. Natuuredu-
catie in de 18 Nationale Parken 
wordt verzorgd door IVN, In-
stituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid, in nauwe samen-
werking met de partijen die ac-
tief zijn in de parken. De educa-
tieactiviteiten bereiken jaarlijks 
onder meer ruim 30.000 jonge-
ren. JuniorRangers zijn tieners 
die al jaren een educatiepro-
gramma volgen in het Nationaal 
Park en veel hebben geleerd over 
de natuur bij hen om de hoek. Zo 
weten zij wat er moet gebeuren 
om het Nationaal Park te behe-
ren, leren welke planten en die-
ren er leven, doen onderzoek en 
helpen bij publieksactiviteiten. 
Zij zijn ware ambassadeurs van 

de Nederlandse natuur.
Tijdens de vergadering bena-
drukte Staatssecretaris Dijksma  
dat zij niet het belang van na-
tuur- en milieueducatie betwist 
en het werk van IVN in de Na-
tionale Parken waardeert. Maar 
zij vindt in tijden van bezuiniging 
een half miljoen per jaar ruim 
voldoende voor coördinatie van 
natuureducatie in de Nationale 
Parken. Voor het activiteitenbud-
get wordt IVN aangewezen op 
Duurzaam Door. De PvdA, Par-
tij ven de Dieren, Christen Unie 
en SP betwijfelen of dit inder-
daad voldoende is om het huidi-
ge voorzieningenniveau op peil 
te houden. De Staatssecretaris 
zal met Provincies en IVN kijken 
naar middelen voor natuuredu-
catie in de Nationale Parken bin-
nen de Europese plattelandsub-
sidies. (foto: Erica Zwanenburg)

IJmuiden - Dinsdag 2 juli heeft 
Tennisvereniging De Heerendui-
nen haar 700ste lid mogen ver-
welkomen. Reke Jong uit Drie-
huis was de gelukkige en hij 
kreeg een waardebon voor twee 
om bij ‘Restaurant IJmond’ te 
gaan dineren.
De IJmuidense tennisvereniging 
heeft zichzelf ten doel gesteld 
om in 2015 weer 1000 leden te 
hebben. Op de open dag van dit 
seizoen mochten zij al 75 nieuwe 
leden verwelkomen. De club on-

derscheid zich door haar recre-
atieve uitstraling waarbij de fo-
cus op gezelligheid ligt. Ook het 
750ste lid staat weer een leuke 
verrassing te wachten. Dit sei-
zoen nog lid worden kan tegen 
een gereduceerd tarief, kijk eens 
op www.ltcdeheerenduinen.nl.
Op de foto overhandigt Co 
Kroonsberg, voorzitter Tennis-
vereniging De Heerenduinen 
(rechts), de waardebon aan Re-
ke Jong (links), het 700ste lid van 
de Heerenduinen.

Velsen - Dinsdag is voor mos-
lims de belangrijkste maand be-
gonnen: Ramadan. Het is een 
maand waarin de moslims ge-
durende een maand lang vas-
ten. Het vasten is een van de vijf 
plichten van de Islam. Tijdens 
de vastenperiode mogen mos-
lims gedurende zonsopkomst tot 
zonsondergang geen eten nutti-
gen en niet drinken. 
De Ramadan valt dit jaar midden 
in de zomer. De eerste vastendag 
duurt van 04.03 tot 22.10 uur. De 
essentie van het vasten is om de 
ziel te zuiveren, het verstevigen 
van de onderlinge band en het 
beheersen van de lichaam. Ook 
danken de moslims Allah voor 
alles wat hij hen heeft gegeven.
Iedere moslim die gezond is 
moet volgens de Koran vasten. 
Wie ziek is of zware arbeid moet 
verrichten en niet in staat is mee 
te doen aan de ramadan hoeft 
niet te vasten. Ook kinderen en 
zwangere vrouwen hoeven niet 
te vasten. Mensen die niet in 
staat zijn om te vasten kunnen 
dan de ramadan aflossen door 
het geven van een maaltijd aan 
een behoevende persoon.
De maand ramadan is boven-
dien een periode van bezinning 
en het helpen van behoevenden 
in de samenleving. De voorbe-
reidingen voor de ramadan zijn 
bij de Kuba Moskee in IJmui-
den afgerond. Tijdens de rama-
dan zullen er  gezamenlijke iftar-
maaltijden plaatsvinden waar 
ook niet moslims voor uitgeno-
digd worden. Na het verbreken 
van het vasten vindt er dagelijks 
in de Kuba Moskee een gebeds-
dienst plaats waar moslims aan 
deelnemen.
Na de gebedsdienst is er een sa-
menzijn tot de sahur (zonsop-
komst), hierna begint het vasten 
voor de volgende dag en mag er 
niets meer gegeten en gedron-
ken worden.
Door het bestuur van de Ku-
ba Moskee is aan de leden ge-
vraagd om de overlast tijdens het 
vasten voor de omgeving zoveel 
mogelijk te beperken.

Ramadan
is bezinning

Minder bussen naar strand
IJmuiden aan Zee – Gemeen-
teraadslid Ben Hendriks van 
PvdA Velsen heeft vragen ge-
steld over  buslijn 75 die vanaf 
2014 alleen in de zomervakan-
tie door rijdt tot aan het strand. 
Daarbuiten rijdt de bus niet ver-
der dan de Dennekoplaan. Hij 
wil weten wat het college hier-
aan gaat doen. Het strand is im-
mers een toeristische trekpleis-
ter. En als er meer ontwikkelin-
gen in het gebied komen, zoals 
het Pieter Vermeulen Museum, is 
de busverbinding vanaf Haarlem 
belangrijk.  
Wethouder Baerveldt zegt het 
besluit van Connexxion te be-
treuren, maar wel begrip te heb-

ben voor de noodzaak om te snij-
den in laag bezette lijnen.  Wel 
heeft het college moeite met de 
beperking tot de zomervakan-
tie, omdat ook in het voorseizoen 
busreizigers naar het strand wil-
len. Het college heeft dan ook 
bij de provincie Noord-Holland 
aangegeven het niet eens te zijn 
met deze beperking. Er is nu af-
gesproken dat buslijn 75 in 2014 
van de meivakantie tot en met de 
zomervakantie twee keer per uur 
doorrijdt naar het strand. Na 17 
augustus zal de bus in de week-
einden tot en met 31 augustus  
naar het strand blijven rijden. 
Strandgangers zijn verder afhan-
kelijk van lijn 82.

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft een financieel meevaller-
tje gekregen. Een bedrag van 
ruim 121.000 euro, dat bestemd 
was voor Besluit Woninggebon-
den Subsidies (BWS) komt vrij 
en kan worden gezien als inci-
denteel voordeel. Sinds 1993 is 
geld toegewezen aan BWS voor 
de bouw en verbetering van wo-
ningen. Het BWS bestaat echter 
niet meer en het nu overblijven-
de bedrag heeft geen bestem-
ming. De taken zijn nu opgeno-
men in het IVS, Investeringsbud-
get Stedelijke Vernieuwing. Af-
spraken maken het mogelijk dat 
overtollige gelden van BWS wor-
den afgeroomd.

