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Tel. 0255-533900
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Aktie juli

Alleen geldig in Assendelft

ALL YOU CAN EAT

Maandag t/m donderdag
16.30 tot 22.00 uur €22,50

NU €19,50

Vrijdag t/m zondag
16.30 tot 22.30 uur €24,50
Dorpsstraat 533 Assendelft Kinderen van 4 t/m 11 jaar
Tel. 075-6874392
€11,50

NU €21,50

Sushi & Grill
Boss Restaurant

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl
Reserveer tijdig, vol = vol

NU € 9,50

Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli

Vijf dagen Zomerfestival
IJmuiden - Na de succesvolle start in de zomer van 2013
organiseren Stichting Harddraverij IJmuiden en Zakencentrum Kennemerlaan van
woensdag 15 juli tot en met
zondag 19 juli voor de derde keer het Zomerfestival De
Kennemerlaan Leeft!
De rode draad is om door samenwerking sterker en krachtiger te
worden en met elkaar een week
neer te zetten vol sport, leuke activiteiten, goede muziek en lekker eten. Dit zijn de ingrediënten
die mensen in het gewone leven
verbindt en wat zorgt voor maatschappelijke
verbondenheid,
maar ook voor betrokkenheid.
Dat hier behoefte aan is, is de afgelopen twee jaar gebleken. Dat
maakt het Zomerfestival De Ken-

nemerlaan Leeft! ook uniek.
De opzet van het Zomerfestival
zal dit jaar wel anders zijn dan de
voorgaande edities. Om te kunnen groeien, de kwaliteit naar een
hoger plan te kunnen tillen en om
de bezoekers te blijven verrassen
zal er dit jaar nog maar één groot
podium op het Kennemerplein
komen te staan met daar omheen
de verschillende activiteiten.
Trots zijn de vrijwilligers op de activiteiten van dit jaar. De organisatie heeft de afgelopen zeven
maanden hard gewerkt om een
origineel programma neer te zetten met leuke vertrouwde activiteiten, nieuwe activiteiten, gevarieerde live-muziek met als resultaat heel veel gezelligheid
voor, door en met elkaar. Het is
zelfs gelukt om na 29 jaar weer
een wielerronde naar IJmuiden te

krijgen! Maar ook de beste Kortebaan van Nederland (2013) op
donderdag met dit jaar een maximaal deelnemersveld, het Telstar
Zand Voetvolley Toernooi, een
beachvolleybaltoernooi, een jaarmarkt van meer dan één kilometer lengte met meer dan tweehonderd kramen en oude ambachten, een familiekermis en als
spectaculaire afsluiting een culinaire markt vol verrassingen, rollende keukens, foodtrucks en
veel live-muziek.

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Dit Zomerfestival is een evenement dat de saamhorigheid en
het beste van IJmuiden verenigt
voor bezoekers uit Velsen en de
weide omtrek! Zie ook www.dekennemerlaanleeft.nl en De Kennemerlaan Leeft!-special elders in
deze krant. (foto: Machiel Kraaij)

SOS Velsen zorgt voor
zuiver water op Sri Lanka
Driehuis - De twee groepen 8
van basisschool de Toermalijn
hebben vorige week de musical De Lachfactor ten tonele gebracht in het Ichthus Lyceum. ‘s
Ochtends voor de hele school en
’s avonds voor ouders en andere
familieleden.
Het was een spectaculair optreden waarin alle 44 kinderen allemaal een zeer passende rol hadden. Uiteindelijk is Lola, de miljonairsdochter, weer gaan lachen,
en daar draaide het allemaal om
in het verhaal. De Toermalijn laat
met deze geweldige show maar
weer zien dat zij creativiteit hoog

in het vaandel heeft staan. Ook de
finale door juf Floor en meester
Bent vanuit de toekomst, het jaar
2055, was erg leuk. Hierin kwam
voorbij hoe alle achtste groepers
uit 2015 terechtgekomen zijn. De

kinderen genoten zichtbaar van
deze afsluiting van hun lagere
schoolcarrière. ‘Op naar het VO’,
zoals in het laatste liedje dat door
de kinderen zelf is geschreven,
gezongen werd.

Velsen - Op Sri Lanka komen
in veel delen van het land chronische nierziekten voor, waarschijnlijk doordat landbouwbestrijdingsmiddelen in het grondwater doordringen.
In de buurt van Anuradhapura, in het noordwesten van Sri
Lanka, heeft SOS Velsen een
Amerikaanse waterzuiveringsinstallatie laten installeren, welke 10.000 liter water per dag kan
zuiveren. Schoolkinderen krijgen
gratis drinkwater, de omwonenden betalen 1 rupee voor een liter water.
De inkomsten gaan naar een
wijkcentrum, die hiervan dan
weer de salarissen van de ope-

rators en onderhoudskosten betaalt. Vanaf de installatie is een
200
meter lange pijpleiding naar een
school aangelegd, uitkomend in
een voorraadtank van 500 liter.
Op 29 juni is door de contactorganisatie van SOS Velsen, de
NAAL, een organisatie van Sri
Lankanen die ooit in Nederland
een studie/cursus hebben gevolgd, de installatie aan de bevolking overgedragen. Een aantal personen zullen worden geschoold worden om de installatie te kunnen bedienen. Een waterleidingbedrijf houdt toezicht
op het geheel. Dit project heeft
in totaal 16.393 euro gekost.
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IJmuiden Rauw aan Zee
gelanceerd
IJmuiden - Vrijdagmiddag vond
de officiële lancering plaats van
IJmuiden Rauw aan Zee, waarvan de voorgeschiedenis een
aantal jaren geleden begon op
initiatief van de Provincie NoordHolland met het onderzoeksproject Identiteit kustplaatsen.
In het onderzoek kwamen vragen aan de orde als ‘hoe ziet de
kust van Noord-Holland er in de
toekomst uit’, ‘wat maakt badplaatsen authentiek en uniek’,
‘hoe kunnen kustgemeenten
hun eigenheid versterken in hun
toekomstplannen en de kwaliteit
van de ruimtelijke inrichting verhogen?’ De provincie heeft de
gemeenten hierbij ondersteund
omdat het versterken van de
kustplaatsen van groot belang
is voor de Noord-Hollandse economie en omdat een gevarieerde
kust aantrekkelijker is voor zowel
bewoners, ondernemers als bezoekers.
Naar aanleiding van bovengenoemd initiatief heeft de gemeente Velsen enige tijd geleden
haar eigen onderzoek opgestart
met ondersteuning van bureau
Identity Matching (IMA), die in
vier onderzoeksfases uiteindelijk tot de lancering van IJmuiden Rauw aan Zee heeft geleid.
,,Maar dat ging niet zonder slag
of stoot’’, aldus Paulus Huitema van IMA. ,,Met een zeer gevarieerde groep mensen, onder
meer bestaande uit bewoners,
ondernemers en ambtenaren
zijn we de eerste sessie begonnen om alle ideeën die opkwamen, maar eens op te schrijven
en op grote borden te plakken.
Daarmee hadden we een enorme hoeveelheid aan de meest
uiteenlopende plannen die we
moesten kanaliseren en trechteren. Na nog een drietal sessies met deze groep zijn we uiteindelijk op IJmuiden Rauw aan
Zee uitgekomen waarbij niet iedereen direct enthousiast was
over ‘rauw’. Benamingen als ruig

en stoer kwamen ook regelmatig aan de orde, maar die waren
al door andere kustplaatsen geclaimd.’’
Voor de officiële presentatie
was door de gemeente het Forteiland als passend decor gekozen. Niet zonder reden natuurlijk, want rauwer kun je het nauwelijks vinden. Bovendien met
uitzicht op de schoorstenen en
rookwolken van Tata Steel, de
vissersboten in de haven en een
groot boorplatform dat voor reparatie in de haven lag. IJmuiden ten voeten uit. De heenreis
van genodigden en betrokkenen
naar Forteiland vond plaats met
de veertig jaar oude reddingboot
Johanna Louisa van de KNRM.
Ondanks haar gevorderde leeftijd werden de gasten, op volle kracht varend, op een rondje tussen de pieren getrakteerd.
De deining zorgde er verder voor
dat rondlopen, zonder je ergens
aan vast te houden, tot kritieke
situaties zou kunnen leiden.
Gelukkig kwamen de genodigden heelhuids aan op Forteiland
waar men in de grote en fraaie
koepelzaal werd ontvangen met
rauwe vis zoals haring en Japanse visspecialiteiten. Na de presentatie is het dan tijd dat wethouder Annette Baerveldt de
nieuwe vlaggen gaat hijsen met
daarop kreten als ‘Proef’, ’Ervaar’
en ‘Beleef’’ als afsluiting van deze middag. De terugtocht kan
worden gemaakt met een powerboat. Ook hier past de benaming ‘rauw’. Schipper Raymond
waarschuwt vóór vertrek dat
we de beenspieren gespannen
moeten houden om forse schokken op te vangen en terecht. Met
80 km beuken we over de golven
in de havenmond en dan blijkt
dat zijn advies zeer op zijn plaats
was. Al met al een lancering van
het project ‘IJmuiden Rauw aan
Zee’ dat in alle opzichten zijn
naam eer aan deed. (foto’s: Joop
Waaijenberg)

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Zo op het oog lijkt het watertje
aan de Leeuweriklaan maar een
eenvoudig aangelegd vijvertje.
Maar schijn bedriegt: het vijvertje heeft een verleden. Het is vermoedelijk een eeuwenoude wel,
een natuurlijke bron aan de voet
van het Tolsduin. Deze wel was
een van de vele in ons duingebied gelegen wellen waaruit van
nature duinwater opborrelt die
de diverse duinbeken voedden.
De meeste wellen zijn in de negentiende en twintigste eeuw
vergraven.
Omstreeks het midden van de
achttiende eeuw ging het duinmeertje onderdeel uitmaken van
de Engelse landschapstuin die
bij de buitenplaats Schoonenberg werd aangelegd. Het duinmeertje werd omgevormd tot
een ‘goudvischkom’. Het opwellende water werd via een ‘gemetselde watergang’ naar de nu
nog bestaande vijver op Schoo-

nenberg geleid. In een verkoopakte uit 1826 komen we deze
goudvischkom in het westelijke
gedeelte van de hofstede Schoonenberg weer tegen.
Door de aanleg van de spoorlijn tussen Haarlem en Uitgeest
in de tweede helft van de negentiende eeuw raakte het vijvertje gescheiden van de rest
van Schoonenberg. Bovendien
is met de aanleg van het Noordzeekanaal de waterstand in het
vijvertje aanzienlijk gedaald. Bij
de inrichting van het villapark
De Vogelbuurt rond 1930 heeft
het resterende vijvertje een vaste plek gekregen en werden een
ommuring en bankjes aangelegd. In 1953 werd het vijvertje
op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
De monumentencommissie stelde in 1997 voor om het van die
lijst af te voeren. Er zouden plannen bestaan om de vijver te
dempen en woningen te bouwen op die plek. Op navraag van
de Historische Kring Velsen rond
2000 bleek dat de gemeente
geen plannen had om dit stukje ‘structureel groen’ te bebouwen. Tot op de dag van vandaag
kunnen we nog genieten van deze eeuwenoude bron.

Velsen-Zuid - Twaalf vertegenwoordigers van lokale goede doelen en verenigingen hebben vorige week de officiële opening verricht van Peut Koks. Zij deden dat
samen met de trotse eigenaresse van het tankstation, Caroline
Koks. Peut is aangesloten bij De

Vrije Pomp en heeft de vrijheid om
eigen acties te bedenken en uit te
voeren. Per getankte liter draagt
Peut Koks 1 cent af aan een lokaal
goed doel of vereniging. Welke
dat is, bepaalt de klant zelf op de
iPad bij de kassa. Zie ook www.
facebook.com/peutkoks
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Wandeling met
gids door
Oud-IJmuiden

Yolanda Keur wint Facebookactie

Jaar lang gratis friet!