Meevallertje 
voor Velsen

700ste tennislid 
voor LTC 

De Heerenduinen
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100-jarige mevrouw 
Cardol geniet nog steeds
IJmuiden - Mevrouw Cardol- 
van de Pol werd zaterdag 6 ju-
li 100 jaar. Burgemeester Franc 
Weerwind kwam haar feliciteren 
in Woonzorgcentrum Breezicht.
Als Johanna Maria Geertruida 
van de Pol werd zij op 6 juli 1913 
geboren in Leiden. Zij groeide 
op in een gezin met 5 kinderen. 
Twee jongens en drie meisjes. 
Haar moeder overleed toen zij 
12 jaar oud was en de kinderen 
werden opgevoed bij de nonnen. 
Mevrouw Cardol-van de Pol 
heeft twaalf kinderen gekregen. 
Waaronder twee tweelingen. Zij 
heeft 29 kleinkinderen, 35 ach-
terkleinkinderen en een achter-
achterkleinkind. Toen de oudste 
zoon van mevrouw Cardol ging 
trouwen was ze zelf nog in ver-
wachting van haar laatste twee-
ling. Vanaf 1949 woont mevrouw 
Cardol-van de Pol in Velsen. 
Eerst in de Vlugthoventstraat 
in Santpoort-Noord, waar haar 
man een schoenmakerij had, en 
daarna op de Wulverderlaan en 
sinds 2003 in Woonzorgcentrum 
Breezicht. 
Mevrouw Cardol-van de Pol 
heeft altijd hard gewerkt. Naast 
de zorg voor het grote gezin is 
zij altijd werkzaam geweest in 

de huishouding, tot op zeer ho-
ge leeftijd. Ook op andere gebie-
den was zij ondernemend. Als 
moeder van vijf kinderen haal-
de zij haar middenstandsdiplo-
ma. Op haar 79ste ging zij op En-
gelse les om een jaar later met 
een van de kleinkinderen naar 
Amerika te reizen. Op haar 80ste 
jaar werkte zij nog in de horeca 
bij het toenmalige restaurant De 
Uijlenboom. De hobby’s van me-
vrouw Cardol-van de Pol waren, 
breien, naaien wandelen en zin-
gen. Zij maakte veel kleding voor 
haar kinderen. Vroeger heeft ze 
veel gewandeld.
Vakanties werden hoofdzakelijk 
doorgebracht in pretparken door 
geheel Nederland. De hele fami-
lie ging daar op de fiets naar toe.
Het geheim van 100 jaar wor-
den is voor mevrouw Cardol- van 
de Pol ‘heel hard werken en niet 
roken en drinken’. Op 80 jarige 
leeftijd stond ze nog een kamer 
te behangen.
Mevrouw Cardol geniet nog al-
tijd van haar leven. ,,Ik mag niet 
mopperen, ik heb altijd hard ge-
werkt en ervan genoten. Ik word 
hier goed verzorgd. Ik hoop dus 
nog een paar jaar van mijn leven 
te genieten.’’ 

IJmuiden - Woensdagmiddag 
is een 27-jarige automobilist uit 
IJmuiden bekeurd voor het rij-
den zonder rijbewijs. De man 
reed door zijn woonplaats en 
ging er vandoor toen hij de po-
litie zag. Na een korte achtervol-
ging werd hij aan de Linnaeus-
straat aan de kant gezet. Bij con-
trole bleek dat hij niet over een 
rijbewijs beschikte. Hij was er 
vandoor gegaan omdat hij van 
de politie schrok.

Man zonder 
rijbewijs gaat 
er vandoor

IJmuiden - Een 18-jarige inwo-
ner van IJmuiden is in de nacht 
van vrijdag 5 op zaterdag 6 juli 
rond 03.15 uur gewond geraakt 
nadat hij met zijn scooter on-
deruit ging aan de Lorentzstraat. 
De jongen is met ernstig letsel 
aan zijn been overgebracht naar 
een ziekenhuis. De IJmuidenaar 
zat samen met een vriend op de 
scooter. Hij bleef ongedeerd.

Onderuit
met scooter

Santpoort-Noord - Vorige 
week donderdagavond is een 
43-jarige automobilist uit Eg-
mond aan den Hoef zijn rijbe-
wijs kwijtgeraakt in Santpoort-
Noord. De man reed 121 kilome-
ter per uur over de N208, terwijl 
daar een maximum geldt van 70 
kilometer per uur.

Rijbewijs kwijt 
na hard rijden

Fusie woningcorporaties
Velsen - Op 1 juli hebben de 
woningcorporaties Kenner-
merhave en AWV Eigen Haard 
het definitieve besluit geno-
men om per 1 januari 2014 te 
fuseren.

,,Dit besluit is natuurlijk niet van 
de ene op de andere dag geno-
men’’, licht directeur Wim Mas-
tenbroek van Kennemerhave 
(rechts op de foto) toe. ,,Nadat 
we al eerder verkennende ge-
sprekken met elkaar hadden ge-
voerd, hebben we vorig jaar ok-
tober een intentieverklaring ge-
tekend met daarin het voorne-
men om de haalbaarheid van 
een dergelijke fusie te onderzoe-
ken’’. 
En Peter van Ling, directeur van 
AWV Eigen Haard, vervolgt: ,,De 
resultaten van deze onderzoe-
ken hebben we de afgelopen 
maanden uitgebreid besproken 
met de ondernemingsraden, de 
huurdersraden en de gemeen-
te Velsen. Eén van de conclusies 
van de onderzoeken is dat we 
met deze fusie beter in staat zijn 
om de kwaliteit van onze dienst-
verlening op niveau te houden 
en waar nodig te verbeteren, 
maar ook financieel is er samen 
meer mogelijk dan afzonderlijk’’. 
,,Met alle veranderingen die in 
de huidige woningmarkt op ons 
afkomen en zeker niet in de laat-
ste plaats door nieuwe landelijke 
en Europese regelgeving,  is het 
voor relatief kleine woningcorpo-
raties noodzakelijk de krachten 
te bundelen. Nu wij onze krach-
ten samenvoegen staan we ge-
zamenlijk veel sterker bij het ge-
ven van invulling aan de volks-
huisvestelijke opgave voor Vel-
sen en om de dienstverlening 
aan huurders te optimaliseren. 

We bieden hen continuïteit aan, 
prettig en betaalbaar wonen in 
Velsen vanuit een nieuwe, on-
dernemende corporatie. Tege-
lijk investeren we met onze part-
ners gericht in de wijk, op vraag-
stukken die het wonen met zorg 
en welzijn verbindt’’ , vertelt Wim 
Mastenbroek. En Peter van Ling 
vult aan: ,,Voor onze huurders 
verandert er eigenlijk niets en 
ook niet voor onze medewerkers 
want er zullen geen ontslagen 
vallen. Wim en ik worden beiden 
directeur van de nieuwe woning-
corporatie met elk een eigen ta-
kenpakket. We zijn nog aan het 
nadenken over een nieuwe naam 
en een nieuw logo. Voor sugges-
ties op dat punt houden wij ons 
van harte aanbevolen’’. 
De nieuwe woningcorporatie 
gaat kantoor houden in het pand 
van AWV aan het Sluisplein. Het 
pand van Kennemerhave aan 
Plein 1945 wordt nu gehuurd, 
maar het pand van AWV is ei-
gendom en bovendien staan er 
nog twee etages leeg. Een voor 
de hand liggende stap derhalve 
die al de eerste bezuiniging op-
levert. Mét Woningbedrijf Vel-
sen, dat zo’n 6.800 woningen be-
heert en met de nieuwe corpora-
tie die bijna 4.000 woningen on-
der zijn hoede heeft zijn de beide 
woningcorporaties straks krach-
tige spelers in de gemeente Vel-
sen. Destijds zijn de woningcor-
poraties door de Nederlandse 
overheid in het leven geroepen 
voor het bouwen, beheren en 
verhuren van woonruimte, spe-
cifiek met betrekking tot sociale 
woningbouw en zij hebben daar-
mee een centrale rol in de volks-
huisvesting en dus ook binnen 
de Velsense gemeentegrenzen. 
(foto: Reinder Weidijk)

IJmuiden - Zaterdag 13 juli 
wordt op de Lange Nieuwstraat 
voor de winkels weer een gezel-
lige markt gehouden van 9.00 tot 
17.00 uur met van alles te koop. 
Met tal van kramen zal er tus-
sen de tweedehands goederen 
vaak iets zitten waar u misschien 
al lang naar zocht of wat u blij 
maakt. Wie een kraam wil huren 
kan voor informatie of het reser-
veren bellen naar 0255-5533233 
of 0255-518380.  De volgen-
de rommelmarkt op de Lange 
Nieuwstraat is op zaterdag 10 
augustus.

Rommelmarkt 
op Lange 

Nieuwstraat

IJmuidenaar opgepakt 
voor bezit vuurwapens

IJmuiden - De politie in Bur-
gum (Friesland) heeft maan-
dagavond een 24-jarige man 
uit IJmuiden aangehouden voor 
bezit van vuurwapens. 
Bij de politie was informatie 
binnengekomen dat de man 
mogelijk enkele vuurwapens 
zou bezitten. De man verbleef 

op dat moment in een woning 
aan de Prinses Margrietstraat. 
Hier is de IJmuidenaar aange-
houden. De man was in het be-
zit van een jachtgeweer en een 
alarmpistool. Deze zijn in be-
slag genomen. De man is inge-
sloten in afwachting van het on-
derzoek.