IJmuiden - Een jaar lang gratis friet! Dat is de smakelijke
prijs die Yolanda Keur uit IJmuiden vorige week heeft gewonnen. Zij was één van de ruim
2.000 likers van de Facebookpagina van Friet van Piet. Zaterdag namen Yolanda en haar
8-jarige zoon Marc de prijs in
ontvangst bij de mobiele snackkraam op het Kennemerplein. Zij
mogen een jaar lang elke week
een familiezak friet komen ophalen, iets waar vooral Marc erg
blij mee is. ,,Vanaf nu neem ik elke week een vriendje mee naar

huis om patat te komen eten’’,
zei hij met een grote glimlach op
zijn gezicht.
De jonge ondernemer Piet Bosma heeft in korte tijd naam gemaakt met zijn verse friet én met
leuke acties op social media.
Friet van Piet staat op woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag
aan de noordkant van het Kennemerplein. Snacks kosten standaard 1 euro. Daarmee is hij de
goedkoopste in de regio.
Zie ook www.facebook.com/
frietvanpietijmuiden of www.
twitter.com/frietvanpiet.

IJmuiden - Zaterdagmiddag 11
juli vindt er een wandeling langs
het cultureel en historisch erfgoed
van Oud-IJmuiden plaats. De
wandeling wordt georganiseerd
door Agnes de Boer en Marlenne
Schrijver van Ontdek Oud-IJmuiden en heeft als thema ‘Rond Augusta en het Willemsplein’. De
wandeling duurt 1,5 uur. De route voert langs bewaarde parels als
Augusta, Thalia, Kamperduin, het
postkantoor en het Witte Theater en verdwenen allure zoals Hotel Nommer Eén, hotel Willem Barendsz, het Koning Willemshuis,
de kerken Christelijke Belangen
en de St. Gregorius, station IJmuiden en de visbrug. De start is om
13.30 uur op de hoek van de Halkade en de Margadantstraat, bij
het wandelbord naast het terras
van Grand Café Kruiten, en eindigt met een aperitief bij het oudste nog bestaande hotel-restaurant in IJmuiden: Augusta. De
kjosten bedragen 5 euro inclusief gids, aperitief met hapje en
de kleurenbrochure Ontdek OudIJmuiden. Opgeven via info@ontdekoudijmuiden.nl. Zie ook www.
ontdekoudijmuiden.nl.

Fusie Jeugdriagg en
OCK het Spalier
Velsen - Sinds deze maand
kunnen kinderen, jongeren en
gezinnen met hun vragen en
problemen terecht bij één organisatie die hen verder helpt:
Kenter Jeugdhulp. Dit is de
nieuwe naam waaronder de
geestelijke
gezondheidszorg
van Jeugdriagg Noord Holland
Zuid en de opvoedhulp van
OCK het Spalier samen verder
gaan. Ook verwijzers en andere professionals zijn bij Kenter
Jeugdhulp aan het juiste adres
voor informatie, advies en doorverwijzing.
Opvoeden en opgroeien vallen soms niet mee. Gelukkig
zijn problemen vaak tijdelijk en
kunnen veel gezinnen met kinderen hun eigen problemen
goed zelf oplossen. Maar soms
loopt het anders en duurt een
vervelende situatie te lang. Of
er gebeuren dingen waar niemand controle over heeft. Dan
kan extra specialistische hulp
heel welkom zijn.
Kenter Jeugdhulp helpt kinderen, jongeren, jongvolwassenen
(tot 23 jaar) en hun opvoeders
die net dat beetje – of wat meer
- extra nodig hebben. Kinderen,
jongeren en hun opvoeders

kunnen 7 dagen per week, 24
uur per dag een beroep doen
op de specialisten van Kenter
Jeugdhulp.
De nieuwe organisatie, met slogan ‘dichtbij en deskundig’, sluit
naadloos aan op de jeugdhulp,
geboden in de Centra voor
Jeugd en Gezin en de sociale wijkteams. Deze ondersteunt
Kenter Jeugdhulp met diagnostiek, advies en kortdurende interventies. Door nauw samen te
werken met andere professionals in het netwerk, wordt de
hulp zo efficiënt mogelijk ingezet, met meer continuïteit en
minder doorverwijzingen. Clienten hoeven niet telkens opnieuw hun verhaal te vertellen
als ze extra hulp nodig hebben.
De hulpverleners van Kenter
zoeken voortdurend naar vernieuwende hulpvormen in de
thuissituatie, zonder dat opname of opvang nodig is. De
gefuseerde organisatie heeft
hiervoor meer mogelijkheden,
dankzij het combineren en integreren van hulp.
Door de krachtenbundeling
draagt Kenter Jeugdhulp bij
aan innovatie binnen het gemeentelijk sociaal domein.

Kwallen op
het strand
Regio - Is het de zeldzame ronde
haarkwal of is het de blauwe haarkwal die ook rood kan zijn? Wie
het weet mag het zeggen. Hoe dan
ook, deze kwallen kunnen gemeen
steken en ze liggen bij oostenwind
op het strand. In noordelijke wateren kunnen ze meer dan twee
meter in doorsnee worden en hun
stekende tentakels zijn dan soms
zes meter lang. In de Noordzee
halen ze dat niet, daar worden ze
meestal niet groter dan vijftig centimeter. Evengoed opletten maar.
Wie toch gebeten wordt: afspoelen met heet water of zeewater,
niet wrijven en ga naar de strandhulppost van de EHBO.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Jubileumkamp
IJmondtrekkers
IJmuiden - Zaterdag 4 juli zijn
alle jeugdleden van Scoutinggroep de IJmondtrekkers vertrokken voor hun jaarlijkse zomerkamp. Omdat de scoutinggroep in 2015 maar liefst 60 jaar
bestaat, gaan alle scouts gezamenlijk op jubileumkamp.
Gedurende de eerste week van
de zomervakantie verblijven de
scouts in Diepenveen. De jongste groepen (7-11 jaar) slapen in
een clubhuis, de oudere groepen
(vanaf 11 jaar) hebben hun tentje opgezet op het terrein.
Natuurlijk zijn er een aantal gezamenlijke activiteiten maar elke
speltak heeft ook zijn eigen programma. Op zondag 5 juli hebben de explorers (15-18 jaar)
een wandeltocht met twee ezels
gemaakt. Deze ezels zijn van de
Ezelopvang in Olst. Op deze manier verdient de opvang geld om
de beestjes op te kunnen vangen en hebben de explorers een
gave middag. De vraag is natuurlijk wel wie wie uitlaat.
De welpen (7-11 jaar) hadden
zondag een spannende speurtocht deze dag. Als ze alles goed
uit zouden voeren, dan konden ze een kleur verdienen. Deze week komen er nog meer op-

drachten waarmee Prins Carnaval uiteindelijk zijn verloren kleuren terug kan vinden.
Ook de scouts (11-15 jaar) hadden een looptocht. Tijdens de
tweedaagse hike moeten zij
de weg vinden met behulp van
kaart en kompas. Onderweg
kwamen zij posten tegen. Zij
moesten onder andere op een
opblaasdolfijn zichzelf voorttrekken over het kanaal en later was
er nog een oversteek met rubber
boot. Met de tropische temperaturen van de zondag kozen een
aantal ervoor om dat maar gewoon zwemmend te doen.
En dat was nog maar het begin
van het kamp! Gedurende de
week gaan alle kinderen onder
andere nog een dagje naar Hellendoorn en het zwembad, staat
er een vossenjacht in het centrum van Deventer op het programma en wordt op vrijdag het
kamp afgesloten met een feestavond.
Wil je ook dit soort avonturen
meemaken? Noteer dan 22 augustus in de agenda want dan
starten de IJmondtrekkers met
een nieuw seizoen en is er ook
weer ruimte voor nieuwe leden
bij de jongste leeftijdsgroepen.

Diplomering pro-diploma
IJmuiden - Zo langzamerhand
begint het inmiddels bekendheid
te krijgen in Noord-Holland: het
diploma praktijkonderwijs.
Drie jaar geleden was het Tender
College één van de eerste scholen in de mooie provincie die het
diploma verstrekte. Inmiddels gebeurt dit bij alle praktijkscholen.
Aan het diploma zitten uiteraard
een heleboel eisen vast waaraan de leerling moet voldoen.
Een aantal van de belangrijkste
spelregels: een portfolio (opgebouwd gedurende hun schoolcarrière), een examendossier met
daarin alle behaalde certificaten
en er moet voldoende stage zijn

gelopen. Naast schoolcertificaten werkt het Tender College ook
steeds meer met branchecertificaten.
Dit jaar zijn leerlingen geslaagd
voor VCA, schoonmaken in de
groothuishouding en werken in
de keuken.
Komende jaren zal het aantal te
behalen branchecertificaten alleen maar groeien. Op woensdag
24 juni was het zover voor de leerlingen van dit schooljaar. In totaal
hebben 13 leerlingen afscheid
genomen, allen met een diploma
of certificaat. Het Tender College
feliciteert hen allemaal met hun
mooie behaalde resultaat!

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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len voor kinderen van 4 tot 8
jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Opgeven kan via carla_schut@
hotmail.nl.

Donderdag
16 juli

Donderdag
9 juli

Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ’Water en
Weerbaarheid’. over het ontstaan van het Noordzeekanaal.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4,-, kinderen t/m
12 jaar gratis.
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot
17.00 uur. Van 13.30 tot 15.30
uur: vakantieknutselen. Kosten
1,50, bovenop de entree.

Vrijdag
10 juli

Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ’Water en
Weerbaarheid’. over het ontstaan van het Noordzeekanaal.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4,-, kinderen t/m
12 jaar gratis.
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot
17.00 uur. Van 13.30 tot 15.30
uur: vakantieknutselen. Kosten
1,50, bovenop de entree.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’. Expositie ‘Redders van boven’ en
expositie de ‘Eerste Steen van
IJmuiden’.

Zaterdag
11 juli

Snuffelmarkt op Plein 1945 in
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00
uur.
Workshop schildpad van
groen maken bij d’Oude
Proeftuyn, Zuiderwentweg 1,
Heemskerk. Om 9.30 of 13.00
uur. Zie www.doudeproeftuyn.
nl.
Dag van de Voet in vitaliteitswinkel Zelf! Driehuis, Driehuizerkerkweg 48. Van 10.00 tot
14.00 uur.
Spaanrdamse Kunstmarkt
van 10.00 tot 17.00 uur. Zie ook
www.marselje.nl/kunstmarkten/
Expositie Pim Hieselaar, De
Genestetlaan 12 Driehuis. Van
10.30 tot 17.00 uur.
Wandeling met gids door
Oud-IJmuiden. Thema: ‘Rond
Augusta en Willemsplein’. Zie
ook www.ontdekoudijmuiden.
nl.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ’Water en
Weerbaarheid’. over het ontstaan van het Noordzeekanaal.

Geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4,-, kinderen t/m
12 jaar gratis.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’. Expositie ‘Redders van boven’ en
expositie de ‘Eerste Steen van
IJmuiden’.

Zondag
12 juli

Kofferbakmarkt op de Dorpsweide van Wijk aan Zee van
8.00 tot 16.00 uur. Meer info:
www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl
Expositie Pim Hieselaar, De
Genestetlaan 12 Driehuis. Van
10.30 tot 17.00 uur.
Braderie op Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee. Van
11.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ’Water en
Weerbaarheid’. over het ontstaan van het Noordzeekanaal.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4,-, kinderen t/m
12 jaar gratis.
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot
17.00 uur. Van 13.30 tot 15.30
uur: vakantieknutselen. Kosten
1,50, bovenop de entree.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’. Expositie ‘Redders van boven’ en
expositie de ‘Eerste Steen van
IJmuiden’.

Dinsdag
14 juli

Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot
17.00 uur. Van 13.30 tot 15.30
uur: vakantieknutselen. Kosten
1,50, bovenop de entree.