Live-muziek bij Bos Kookt
IJmuiden - Zondag 14 juli is er 
weer een Bos Borrelt (met mu-
zikale noten) vanaf 16.00 uur bij 
Bos Kookt! 
Annebel Fernandez heeft een 
aantal regionale muzikanten 
gevraagd om hun muziek te la-
ten horen. Eigen nummers en/
of die van anderen. Alles kan, 
als het maar akoestisch is. Aan-
melden kan bij Annebel (via 
hans@boskookt.nl). Grijp je 
kans nog voordat de zomerva-
kantie echt losbarst.
Bij de Bos Borrels waan je je 
bijna in de huiskamer van Bos. 
De drempel is laag, de sfeer al-
tijd goed. De tafels en stoelen 
zijn die zondag opgeslagen in 
de keuken, dus dat betekent 
dat Bos die dag niet kookt. Bij 
mooi weer wordt er buiten ge-
speeld.

Kijk voor meer informatie of 
een sfeerimpressie op www.
boskookt.nl of op Facebook. 
Bos Kookt vind je op Groene-
weg 80 in IJmuiden.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Dealership Dragonfl y 
Trimarans overgenomen
IJmuiden - Het bekende Deen-
se merk Dragonfl y Trimarans 
wordt sinds 1 juli vertegenwoor-
digd door Dragonfl y Trimarans 
Benelux in IJmuiden. Dean Hen-
nevanger, ontwerper en mede-
eigenaar van de bekende Saf-
fi er-werf, is het aanspreekpunt 
voor bestaande en toekomstige 
relaties.
,,Ik vond Dragonfl y Trimarans 
al jaren een mooi merk’’, aldus 
Dean Hennevanger. ,,De kwali-
teit is van een hoog niveau, het 
is een doordacht concept en het 
maakt helemaal waar wat men 
erover zegt. De trimarans be-
reiken snelheden tot 20 knopen 
terwijl je aan boord toch een vei-
lig en comfortabel gevoel hebt. 
Dat spreekt mij enorm aan. Als 

ontwerper zie ik hoe goed Dra-
gonfl y gebouwd is. Daar komt bij 
dat onze wateren zich bij uitstek 
lenen voor dit type schip. Noord-
zee, Waddenzee, IJsselmeer of 
de Friese meren, een trimaran 
doet het overal goed.’’
Dragonfl y Trimarans Benelux 
staat van 3 tot en met 8 septem-
ber met de DF 28 Sport en de DF 
32 Touring op de HISWA te water 
in Amsterdam (stand G11).
Voor meer informatie, afspraak 
voor bezichtiging of proefvaart 
kunt u contact opnemen met 
Dragonfl y Trimarans Benelux, 
Rondweg 18a, 1976 BW IJmui-
den, telefoon 0255-512860 of e-
mail info@dragonfl ytrimarans.
nl. Zie ook www.dragonfl ytrima-
rans.nl.

Afscheidscadeau
groep 8 

Bosbeekschool
Santpoort-Noord - De 50 
groep 8 leerlingen van de Bos-
beekschool uit Santpoort-noord 
hebben vorige week maandag-
ochtend hun afscheidscadeau 
onthuld. Het is een bank om een 
boom op het schoolplein. De-
ze bank bestaat uit 140 balkjes 
bankirai hout vastgezet op een 
gegalvaniseerd ijzeren frame. Al-
le kids van de groepen 8 hebben 
zelf hun naam in een balkje ge-
graveerd. Een bank op die plek 
stond al lang op het verlanglijst-
je van de Bosbeekschool. Nu be-
sloten is dat de school op de hui-
dige locatie blijft kon de bank er 
dan ook eindelijk komen. Om 
de bank van duurzame materi-
alen te kunnen maken hebben 

de volgende ondernemers mee-
gewerkt: Peter-Jan Hoogland, 
Administratie- en advieskantoor 
Witte Praktijken, B&E IJzerhan-
del, Lengerique, Harmes Bouw-
bedriijf, Koppes Snacks, Van 
Waalwijk van Doorn, De Zand-
poort, Echte Bakker Kijzers, De 
Vischpoort, Primeurshop Bol, In-
tertoys De Ballon, Seven Days 
Fashion, Bonarius & Wakker, Sla-
gerij H.H. Duijn, Booy Optiek, De 
Santpoortse Verleiding en Laan-
tje.
Er wordt gelijk al veel gebruik 
van gemaakt door de kinde-
ren tijdens het speelkwartier en 
overblijf. De school zal de ko-
mende jaren veel plezier van dit 
afscheidscadeau hebben.

Santpoort-Noord - Op zondag 
14 juli is er een try-out optreden 
van Full Count in café Bartje aan 
het Dorpsplein in Santpoort. Op 
deze manier wil de bekende co-
verband uit Haarlem en Velsen 
zich voorbereiden op twee be-
langrijke optredens later deze 
maand. Het café-optreden be-
gint om 17 uur en is gratis toe-
gankelijk. Full Count brengt op 
dynamische wijze soul-, funk- 
en rockrepertoire, dat zowel uit 
klassiekers als modern werk be-
staat. Daarmee speelt de tien-
koppige band op vrijdag 19 ju-
li tijdens het zomerfeest Kenne-

merlaan Leeft! in IJmuiden en op 
woensdag 30 juli op het Ram-
sispodium tijdens het Dorps-
feest Santpoort. Tijdens deze op-
tredens wil Full Count een aan-
tal nieuwe nummers spelen en 
een paar gastmuzikanten inzet-
ten.  Daarom vinden de bandle-
den het prettig om een en ander 
uit te proberen achter het biljart 
van Bartje.
Aan deze bijzondere locatie 
heeft Full Count goede herin-
neringen. Op 29 april, de avond 
voor Koninginnedag, werd hier 
voor een uitpuilend zaaltje een 
spetterend optreden gegeven.

Pupillencompetitie bij 
atletiekvereniging Suomi
Santpoort-Noord - Zater-
dag 29 juni was bij AV Suo-
mi de derde wedstrijd van 
de pupillencompetitie. In de-
ze competitie wedstrijd stre-
den de pupillen van AV Suo-
mi, AV Haarlem, KAV Holland, 
AV Aalsmeer, AV Haarlemmer-
meer en AV Startbaan uit Am-
stelveen om de punten.
In totaal deden er 210 kinde-
ren tussen 7 en 12 jaar mee 
op de onderdelen balwer-
pen, verspringen, kogelsto-
ten, hoogspringen en de loop-
nummers sprint, estafette en 
600m/1000m.
Voor AV Suomi waren er de 
volgende successen te note-
ren: Meerkamp jongens C pu-
pillen:  tweede de plaats voor 
Jip de Vreugd (foto boven) en 
de vierde plaats voor Fabrizio 
de Haas. Meerkamp jongens 
A1 pupillen 1ste plaats voor 
Brent Schavemaker. Meer-
kamp meisjes A1 pupillen: 
eerste plaats voor Livia Ro-
senthal en derde plaats voor 
Erie de Cocq van Delwijnen. 
Meerkamp meisjes A2 pupil-
len: eerste plaats voor Yvon-
ne van de Eeckhout, 600 me-

ter meisjes mini pupillen der-
de plaats voor Veerle Bosma. 
1000 meter jongens A1 pupil-
len: eerste plaats voor Brent 
Schavemaker.
Voor alle categorieën wa-
ren op de meerkamp en de 
600/1000 meter een prijs voor 
de nummers 1,2,3. Voor alle 
kinderen was er een sleutel-
hanger als aandenken aan de-
ze wedstrijd.