Woensdag
15 juli

Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot
17.00 uur. Van 13.30 tot 15.30
uur: vakantieknutselen. Kosten
1,50, bovenop de entree.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’. Expositie ‘Redders van boven’ en
expositie de ‘Eerste Steen van
IJmuiden’.
Kindervertelmiddag Beeckestijn met prinsessenverha-

Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot
17.00 uur. Van 13.30 tot 15.30
uur: vakantieknutselen. Kosten
1,50, bovenop de entree.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Expositie
beelden
Pim Hieselaar
Driehuis - Komend weekend,
zaterdag 11 en zondag 12 juli, exposeert beeldhouwster Pim
Hieselaar uit Driehuis weer haar
beeldencollectie in eigen tuin
aan de De Genestetlaan 12 in
Driehuis. Op beide dagen is de
tuin van 10.30 uur tot 17.00 uur
geopend. Het gaat in totaal om
zo’n 30 beelden, voornamelijk in
brons, die in en langs de borders
van de in Engelse stijl aangelegde tuin staan opgesteld. Pim Hieselaar is inmiddels al 20 jaar actief als beeldhouwster en exposeert regelmatig op diverse
plaatsen in het land. Begonnen
als autodidact heeft zij vervolgens een aantal jaren les gehad
van een beroepsbeeldhouwer. Zij
maakt hoofdzakelijk figuratieve,
dus herkenbare beelden, waarbij
vrouwenfiguren en dieren haar
met name inspireren. De museumtuin Hortus Bulborum in Limmen heeft enkele jaren geleden
een beeld van haar gekocht, dat
een bollenrooier voorstelt. Het is
geïnspireerd op Pim’s vader, die
bollenteler was in Bakkum.

Roetfilter weer als nieuw
door reinigingsmachine
Regio - BT Industrial heeft dit
voorjaar een nieuwe machine in
gebruik genomen waarmee roetfilters snel, efficiënt en op een milieuvriendelijke manier gereinigd
kunnen worden. Hiermee komt
een einde aan het tijdrovende
proces van handmatig slijpen en
‘bakken’ in een oven.
BT Industrial is één van de eerste bedrijven in Nederland dat de
geavanceerde machine gebruikt.
Naast bus- en transportbedrijven
tonen ook autodealers en taxibedrijven interesse in de nieuwe reinigingsmethode van de roetfilterspecialist uit Nieuw-Vennep. ,,Belangrijkste winstpunt ten opzichte
van de oude werkwijze is de tijdwinst”, aldus directeur Hans Eshuis. ,,Het filter hoeft niet meer
open geslepen te worden en alle sensoren kunnen blijven zitten.
Daarnaast is het reinigingsproces
volledig computergestuurd. Er
kan vrijwel niets meer misgaan.”
Een goed functionerend roetfilter
vangt tot 95% van de schadelijke stoffen op. Dit zorgt voor minder fijnstof in de lucht en draagt
daardoor bij aan een schoner milieu. Het gebruik van een roetfilter op een dieselmotor is wettelijk
verplicht. Dat geldt ook voor het
op tijd laten reinigen van het filter.
Een behandeling met de nieuwe

machine van BT Industrial zorgt
ervoor dat het roetfilter weer als
nieuw is en jaren mee kan. Eshuis: ,,Er wordt veel gesproken
over het toevoegen van een additief om het roetfilter mee te reinigen, maar dit is een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk is het filter vol
en zal het gereinigd moeten worden. Dan kun je het beter in één
keer goed doen.”
De nieuwe machine van BT Industrial gebruikt een biologisch afbreekbare toevoeging waar de
roet- en olieresten zich aan binden. Het residu wordt opgevangen in een bak en vervolgens
als klein chemisch afval afgevoerd volgens de geldende normen. Daarnaast is het laten reinigen van het roetfilter beter voor
het milieu dan vervangen. Het is
bovendien goedkoper. Tijdens de
reiniging worden verschillende
tegendrukmetingen uitgevoerd
die worden vermeld op een certificaat.
BT Industrial beschikt over een
locatie in Badhoevedorp waar de
roetfilters vrijwel de hele week
kunnen worden afgeleverd. Het
bedrijf heeft ook een haal- en
brengservice. Meer weten? Kijk
op www.btindustrial.nl, bel 0252620059 of stuur een e-mail naar
info@btindustrial.nl.

Expositie Jan Iskes

Velserbroek - Van 2 juni tot en
met 3 augustus kunnen bezoekers en geïnteresseerden schilderijen en tekeningen van Jan
Iskes bezichtigen.
Jan Iskes gebruikt diverse technieken zoals pen en krijt en schildert onderwerpen zoals IJmui-

dense haventaferelen, industrie
en schepen, maar ook boerderijen en een stukje Amsterdam.
De expositie is iedere werkdag
te bezichtigen gedurende openingstijden van het wijkcentrum
en is gratis.
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Zomerse editie WaDo Open
Santpoort-Noord - LTC Brederode heeft een warm maar gezellig tennistoernooi achter de
rug. Tijdens het twaalfde WaDo
Open zijn zo’n 500 wedstrijden
gespeeld. Doordeweeks de 50+,
een garantie voor gezelligheid, in
de weekenden en ‘s avonds het
hoofdtoernooi met hoogstaand
tennisspel.
Traditioneel zijn de finales op de
zondag, in iedere categorie één,
wat betekende dat er 42 finales
partijen werden ingepland. Het
neusje van zalm de HE3 en de
DE4 werd winnend afgesloten
door Jairo Seur en Evelyne Tuijp.
De laatste finale wedstrijd was
de Heren 3 dubbel, dit was een
demonstratie van goed dubbelspel wedstrijd die winnend werd
afgesloten door Casper Mantje
en Sven Haver