Velsen - Als woongebied voor 
zo’n 160.000 mensen, als thuis-
basis voor veel (grote) bedrij-
ven en als bestemming voor een 
aantal toeristische trekpleis-
ters, is een goede bereikbaar-
heid cruciaal voor de IJmond. 
Om de IJmond ook in de toe-
komst bereikbaar te houden 
stelden de vier IJmondgemeen-
ten samen een Regionale Mobi-
liteitsvisie op. Deze ligt vanaf 4 
juli tot 12 september, voor een-
ieder ter inspraak. De visie be-
vat de gezamenlijke ambitie van 
de IJmondgemeenten, een ana-
lyse van huidige en toekomsti-
ge knelpunten en een lijst met 
maatregelen om deze knelpun-
ten op te lossen.
Bereikbaarheid en leefbaarheid 
stoppen niet bij de gemeente-
grens. Om beide slagvaardig 
op te pakken is het noodzake-
lijk om over de gemeentegren-
zen heen samen te werken. In 
de IJmond zijn zowel knelpun-
ten in de doorstroming voor het 
(vracht)autoverkeer, als proble-
men met geluidhinder en bar-
rièrewerking (bijvoorbeeld door 
het Noordzeekanaal). Doorstro-
mingsproblemen hangen samen 
met teveel verkeer voor de be-
schikbare wegcapaciteit. Deze 
problemen concentreren zich op 
de routes van en naar de Velser-
tunnel, de Velsertraverse en bij 
grote drukte op de A9 ook op de 
N202. Deze knelpunten willen de 
IJmondgemeenten aanpakken
De visie bevat een groot sca-
la aan maatregelen. Van rela-
tief kleine maatregelen, zoals 
het verbeteren van (brom)fi ets-
parkeren, tot grotere maatrege-
len zoals de wens een fi etstun-
nel aan te leggen onder de Vel-
sertraverse. Daarnaast zet de 
IJmond in op het verminderen 
van het aantal autobewegingen 
in de spits. Samen met Rijkswa-
terstaat en provincie wordt de 
doorstroming op de hoofdwe-
gen verbeterd door slimme kop-
pelingen van verkeerslichten. In 
de visie staan oplossingen die 
de doorstroming van het ver-
keer verbeteren maar tegelijker-
tijd recht doen aan de belangen 
van milieu, leefbaarheid en vei-
ligheid. Wanneer de visie is vast-
gesteld, wordt gestart met een 
gezamenlijk plan voor de uit-
voering en de fi nanciën van de 
maatregelen. Er zal maximaal 
worden ingezet op het binnen-
halen van subsidies.  Een geza-
menlijke aanvraag leverde eer-
der al de toekenning van Beter 
Benutten-subsidie op. De eerste 
maatregelen worden hiermee de 
komende jaren al uitgevoerd. De 
visie is  tot 12 september 2013 
in te zien op www.milieudienst-
ijmond.nl/mobiliteitsvisie. Hier 
kan eenieder zijn/haar reactie op 
de visie digitaal indienen. Daar-
naast is de visie in te zien op de 
gemeentehuizen van Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen 
en bij Milieudienst IJmond. Zie 
ook www.ijmondbereikbaar.nl.

Visie op 
bereikbaarheid

Santpoort-Noord - Op zondag merlaan Leeft! in IJmuiden en op 

Full Count in 
Café Bartje
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Perfect festivalweer
voor Turn Up The Beach
IJmuiden - Zaterdag schijnt de 
zon volop en wordt het ruim 20 
graden. Perfecte omstandighe-
den voor het leukste strandfes-
tival van het jaar: Turn Up The 
Beach! 
Sinds maandag zijn de voorbe-
reidingen in volle gang. Er wordt 
hard gewerkt aan de opbouw 
van de drie area’s: Mainstage, 
Tandje Harder en Hete Hits Zo-
ne hosted by DJ Devious. Een 
indrukwekkende lijst top-dj’s, 
waaronder Sunnery James & 
Ryan Marciano, Showtek, Sidney 
Samson, Billy The Kit en Quinti-
no, bezorgen de bezoekers tus-
sen 13.00 en 23.00 uur het ultie-
me zomergevoel.
Organisator 538 laat weten 
dat er nog enkele tickets be-

schikbaar zijn. Deze kosten 
22,50 euro (exclusief service-
kosten) en zijn verkrijgbaar via 
www.538ticketshop.nl. De laat-
ste tickets zijn zaterdag aan de 
deur te koop voor 30 euro.
Het strandfestival is zaterdag 
van 18.00 tot 23.00 uur live te 
volgen via 538TV op kanaal 
538 van UPC en Ziggo. Speci-
aal voor Turn Up The Beach is 
538TV op 13 juli beschikbaar 
voor alle abonnees met een di-
gitaal abonnement. Zondag van-
af 15.00 uur wordt de herhaling 
uit gezonden.
Meer informatie over de ver-
keersmaatregelen is te vinden 
op de Infopagina van de ge-
meente Velsen elders in deze 
krant. (foto: Friso Huizinga)

Haarlem-Noord - Op het ge-
heel gerenoveerde Marsman-
plein is zaterdag 13 juli een vol-
gend mooi evenement voor 
het winkelend publiek. Op de-
ze mooie locatie is er van 10.00 
tot 17.00 uur een exclusieve Boe-
ken- en Brocantemarkt. Anti-
quaren uit geheel Nederland 
presenteren een grote keuze 
aan zeldzame antiquarische en 
bijzondere tweedehands boe-
ken van goede kwaliteit. Brocan-
te-liefhebbers etaleren en verko-
pen hun mooiste en exclusiefste 
stukken. Bent u op zoek naar iets 
moois: er is genoeg te vinden Zo 
is er een speciale stand waar al-
le nostalgische Verkadealbums, 
andere plaatjesalbums en oude 
schoolplaten zijn te bewonderen. 
Het is zeer de moeite waard om 
een kijkje te gaan nemen op de-
ze exclusieve markt op het gere-
noveerde Marsmanplein. De toe-
gang is gratis.

Boeken en 
brocante op 

Marsmanplein

IJmuiden - De politie heef  5 ju-
li twee meldingen gekregen van 
mensen die werden aangespro-
ken door personen die graag 
kleingeld wilde wisselen. Bij de 
eerste melding werd een meneer 
op het Dudokplein aangespro-
ken door een jongen die klein-
geld wilde wisselen. De jongen 
zat met zijn vingers in de porte-
monnee van de man en liep uit-
eindelijk weer weg. Er is niets 
gestolen. De jongen was sa-
men met een volwassen man 
en vrouw en zij stapten vervol-
gens in een auto. Het gaat om 
een Volvo met een buitenlands 
kenteken. De tweede melding 
betrof die van een mevrouw die 
op de Strengholstraat werd aan-
gesproken in gebrekkig Neder-
lands door een man van rond de 
45 jaar. Ook hij vroeg of de vrouw 
geld kon wisselen en keek mee 
in de portemonnee. De vrouw 
miste na het voorval een briefje 
van 50 euro. De politie doet on-
derzoek en vraagt mensen alert 
te zijn op eventuele nieuwe po-
gingen. Indien mensen benaderd 
worden, dan kunnen ze contact 
opnemen met de politie in Vel-
sen via het telefoonnummer 
0900-8844 of via 112.

Wisseltruc
met kleingeld

Velsen-Noord - Vorige week 
vrijdag rond 02.00 uur liep een 
man door de Velsertunnel. Hij is 
door de politie opgepikt en hij 
heeft een bekeuring gekregen. 
Waarom deze 24-jarige Roe-
meense man door de tunnel liep 
is niet duidelijk.

Lopend door 
Velsertunnel

Broer en zus winnen 
dagje cabrio voor vader
Velserbroek - Het was een gro-
te verrassing voor de kinderen 
van de familie Stenvers toen zij 
het bericht kregen dat zij de ge-
lukkige prijswinnaars waren van 
de actie ‘Win een dag cabrio rij-
den voor je papa’. 
Met hun ouders en opa Sten-
vers kwamen Michael en Jenni-
fer naar tuincentrum GroenRijk 
Velserbroek om hun prijs in ont-
vangst te nemen. Patrick Vijze-
laar en Anita Verdoes van Auto-
mobielbedrijven Martin Schilder 

overhandigden hen de cheque.
,,Het leuke van deze cheque’’, 
vertelde Anita. ,,Is dat je zelf 
kunt bepalen wanneer je er ge-
bruik van maakt.’’ Vader Stenvers 
meldde dat dit in de grote vakan-
tie bij mooi weer gaat gebeuren.
Deze actie kwam tot stand door 
samenwerking van Automobiel-
bedrijven Martin Schilder & Tuin-
centrum GroenRijk Velserbroek, 
beide bedrijven bedenken regel-
matig samen ludieke acties en 
spontane presentaties.