De wedstrijdleiding vind het ieder jaar een uitdaging om met
alle verhinderingen rekening
te houden, wat door spelers en
speelster bijzonder wordt gewaardeerd.
Tussen het einde van de laatste wedstrijd en het begin van
de prijsuitreiking viel er nog
een bak regen, de banen waren
blank maar dat gaf niet meer.
Verder verliep de prijsuitreiking
vlot waarbij Reinout van Waalwijk vaan Doorn meldde ook het
13e wado Open te houden in
week 27 van 2016.
Helaas meldde toernooileider
Hans Demmers dat dit zijn laatste open toernooi was, aan opvolging wordt inmiddels druk
gewerkt. Over WADO 50+, Het
was weer een groot succes met
iets meer inschrijvingen dan vo-

rig jaar. Zo waren er vorig jaar
75 dubbels tegen 77 dubbels dit
jaar. Er waren poultjes gevormd
waarin gedurende vijf dagen er
vanaf 12.00 uur drie rondes gespeeld werden van elk anderhalf
uur. Elk poultje speelde tenminste drie maar meestal vier wedstrijden. Ria Gerlofsma blikt met
voldoening terug op het 50+toernooi waarin zij samen met Anneke Wittebrood de wedstrijdleiding vormde. Ook dit evenement
werd voor de 12e keer gesponsord door Makelaar Van Waalwijk van Doorn. Het werd een
tropisch warme week, waardoor
sommige partijen op verzoek op
een vroeger tijdstip dan gepland
werden gespeeld en er werden
een paar dagen verkorte sets
gespeeld, hierbij werd vanaf 2-2
in beide sets begonnen.

VakantieBieb: dé leesapp van deze zomer!
IJmuiden - Even alleen genieten van de VakantieBieb onder een boomDeze zomer kan iedereen
volop lezen met de VakantieBieb: een app met talloze e-books voor jong en oud. Een maand geleden ging de VakantieBieb al open voor basisscholen en liefhebbers van het spannende boek.
De VakantieBieb bevat ook nu weer grappige,
avontuurlijke en spannende boeken. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar zijn er onder andere Dolfje Weerwolfje en Mees Kees op de planken. Ook
voor jongeren vanaf 12 jaar staan er leuke boeken klaar.
Volwassenen kunnen onder andere de nieuwe roman Dertig dagen van Annelies Verbeke en De
aanslag van David Baldacci lezen. Naast boeken
zijn er ook tijdschriften toegevoegd waaronder het
zomernummer van Vrij Nederland, Runners World
en Computer Totaal. Vijf praktische taalgidsjes
maken het aanbod compleet. Ga naar www.vakantiebieb.nl voor de gehele titellijst.
De app is gratis te downloaden op de tablet of
smartphone via de App Store of Google Play Store. Na het downloaden is voor het lezen van de ebooks geen internetverbinding meer nodig. Ideaal
dus voor de vakantie!

Vier jaar geleden heeft een
heel belangrijk persoon uit mijn
jeugdjaren de strijd met kanker verloren. Van een hard werkende, super sterkte man veranderde hij in een hulpbehoevend
hoopje mens. Helaas heb ik mezelf, tijdens zijn ziekte, nooit en
schop onder mijn kont kunnen
geven om nog even naar hem toe
te gaan. Tot de vreselijke derde
februari in 2011, toen ik vernam
dat hij zijn ogen had gesloten.
Mijn wereld stortte werkelijk helemaal in elkaar. Ik was ontroostbaar en nam het mezelf enorm
kwalijk dat ik hem niet meer had
gesproken. Gelukkig gaven zijn
vr ouw en familie mij de kans
om nog even afscheid van hem
te nemen, al was het niet meer
in levende lijve. Hoe mooi lag hij
daar, in zijn favoriete kamertje.
In gedachte kletste ik honderduit met hem, ik fluisterde hoe
enorm ik hem en zijn vrouw altijd
heb bewonderd en hoe belangrijk ze voor mij waren geweest,
dat ik mezelf een gelukkig mens
mocht noemen dat ze op mijn levenspad waren gekomen. Ik denk
nog heel veel aan deze kanjer en
zie nog vaak zijn gezicht voor me,
hoor zijn stem en zie hem genieten van iedereen om hem heen.
Wat ben ik rijk dat ik hem heb
mogen kennen!
In de laatste jaren heb ik ook van
een aantal kennissen gezien hoe
enorm hard zij moesten vechten tegen deze vreselijke ziekte
kanjer. Dat greep mij enorm aan,
waardoor ik vorig jaar met vier
teams de SamenLoop voor Hoop
in Heemskerk heb gelopen en
daar met de hele organisatie en
alle lopers een bedrag van ruim
40.000 euro bij elkaar heb gehaald. Toen op Facebook de actie ‘10 cent per kilometer’ voorbij
kwam twijfelde ik geen moment
en besloot ik mijn tweede Nij-

meegse Vierdaagse te lopen voor
het KWF. Uit eerbetoon aan mijn
grote vriend en voor alle mensen die nu met de ziekte kanker
te maken hebben. Hopelijk kan
ik ertoe bijdragen dat de ziekte
kanker ooit chronisch wordt.
Ik sta momenteel nummer 1 van
Nederland, als sponsorloper tijdens de Nijmeegse 4daagse voor
het KWF.
Bij 28 bedrijven in IJmuiden en
omstreken staat een spaarpot
voor de mensen die anoniem willen sponsoren.
Ik hoop via deze weg nog meer
sponsors te vinden. De link naar
mijn sponsorpagina is devierdaagsesponsorloop.nl/jacqueline-sneekes-pols.
De mensen kunnen ook mailen
naar SunshineV68@hotmail.com,
zodat ik hun mijn adres geef of
afspreek om hun donatie langs
te halen.
Jacqueline Sneekes-Pols, Velsen

Dag van de Voet bij
Zelf!Driehuis
Driehuis - Voeten hebben - zeker met het warme zomerweer
- heel wat te verduren. Het belang van goede voetverzorging
is bij veel mensen bekend. Minder bekend is wat een goede
balans en ondersteuning van
voeten betekent voor een goede
houding en daarmee voor stabiliteit. Stevig in je schoenen staan
betekent letterlijk dat coördinatie verbetert en daarmee het risico op vallen aanzienlijk kleiner
wordt!
Op zaterdag 11 juli staat
Zelf!Driehuis in het teken van de
Speciale Dag van de Voet!
Van 10.00 tot 14.00 uur bent u
welkom in de vitaliteitswinkel
voor:
-Gratis voetscreening: De po-

dotherapeut kan een oplossing
vinden bij pijnklachten aan voeten, knieën of heupen. Ook: ter
plekke likdoorns of eelt verwijderen.
-Voet(reflexzone)massage: Speciaal op deze dag gratis voetmassage! Met verzorgende olie
voor de voeten. Door gediplomeerde voetmasseuse.
De hele maand juli staat de voet
centraal in de vitaliteitswinkel
Zelf!Driehuis aan de Driehuizerkerkweg 48. Naast de gratis voetscreening en massage
vindt u producten om uw voeten
te verzorgen en om het dagelijks
leven te vergemakkelijken.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Zelf!Driehuis, 0255756789.
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Kortebaandraverij IJmuiden

Nieuwe
expositie in
Huis ter Hagen
Driehuis - Huis ter Hagen heeft
op de begane grond weer een
nieuwe expositie hangen, deze
keer van Caroline Versloot. Zij is
wat je kunt noemen een reislustig type. Na een jaar toerisme gestudeerd te hebben, is Versloot
op reis gegaan, en tot op heden
nog niet terug in Nederland. Zo
is ze in Australië geweest, heeft
ze gezeild van Engeland naar de
Cariben en doet ze momenteel
vrijwilligerswerk in Ecuador. Hier
geeft zij Engelse les. De werken
die in Huis ter Hagen hangen
zijn allemaal olieverf op canvas.
Het merendeel maakte ze tussen
2011 en 2013. Uiteraard zijn haar
reiservaringen een grote inspiratiebron. Ook zijn de schilderijen
reflecties en uitingen van gevoelens die moeilijk verwoord kunnen worden. Zie ook www.driftingmonkey.wordpress.com.

Eerste ronde
Pikeursprijs IJmond

De Meerplaats
opent nieuw terras
IJmuiden - Aan de Trawlerkade nummer 80 heeft het bekende visrestaurant De Meerplaats recent een uitbreiding
van het aantal zitplaatsen gerealiseerd.
Vóór het restaurant zijn twee
fraaie terrassen gebouwd waar

nu extra ruimte is voor ruim
twintig gasten. De beide terrassen zijn omgeven door glaspanelen zodat gasten, ook als het
wat waait, heerlijk uit de wind
kunnen zitten en genieten van
de visspecialiteiten van restaurant De Meerplaats.

IJmuiden - Zwemvereniging
Watervrienden IJmuiden organiseerde zaterdag 27 juni alweer voor de vijfde maal de
buitenzwemwedstrijd IJmuiden
Buiten. En wie jarig is trakteert!
Reden dus om Cor Speelman,
manager van Zwembad De
Heerenduinen, een taart aan te
bieden voor de hulp en flexibiliteit die het bad nu al jaren biedt
om deze en andere wedstrijden
te organiseren. Speciaal vanwege het jubileum kregen alle 200 deelnemers, officials en
vrijwilligers na afloop een koekblik mee met echte IJmuider
Tongetjes beschikbaar gesteld

door de Gemeente Velsen. Ook
tijdens de wedstrijd werden de
deelnemers verwend.
Allereerst natuurlijk met het
prachtige weer, hoewel het later op de avond toch wel wat
kouder werd. Gelukkig hadden de meeste zwemmers warme truien en trainingsbroeken mee. Daarnaast konden zij
bij de cateringtent onbeperkt
koffie, thee en wat te eten halen dankzij de sponsoring van
Dekamarkt Zeewijkplein en
fruitboer Rick’s Fruit. Natuurlijk draaide het deze avond allemaal om het zwemmen. Het
was een vol programma met
115 starts, waaronder veel 50
meter nummers, maar voor de
die-hards waren er ook meer
uitdagende nummers zoals
200m wisselslag of vrije slag.
WVIJ’er Rianne van Kaam ging
de uitdaging aan en behaalde
zilver op de 200m wisselslag en
goud op dezelfde afstand vrije
slag. Daarnaast wist ze ook
de 100m vlinderslag de eerste
plaats te halen.
Maar ook op de kortere afstanden deed WVIJ het goed. De
familie Mol liet wederom van
zich horen in diverse leeftijdscategorieën met gouden, zilveren en bronzen plakken op diverse 50 meter afstanden. En
op de 50m vlinder was WVIJ
oppermachtig, met goud voor
Rik Hofland, zilver voor Chester
Hautvast en brons voor Klaas
van Beek.
De Piet Wullaert Bokaal die de
winnende ploeg van het toernooi mee naar huis mag nemen, was helaas niet voor
WVIJ, ook dit jaar ging de bokaal naar Almere.

Eerste lustrum
IJmuiden Buiten

Zomervakantie
ook van start
in PVM
Driehuis - Nu de scholen gesloten zijn, hanteert het Pieter
Vermeulen Museum weer ruimere openingstijden. De komende weken is het museum
dinsdag tot en met vrijdag en
op zondag geopend. Tijdens de
zomervakantie staat het museum weer bol van de activiteiten! Zo kan er iedere dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag worden geknutseld. Tussen 13.30 en 15.30 uur staan
er vrijwilligers klaar om je te
helpen bij het maken van een
schelpen-ketting, een vissenschilderij of een lichtje van klei.
De kosten hiervoor bedragen
1,50 euro bovenop de entreeprijs. Tot 16 augustus, de laatste dag van de vakantie, is de
leuke doe- en ontdektentoonstelling ‘Woning gezocht!’ te
zien en beleven.

IJmuiden - Donderdag 16 juli beleeft de IJmond zijn eerste
kortebaandraverij van dit jaar
op de Kennemerlaan in IJmuiden. Voor het eerst staat er dit
jaar een extra prijs op het spel
voor de pikeur die in IJmuiden, Santpoort, Beverwijk en
Heemskerk het beste totaalresultaat neerzet. Dat wordt niet
alleen bepaald op basis van de
einduitslagen. Ook het aantal gewonnen ritten telt mee:
wie met twee sterke paarden
meedoet en met beide paarden lang meedoet in de strijd
om de overwinning, maakt dus
meer kans op de Rabobank Pikeursprijs van de IJmond: een
geldprijs van 1000 euro en een
bijbehorende trofee.
Het prijzengeld dat een paard
wint op kortebaandraverijen
komt toe aan de eigenaar van
het dier, niet aan de rijder. Omdat de pikeurs toch de smaakmakers zijn tijdens de populaire harddraverijen, hebben de
vier kortebaanbesturen in de
IJmond samen met hoofdsponsor Rabobank deze prijs in het
leven geroepen.
De puntentelling werkt anders dan bij het pikeurskampioenschap over het hele seizoen, waar punten worden ver-