Rabobank Velsen en Omstreken
Is financiële
planning iets voor u?
In mijn gesprekken met klanten 
merk ik dat niet iedereen inzicht 
heeft in welke zaken wel of niet 
zijn geregeld bij onverwachte 
wijzigingen in de gezinssituatie. 
Vaak ontbreekt ook het inzicht 
in de inkomens-  en vermogens-
situatie voor de toekomst. Hoe is 
dit bij u geregeld?
Financiële planning voor uw 
persoonlijke situatie is in de ba-
sis vrij overzichtelijk. Er is spra-
ke van een dienstverband of uit-
kering als constante inkomsten-
bron. Toch kan bij onverwach-
te wijzigingen in de gezinssitu-
atie het financiële plaatje er in-
eens heel anders uit komen te 
zien. Situaties zoals overlijden, 
arbeidsongeschiktheid, werk-
loosheid of echtscheiding kun-
nen een enorme impact kunnen 
hebben op uw financiële situa-
tie. Financiële planning door uw 
bank kan de gevolgen voor u in 
beeld brengen en u alternatie-
ven aanbieden om deze risico’s 
te beperken. 
Er zijn een aantal belangrijke 
verschillen tussen particulieren 
en ondernemers ten aanzien van 
financiële planning. Allereerst 
zijn werknemers verplicht verze-
kerd tegen arbeidsongeschikt-
heid en kunnen zij recht hebben 
op een werkloosheidsuitkering. 
Verder bouwen werknemers bij 
hun werkgever over het alge-
meen pensioen op. Een onder-
nemer heeft daarentegen geen 
recht op een werkloosheidsuit-
kering. Hij moet zelf actie on-
dernemen om zich te verzekeren 

tegen arbeidsongeschiktheid 
en hij moet zelf een potje op-
bouwen voor de oude dag. Dit 
wordt nogal eens vergeten.
Ook voor uw toekomst kan fi-
nanciële planning handig zijn. 
Eerder stoppen met werken, 
aanvulling op uw pensioenin-
komen, de droomreis over een 
aantal jaar of gewoon inzicht 
verkrijgen in uw toekomstige fi-
nanciële situatie. 
Voor uw financiële planning van 
nu, maar ook voor die van de 
toekomst kunt u terecht bij Ra-
bobank Velsen en omstreken. 
Informeert u gerust eens bij de 
afdeling Private Banking. U kunt 
ons bereiken via nummer 023-
513 35 00 of via privatebank-
ing@velsen.rabobank.nl.

Maurice van Kampen, Account-
manager Private Banking
Rabobank Velsen en Omstreken
www.rabobank.nl/velsen

Voetspecialist bij 
Leemans Schoenen
IJmuiden - Een voetdeskundi-
ge brengt dinsdag 16 juli een 
bezoek aan Leemans Schoe-
nen aan Lange Nieuwstraat 
469. Gedurende de hele dag 
zal deze specialist mensen met 
voetklachten te woord staan. Er 
wordt gratis een voetafdruk ge-
maakt en tekst en uitleg gege-
ven over de werking van de Vi-
brionveer, een nieuwe Zweed-
se uitvoering.
De Vibrionveer is een vervan-
gingsmiddel van de klassieke 
steunzool. In tegenstelling tot 
de rationele steunzool, die vaak 
hard en statisch is, heeft de Vi-
brionveer een verende werking. 
Deze activeert de spieren en 
de bloedsomloop. Het dagelijks 
elastisch verend op natuurlijke 
wijze lopen zonder vermoeid-
heid of pijnlijke voeten wordt 
hierdoor bevorderd. Met name 
in Duitsland en Amerika heeft 
de Vibrionveer grote opgang 
gemaakt onder mensen met 
voetklachten en daaruit voort-
vloeiende rugklachten. 

De veer verbetert op buigza-
me wijze de stand en de hol-
ling van de voet. De gevoelige 
voorvoet wordt extra door ve-
rende kupolen ondersteund en 
de voet kan weer natuurlijk af-
rollen. De pijn neemt door deze 
behandeling af en spieren en 
banden worden weer krachti-
ger. Ook wordt door het verend 
effect bij iedere stap de totale 
voetvlakte gemasseerd wat een 
goede doorbloeding bevor-
dert. Bijkomend voordeel van 
de Fussgold Vibrionveer is het 
handzame formaat: de Zweed-
se vinding past in bijna alle 
modeschoenen.
Mensen met voetklachten en 
uiteraard ook belangstellen-
den kunnen zich uitvoerig laten 
informeren over deze Zweed-
se uitvinging. het advies van 
de specialist is kosteloos. Wel 
is het zaak van tevoren een 
afspraak te maken. Leemans 
Schoenen is telefonisch be-
reikbaar onder nummer 0255-
511117.
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De Ring stap dichterbij
Bouwbedrijf Pellikaan gaat het 
project De Ring in IJmuiden bou-
wen, waar sporthal Zeewijk, basis-
school De Zandloper en peuter-
speelzaal Humpie Dumpie onder 
vallen. Donderdag 4 juli onderte-
kenden de partners de overeen-
komst daarvoor. 

De Stichting Bijzonder Basisonder-
wijs Velsen en de gemeente Velsen 
hebben de opdracht gegeven voor 
nieuwbouw van sporthal Zeewijk, 
basisschool De Zandloper en peuter-
speelzaal Humpie Dumpie, een brede 
school. Deze drie faciliteiten vormen 
samen De Ring. Uit de aanbesteding 
kwam bouwbedrijf Pellikaan uit Til-
burg als beste uit de bus. Dit bedrijf 
heeft veel ervaring met ontwerpen 
en bouwen van projecten zoals De 
Ring. Zij zijn al in overleg met diver-
se lokale bedrijven over hun rol in de 

uitvoering. Omwonenden en belang-
hebbenden worden uitgenodigd voor 
een informatieavond over de ontwik-
keling van De Ring en om reacties te 
verzamelen voor het definitieve ont-
werp. 

De Stichting Bijzonder Basisonder-
wijs Velsen, bouwbedrijf Pellikaan en 
de gemeente Velsen ondertekenden 
de overeenkomst. Als alles volgens 
plan verloopt, kan de Brede School 
in de eerste helft van 2015 in gebruik 
worden genomen.

Op de foto vanaf links: mevrouw Loek 
Timmer van Stichting Welzijn Vel-
sen, Fré van Geldorp, afdelingshoofd 
Sportzaken, Leo Wijker, voorzitter 
bestuur stichting BBV, wethouder 
Annette Baerveldt en Roy Pellikaan, 
directeur van het gelijknamige bouw-
bedrijf. (foto: Reinder Weidijk)

Kansenonderzoek IJmond
Pak de IJmondiale vraagstuk-
ken gezamenlijk op als IJmond-
gemeenten. Dat adviseert Twijn-
stra & Gudde in hun kansenon-
derzoek, waarvan de resultaten 
nu zijn bekendgemaakt.

Voor welke opgaven staan we als 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en Velsen de komende ja-
ren die kans bieden voor regionale 
samenwerking en hoe kunnen deze 
worden gerealiseerd? In opdracht 
van de vier IJmondgemeenten 
heeft het organisatieadviesbureau 
Twijnstra & Gudde gekeken naar 
de opgaven waar de IJmond voor 
staat, de sterktes en zwaktes van de 
vier gemeenten en de samenwer-
king in de IJmond, de randvoor-
waarden voor IJmondiale samen-
werking en wat er voor nodig is om 
de kansen voor samenwerking in 
de IJmond te benutten. 

De vijf grootste opgaven voor 
IJmond zijn versterking van de 
economie, verbetering van de 
luchtkwaliteit, verbetering van de 
bereikbaarheid en de mobiliteit, 
doorontwikkeling van de woning-
voorraad en de instandhouding van 
regionale voorzieningen. Willen 
de vier gemeenten deze opgaven – 

die de gemeentegrenzen overstij-
gen – goed kunnen oppakken dan 
moeten ze nauw met elkaar samen-
werken. Die samenwerking moet 
gebaseerd zijn op een gezamenlij-
ke visie voor de IJmond (wat gaan 
we wanneer doen) en samenwer-
kingsstrategie (hoe gaan we dat 
doen). De ontwikkelingskansen die 
de Metropoolregio Amsterdam en 
het Noordzeekanaalgebied bieden, 
moeten zeker benut worden en de 
ambtelijke krachten moeten wor-
den gebundeld. 

Het is belangrijk dat de vier ge-
meenten daarbij elkaars belangen 
kennen en respecteren. De samen-
werking moet voor alle partners 
van toegevoegde waarde zijn en 
vertrouwen wekken, aldus het on-
derzoeksrapport. 

De stuurgroep Kansenonderzoek 
Regionale Samenwerking IJmond 
heeft het kansenonderzoek aan de 
leden van de gemeenteraden van 
Beverwijk, Heemskerk, uitgeest en 
Velsen aangeboden. De stuurgroep 
bestaat uit de burgemeesters van 
deze vier IJmondgemeenten. Naar 
verwachting spreken de vier ge-
meenteraden na de zomer over de 
inhoud van het rapport.

Visie Noordzeekanaal-
gebied 2040 vastgesteld
Op donderdag 4 juli heeft de ge-
meenteraad van Velsen de Visie 
Noordzeekanaalgebied 2040 met 
algemene stemmen vastgesteld.

De vaststelling van de visie is de ba-
sis voor een sterkere regionale aan-
pak van de ontwikkelingen tot 2040 
die de gemeentegrenzen zullen over-
schrijden op het gebied van econo-
mie, groen en wonen.

De visie is tot stand gekomen in  
samenwerking met de gemeenten 
Amsterdam, Beverwijk, Haarlem-
merliede & Spaarnwoude, Velsen, 
Zaanstad, de provincie Noord-Hol-
land en het Rijk.

Voor Velsen is de handhaving van 
de Houtrakpolder als waardevol na-
tuur- en recreatiegebied steeds een 
heel belangrijk uitgangspunt ge-
weest. Daarom is unaniem een 
amendement aangenomen waarin 
de raad uitspreekt dat de eventuele 
voorbereiding van een mogelijke uit-
breiding van het havengebied in het 
noordelijk deel van de Houtrakpol-
der pas na 2020 mag worden gestart. 
Zo moet eerst worden onderzocht of 
de huidige havens zoals de Coen- en 
de Vlothaven nieuwe ontwikkelin-
gen kunnen toelaten voordat de re-
creatieve functie van de Houtrakpol-
der mogelijk wordt veranderd in ha-
vengebied.

Opbrengst Sunrise Shoppen
De actie van 4 juli voor het In-
loophuis Kennemerland heeft 
€ 120 opgeleverd.

Tussen 08.00 en 10.00 uur konden 
vroege vogels zich in zwemkleding 
melden op de weekmarkt in IJmui-
den. Bakkerij Het Stoepje en Hol-
land Kaascentrum doneerden 20% 
van de aankopen in die twee uur aan 
Inloopcentrum Kennemerland. De 
actie werd samen met Zwembad De 
Heerenduinen georganiseerd. Op de 
foto de dames Buitenhek die zich 
sportief hadden aangekleed. Wel on-
der een jas, want het was fris die och-
tend. 

Het inloophuis Kennemerland aan 
de Wulverderlaan 51 in Santpoort-
Noord is bedoeld voor iedereen die 
in zijn of haar leven met kanker te 

maken krijgt. Meer informatie op 
www.inloophuiskennemerland.nl. 
(foto: Gemeente Velsen)
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Dancefestival Turn Up The Beach in IJmuiden aan Zee
Zaterdag 13 juli is het strand 
van IJmuiden aan Zee voor de 
derde keer het podium voor 
het beachevent ‘Turn Up The 
Beach’ van radio 538. Dit fes-
tival vindt plaats van 13.00 tot 
23.00 uur.

Op de fiets of lopend
Vanaf de Kennemerboulevard is 
het evenementterrein te voet be-
reikbaar. Er wordt een fietsen-
stalling ingericht voor de uitkijk-
post van de IJmuider Redding 
Brigade. Op de Badweg staan bor-
den met verwijzingen daarnaar. 

Gebracht en/of gehaald
Halen en brengen kan het bes-
te bij de Kiss ’n Ride, volg de bor-

den. Vooral bij het wegrijden is fi-
le mogelijk; bezoekers worden ge-
vraagd daar rekening mee te hou-
den.

Met de auto
Er staan borden richting Turn Up 
The Beach. In IJmuiden staan 
verkeersregelaars om bezoekers 
naar de dichtstbijzijnde parkeer-
plaatsen te leiden. Er is voldoen-
de parkeergelegenheid. Verkeerd 
geparkeerde auto’s worden weg-
gesleept. Verzoek is om zo vroeg 
mogelijk te komen zodat de toe-
gangswegen niet vollopen. Op de 
parkings staan herkenningsbor-
den, zodat bezoekers hun auto na 
afloop makkelijk  terug kunnen 
vinden. Een parkeerkaart voor de 

hele dag kost 10 euro. 

Openbaar vervoer
Via 0900-9292 (70 cent p/m) 
is reisadvies voor het open-
baar vervoer te verkrijgen. Op  
www.ov9292.nl kan dat ook. Na 
het evenement zijn er beperkte 
OV-mogelijkheden; bus 82 rijdt 
tot 23.04 uur. Wie deze bus neemt, 
moet op tijd van het evenement 
vertrekken. Op de Kennemerbou-
levard zijn taxi’s te krijgen.

Afsluiting Heerenduinweg
De Heerenduinweg in IJmuiden 
wordt op zaterdag 13 juli rond 
12.00 uur vanaf de Kruisberglaan 
afgesloten voor verkeer, om ruim-
te te maken voor hulpverleners bij 

eventuele calamiteiten. Het eve-
nement is vanaf deze zijde niet 
bereikbaar voor bezoekers.

Kijk voor meer informatie op 
www.turnupthebeach.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 29 
juni 2013 tot en met 5 juli 2013 de 
volgende aanvragen hebben ont-
vangen voor een omgevingsver-
gunning op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Tuindersstraat 132, plaatsen uitbouw 
op bestaande uitbouw (02/07/2013) 
w13.000239.

Velsen-Zuid 
Minister van Houtenlaan 17, plaatsen 
dakkapel (03/07/2013) w13.000240.

Santpoort-Noord
Voorplaats 31, plaatsen dakkapel 
(05/07/2013) . w13.000241.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen.

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 

3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

Velsen-Zuid
De Ven 2, het plaatsen van een opslag-
container (15/05/2013) w13.000173.

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan ongenummerd, het 
oprichten van een buurthuis en 
11 appartementen (19/04/2013) 
w13.000152.

Ontwerpbesluit - weigering om-
gevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het voor-
nemen hebben de omgevingsvergun-
ning te weigeren voor de onderstaan-
de aanvraag.  Het ontwerpbesluit wei-
gering omgevingsvergunning met bij-
behorende stukken liggen met ingang 
van 15 juli 2013 gedurende zes weken 

ter inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens zijn deze stukken digitaal 
in te zien op de website velsen.nl via 
het menu bekendmakingen/ direct 
naar/ meer nieuws/ inzage (ontwerp)
besluiten. 

Tijdens deze periode van terinzage- 
legging, kan eenieder naar keuze mon-
deling of schriftelijke zienswijzen in-
brengen tegen de ontwerpweigering. 
Zienswijzen moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 
1 te IJmuiden). Voor het kenbaar ma-
ken van mondelinge zienswijzen kunt 
u contact opnemen met de werkeen-
heid Vergunningen, telefoon 140255. 
Het betreft  het volgende ontwerpbe-
sluit:

Velserbroek
Linie 2a – innemen ligplaats voor een 
woonschip

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 dis-
criminatiezaken, 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 het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van vakspecialisten via 14 0255.

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

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

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

Bekendmakingen
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Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-

tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Keetberglaan 13, plaatsen dakkapel 
(04/07/2013) w13.000183;
Beukenstraat 36, plaatsen dakop-
bouw (04/07/2013) w13.000186;
Breesaapstraat 54, vergroten ca-

fe en appartementen (03/07/2013) 
w13.000171;
Texelstraat 43, aanbrengen twee lui-
fels (08/07/2013) w13.000126.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Kopslaan 9, plaatsen 2 aanbou-
wen (voor en achter)(02/07/2013) 
w13.000180;
Sportlaan 3, vergroten kantine 
(04/07/2013) w13.000049.

Velserbroek
Zwanebloembocht 227, kappen 
boom (08/07/2013) w13.000230.

Velsen-Zuid
Parkweg ongenummerd, kappen 3 
esdoorns (08/07/2013) w13.000237.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen.

Evenementenvergunning – art. 
2:17 APV 
Plein Stadsschouwburg Velsen te 
IJmuiden 14 juli 2013, akoestische 
jamsessie, (03/07/2013) u13.006106;
Omgeving Kennemerlaan te IJmui-
den 17 juli t/m 21 juli 2013, zomer-
festival, (10/07/2013) u13.005534.

Besluiten
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Tiende Wado-Open:
een prachtig jubileum
Santpoort-Noord - Tennisver-
eniging LTC Brederode kende 
dit jaar een aantal jubilea. Park 
Groeneveen bestaat 25 jaar, dus 
er is al 25 jaar een open toernooi 
waarvan tien jaar het makelaars-
kantoor van Waalwijk van Doorn 
de hoofdsponsor is.
Redenen genoeg om er een feest-
je van te maken. Voorzitter Hans 
Demmers overhandigde Rein-
out van Waalwijk van Doorn een 
maquette van het eigen clubge-
bouw ‘Wado Open Home’, met 
een prachtig gegraveerde glas-
plaat die beiden een mooi plek-
je op het park krijgen ter herin-
nering aan deze tiende keer. Als 
cadeau aan publiek, sponsors en 
deelnemers gaven Milco Riep-
ma en Jimmy Demmers, beiden 
meervoudig Nederlands kampi-
oen, een demonstratie trampoli-
ne springen. Een spectaculair ge-
zicht om op baan 5 iemand met 
een driedubbele salto huizenhoog 
boven je uit te zien springen. 
Wado-Open kende een succesvol 
open toernooi, het was een gran-

dioze week met een zonnig fina-
le weekend. LTC Brederode was 
gastheer voor ruim 700 deelne-
mers en het publiek kon genie-
ten van zo’n 600 wedstrijden ge-
durende de gehele week. 
In de hoogste categorie waren in 
de gemend dubbel 3 Eveline van 
Mourik en Las Kappen de win-
naar, in de Heren dubbel 3 pakten 
Sven Haver en Casper Mantje de 
eerste prijs  en in de Heren enkel 
was het wederom Cas-per Mant-
je (van LTC Brederode) die op het 
hoogste podium mocht staan.
Na het dankwoord meldde Van 
Waalwijk van Doorn, als hoofd-
sponsor, dat er volgend jaar een 
elfde Wado-open komt. En dat 
is in deze tijd zeer welkom. Het 
grootste toernooi binnen het dis-
trict komt mede tot stand door de 
sponsoren en de inzet van de ve-
le vrijwilligers. Na afloop van het 
toernooi bleven de vrijwilligers 
gezellig napraten en konden zij 
rustig de afgelopen week door-
nemen en genieten van een warm 
buffet.

Open dag volkstuinen
Velsen-Noord - Volkstuinver-
eniging Wijkeroog zet haar deu-
ren weer open en wel op 14 ju-
li vanaf 11.00 uur. Belangstellen-
den zijn van harte welkom op het 
complex. Ingeklemd tussen het 
Noordzeekanaal, de industrie en 
Velsen-Noord ligt dit terrein met 
260 tuinen in deze groene long 
van de IJmond.  welke erg wordt 
gewaardeerd.
Het startpunt van de open dag 
is op het plein bij de kantine Het 
Praathuis, daar is een platte-
grond verkrijgbaar. Met de kaart 
in de hand kunt u de tuinen be-
kijken. Op het plein bij het Praat-
huis is een creatieve markt, er 
zijn onder andere kraampjes met 
zelfgemaakte kaarten, schilde-
rijen, bloemschikken enz. Daar-
naast zijn er ook stands op het 
plein om de inwendige mens te 
versterken, zoals de viskraam en 

een makreel/palingrokerij. En 
wat dacht u van een oliebol in de 
zomer?
De activiteitencommissie ver-
zorgt weer de loterij met vele 
mooie prijzen. De opbrengst van 
de loterij is voor sociale culturele 
activiteiten op het terrein. De lo-
ten zijn verkrijgbaar in de kanti-
ne en bij de kraam met de prij-
zen. Op het toch al gezellige ter-
ras zal als extra de hele dag de 
muziek worden verzorgd door  
De Wico’s, en dat alleen al is een 
bezoek waard. 
U vindt VTV Wijkeroog vanaf 
Beverwijk: Via de overweg Vel-
sen Noord in. Aan het einde van 
de Wijkerstraatweg de Wijker-
meerweg op (bij de kerk links-
af,) over de tunnelput eerste weg 
links. Voor meer informatie: 06-
51713926 of 06-13506675 of kijk 
op www.vtvwijkeroog.nl.

Daryl van Mieghem 
nieuwe aanwinst Telstar
Velsen-Zuid - Daryl van 
Mieghem komt per direct de 
selectie van Telstar verster-
ken. 

De 24-jarige aanvaller komt 
transfervrij over van Heracles Al-
melo en tekent een contract wat 
hem voor een jaar aan Telstar zal 
binden.
Marcel Keizer is content met de 
nieuwe aanwinst: ,,Als techni-
sche staf zijn wij erg blij met het 
feit dat we Daryl binnen hebben 
kunnen halen. Wij wilden Da-
ryl al langer hebben maar toen 

stond hij nog onder contract. 
Daarom ben ik nu zo blij dat het 
ons wel gelukt is. Met zijn snel-
heid voorin is hij een absolu-
te aanwinst voor Telstar’’, aldus 
Marcel Keizer.
Van Mieghem zegt erg blij te zijn 
met zijn transfer: ,,Ik ben heel blij 
met deze overstap. Ik denk dat 
ik onder deze trainer veel kan 
leren, en daardoor een bete-
re voetballer worden. Daarnaast 
moet ik gewoon weer minuten 
maken en bij Telstar kan dat. Ik 
wil belangrijk worden voor de 
ploeg.’’

Velsen – In verband met de op-
komst van de sociale media heeft 
de gemeente Velsen zich in 2012 
vooral geprofileerd via kanalen als 
Facebook en Twitter. Dit leverde 
echter wat tegenvallende resul-
taten op. Voor IJmuiden aan Zee 
is een apart Facebook en Twitter-
kanaal gereliaseerd, ook gekop-
peld aan www.ijmuidenaanzee.
nl. Er zijn momenteel 392 like en 
192 volgers. In 2012 is de websi-
te vernieuwd en gekoppeld aan 
de landelijke VVV database, het 
aantal bezoekers is sindsdien met 
27 procent gestegen ten opzich-
te van 2011, naar 51.970 unieke 
bezoekers. Marketing richt zich 
vooral op dagjesmensen uit de re-
gio en verblijfsbezoekers uit Ne-
derland en Duitsland en reizigers 
van DFDS. Daarbij ligt het zwaar-
tepunt meestal op evenemen-
ten in Velsen. Ook is internatio-
naal aan promotie gedaan, via de 
campagne Amsterdam Bezoeken, 
Holland Zien. IJmuiden aan Zee 
wordt dan neergezet als ‘Wind 
Water Beach’ en ‘Dutch Dunes’. 
Verder is het VVV Agentschap in 
IJmuiden, in de bibliotheek, ver-
sterkt met een VVV zuil en toeris-
tische informatie in de Coffee Cor-
ner op de begane grond. Ook is in 
de recreatiekrant van Noord-Hol-
land een pagina opgenomen voor 
IJmuiden aan Zee. In Amsterdam 
is geadverteerd in de krant Echo 
en de folder Ontdek IJmuiden aan 
Zee is daar verspreid. De brochu-
re Going Dutch is opnieuw aan 
boord van DFDS neergelegd. Toch 
zijn in 2012 minder potentiële be-
zoekers bereikt, omdat minder is 
ingezet op media met een groot 
potentieel bereik. Bereik via soci-
ale media zou effectiever zijn.

Promotie op 
sociale media

Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl 11 juli 2013

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-

tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Keetberglaan 13, plaatsen dakkapel 
(04/07/2013) w13.000183;
Beukenstraat 36, plaatsen dakop-
bouw (04/07/2013) w13.000186;
Breesaapstraat 54, vergroten ca-

fe en appartementen (03/07/2013) 
w13.000171;
Texelstraat 43, aanbrengen twee lui-
fels (08/07/2013) w13.000126.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Kopslaan 9, plaatsen 2 aanbou-
wen (voor en achter)(02/07/2013) 
w13.000180;
Sportlaan 3, vergroten kantine 
(04/07/2013) w13.000049.

Velserbroek
Zwanebloembocht 227, kappen 
boom (08/07/2013) w13.000230.

Velsen-Zuid
Parkweg ongenummerd, kappen 3 
esdoorns (08/07/2013) w13.000237.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen.

Evenementenvergunning – art. 
2:17 APV 
Plein Stadsschouwburg Velsen te 
IJmuiden 14 juli 2013, akoestische 
jamsessie, (03/07/2013) u13.006106;
Omgeving Kennemerlaan te IJmui-
den 17 juli t/m 21 juli 2013, zomer-
festival, (10/07/2013) u13.005534.
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Tiende Wado-Open:
een prachtig jubileum
Santpoort-Noord - Tennisver-
eniging LTC Brederode kende 
dit jaar een aantal jubilea. Park 
Groeneveen bestaat 25 jaar, dus 
er is al 25 jaar een open toernooi 
waarvan tien jaar het makelaars-
kantoor van Waalwijk van Doorn 
de hoofdsponsor is.
Redenen genoeg om er een feest-
je van te maken. Voorzitter Hans 
Demmers overhandigde Rein-
out van Waalwijk van Doorn een 
maquette van het eigen clubge-
bouw ‘Wado Open Home’, met 
een prachtig gegraveerde glas-
plaat die beiden een mooi plek-
je op het park krijgen ter herin-
nering aan deze tiende keer. Als 
cadeau aan publiek, sponsors en 
deelnemers gaven Milco Riep-
ma en Jimmy Demmers, beiden 
meervoudig Nederlands kampi-
oen, een demonstratie trampoli-
ne springen. Een spectaculair ge-
zicht om op baan 5 iemand met 
een driedubbele salto huizenhoog 
boven je uit te zien springen. 
Wado-Open kende een succesvol 
open toernooi, het was een gran-

dioze week met een zonnig fina-
le weekend. LTC Brederode was 
gastheer voor ruim 700 deelne-
mers en het publiek kon genie-
ten van zo’n 600 wedstrijden ge-
durende de gehele week. 
In de hoogste categorie waren in 
de gemend dubbel 3 Eveline van 
Mourik en Las Kappen de win-
naar, in de Heren dubbel 3 pakten 
Sven Haver en Casper Mantje de 
eerste prijs  en in de Heren enkel 
was het wederom Cas-per Mant-
je (van LTC Brederode) die op het 
hoogste podium mocht staan.
Na het dankwoord meldde Van 
Waalwijk van Doorn, als hoofd-
sponsor, dat er volgend jaar een 
elfde Wado-open komt. En dat 
is in deze tijd zeer welkom. Het 
grootste toernooi binnen het dis-
trict komt mede tot stand door de 
sponsoren en de inzet van de ve-
le vrijwilligers. Na afloop van het 
toernooi bleven de vrijwilligers 
gezellig napraten en konden zij 
rustig de afgelopen week door-
nemen en genieten van een warm 
buffet.

Open dag volkstuinen
Velsen-Noord - Volkstuinver-
eniging Wijkeroog zet haar deu-
ren weer open en wel op 14 ju-
li vanaf 11.00 uur. Belangstellen-
den zijn van harte welkom op het 
complex. Ingeklemd tussen het 
Noordzeekanaal, de industrie en 
Velsen-Noord ligt dit terrein met 
260 tuinen in deze groene long 
van de IJmond.  welke erg wordt 
gewaardeerd.
Het startpunt van de open dag 
is op het plein bij de kantine Het 
Praathuis, daar is een platte-
grond verkrijgbaar. Met de kaart 
in de hand kunt u de tuinen be-
kijken. Op het plein bij het Praat-
huis is een creatieve markt, er 
zijn onder andere kraampjes met 
zelfgemaakte kaarten, schilde-
rijen, bloemschikken enz. Daar-
naast zijn er ook stands op het 
plein om de inwendige mens te 
versterken, zoals de viskraam en 

een makreel/palingrokerij. En 
wat dacht u van een oliebol in de 
zomer?
De activiteitencommissie ver-
zorgt weer de loterij met vele 
mooie prijzen. De opbrengst van 
de loterij is voor sociale culturele 
activiteiten op het terrein. De lo-
ten zijn verkrijgbaar in de kanti-
ne en bij de kraam met de prij-
zen. Op het toch al gezellige ter-
ras zal als extra de hele dag de 
muziek worden verzorgd door  
De Wico’s, en dat alleen al is een 
bezoek waard. 
U vindt VTV Wijkeroog vanaf 
Beverwijk: Via de overweg Vel-
sen Noord in. Aan het einde van 
de Wijkerstraatweg de Wijker-
meerweg op (bij de kerk links-
af,) over de tunnelput eerste weg 
links. Voor meer informatie: 06-
51713926 of 06-13506675 of kijk 
op www.vtvwijkeroog.nl.

Daryl van Mieghem 
nieuwe aanwinst Telstar
Velsen-Zuid - Daryl van 
Mieghem komt per direct de 
selectie van Telstar verster-
ken. 

De 24-jarige aanvaller komt 
transfervrij over van Heracles Al-
melo en tekent een contract wat 
hem voor een jaar aan Telstar zal 
binden.
Marcel Keizer is content met de 
nieuwe aanwinst: ,,Als techni-
sche staf zijn wij erg blij met het 
feit dat we Daryl binnen hebben 
kunnen halen. Wij wilden Da-
ryl al langer hebben maar toen 

stond hij nog onder contract. 
Daarom ben ik nu zo blij dat het 
ons wel gelukt is. Met zijn snel-
heid voorin is hij een absolu-
te aanwinst voor Telstar’’, aldus 
Marcel Keizer.
Van Mieghem zegt erg blij te zijn 
met zijn transfer: ,,Ik ben heel blij 
met deze overstap. Ik denk dat 
ik onder deze trainer veel kan 
leren, en daardoor een bete-
re voetballer worden. Daarnaast 
moet ik gewoon weer minuten 
maken en bij Telstar kan dat. Ik 
wil belangrijk worden voor de 
ploeg.’’

Velsen – In verband met de op-
komst van de sociale media heeft 
de gemeente Velsen zich in 2012 
vooral geprofileerd via kanalen als 
Facebook en Twitter. Dit leverde 
echter wat tegenvallende resul-
taten op. Voor IJmuiden aan Zee 
is een apart Facebook en Twitter-
kanaal gereliaseerd, ook gekop-
peld aan www.ijmuidenaanzee.
nl. Er zijn momenteel 392 like en 
192 volgers. In 2012 is de websi-
te vernieuwd en gekoppeld aan 
de landelijke VVV database, het 
aantal bezoekers is sindsdien met 
27 procent gestegen ten opzich-
te van 2011, naar 51.970 unieke 
bezoekers. Marketing richt zich 
vooral op dagjesmensen uit de re-
gio en verblijfsbezoekers uit Ne-
derland en Duitsland en reizigers 
van DFDS. Daarbij ligt het zwaar-
tepunt meestal op evenemen-
ten in Velsen. Ook is internatio-
naal aan promotie gedaan, via de 
campagne Amsterdam Bezoeken, 
Holland Zien. IJmuiden aan Zee 
wordt dan neergezet als ‘Wind 
Water Beach’ en ‘Dutch Dunes’. 
Verder is het VVV Agentschap in 
IJmuiden, in de bibliotheek, ver-
sterkt met een VVV zuil en toeris-
tische informatie in de Coffee Cor-
ner op de begane grond. Ook is in 
de recreatiekrant van Noord-Hol-
land een pagina opgenomen voor 
IJmuiden aan Zee. In Amsterdam 
is geadverteerd in de krant Echo 
en de folder Ontdek IJmuiden aan 
Zee is daar verspreid. De brochu-
re Going Dutch is opnieuw aan 
boord van DFDS neergelegd. Toch 
zijn in 2012 minder potentiële be-
zoekers bereikt, omdat minder is 
ingezet op media met een groot 
potentieel bereik. Bereik via soci-
ale media zou effectiever zijn.

Promotie op 
sociale media


	28_ed8_pag03
	28_ed8_pag04
	28_ed8_pag05
	28_ed8_pag06
	28_ed8_pag07
	28_ed8_pag14
	28_ed8_pag20
	28_ed8_pag23
	28_ed8_pag25
	28_ed8_pag27
	28_ed8_pag29