diend op basis van 1e, 2e, 3e
en 4e plaatsen (respectievelijk 5, 3, 2 en 1 punten). Voor
de Pikeursprijs van de IJmond
verdient een pikeur daar bovenop nog 1 punt voor iedere gewonnen rit, wat betekent
dat er per paard op elke kortebaan maximaal 10 punten extra te verdienen zijn. Er is voor
deze afwijkende puntentelling gekozen om ook rijders die
niet de eindoverwinning pakken volop te laten meedingen
naar deze prestatieprijs. Dat
maakt de strijd extra spannend.
Zo zou volgens de telling van
het kampioenschap over de
laatst verreden vier kortebanen de regionale favoriete Manon Pools de meeste punten
hebben verdiend. Echter, voor
de Rabobank Pikeursprijs van
de IJmond zouden haar collega-pikeurs John de Leeuw en
Jan-Thijs de Jong op dit moment precies op gelijke hoogte uitkomen.
Voorlopig moet het eerste echte punt voor de Pikeursprijs van
de IJmond nog worden verdiend. Volgende week donderdag staan er in IJmuiden hopelijk 28 sterke paarden aan de
start met strijdlustige pikeurs
op de sulky.

Verkooijen Stoffering:

Alle meubelen weer
als nieuw

IJmuiden - Gooi oude meubelen niet weg, maar geef ze een
tweede kans! Verkooijen Stoffering is gespecialiseerd in het
stofferen van elk type meubelen, van antiek tot modern. Het
bedrijf verzorgt bovendien ook
de binnenwerken voor banken,
stoelen en kussens. Een nieuwe polester vulling? Geen enkel probleem. Alles wordt weer
als nieuw!
De meubelen worden desgewenst gratis gehaald en ge-

bracht. Elk gewenst model kussen voor binnen of buiten kan
door Verkooijen Stoffering op
maat worden gemaakt. Handig voor in de caravan of op de
boot! Laat geheel vrijblijvend
een offerte maken of neem per
e-mail (verkooijen-stoffering@
quicknet.nl) contact op voor
aanvullende informatie.
Verkooijen Stoffering is gevestigd aan de Kennemerlaan 108
in IJmuiden, naast bloemenzaak
Abelia.
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Regio - Nederlanders bescheiden? Niet als het om onze stranden gaat. Daar zijn we
trots op. En terecht. Er zijn in
ons land zo’n 50 stranden en
die scoren met een gemiddelde van 9,3 lekker hoog op de
schaal van schoon. De NoordHollandse kust zit daar met
een ronde 9 net iets onder.
Op maandag 6 juli gaat de
Schoonste Stranden Verkiezing
weer van start en kan er gestemd
worden op het favoriete stukje
kust. Jouw lievelingsstrand, waar
je lekker in het zand ploft zonder
peuken, plastic of ander zwerfvuil
tegen te komen. Dat is belangrijk,
want op een schoon strand hebben mensen een leukere dag én
blijven ze langer hangen. Daarom slaan bezoekers, beheerders
en paviljoenhouders ook deze
zomer weer de handen ineen om
de stranden superschoon te maken en te houden. Stemmen op
je persoonlijke favoriet kan tot en
met donderdag 13 augustus.
Vier provincies, 50 stranden en
een heleboel Supporters van
Schoon. Onze kust wordt weer
goed onder de loep genomen deze zomer. Strandprovincie Zeeland is al jaren de schoonste – in
2014 gewaardeerd met een 9,6 –
maar ook Friesland (9,3), ZuidHolland (9,2) en Noord-Holland
(9) scoren goed. De cijfers zijn
een combinatie van bevindingen van ANWB-experts die de
stranden inspecteren en stemmen van het publiek. De inspecteurs zien een stijgende lijn op de
schaal van schoon: steeds meer

stranden scoren ‘zeer goed’. Alle stranden hebben supporters
nodig, want wat schoon is moet
schoon blijven. Door te stemmen maak je kans op mooie prijzen, voor jou en je strand. Behalve het Schoonste Strand van Nederland, is er ook de prijs voor
het Schoonste Strand van de
Provincie en de Innovatie Award
voor een vernieuwende aanpak.
Stemmen dus, want je strand
heeft je nodig.
Nederland heeft 450 kilometer
kust – dat is nogal wat strand om
te controleren. Nico Graaf werkt
als inspecteur bij de ANWB en
stapt ieder jaar het zand in om
metingen te doen. ,,We bepalen de schoonheidsgraad door
op verschillende plekken te meten: bij de opgang, bij paviljoens
en verderop op het strand. De jury maakt een beoordeling op basis van onze aantekeningen en
foto’s. Nieuw dit jaar is de prijs
voor meest innovatieve aanpak.
Een bijzonder schoonmaakapparaat, een opmerkelijke samenwerking of opvallende communicatiemiddelen. Het maakt niet uit
wat het is, als het maar helpt om
onze kust schoner te maken en
schoon te houden. Daar kan overigens iedereen bij helpen: door
rommel in de bak te gooien, weggewaaide tasjes op te rapen en
goed op te letten dat je al je spullen weer mee naar huis neemt.
Belangrijk, want op een schoon
strand beleef je toch de mooiste
zomer.” In vergelijking met 2008
is onze kust twee keer zo schoon.
Geweldig natuurlijk, maar er is
nog steeds schoonmaakwerk

Zonnebloem bezoekt
Waterleidingduinen
IJmuiden - Een speerpunt in
het beleid van de Zonnebloem is
het organiseren van kleinschalige projecten. Hierbij moet worden gedacht aan een project met
één gast en één vrijwilliger of een
klein groepje.
Zodoende vertrokken er afgelopen donderdag 2 juli twee busjes met elk één chauffeur, één
vrijwilliger en zes gasten vanuit

IJmuiden-West richting Vogelenzang om een tour te maken door
de duinen. Deze rit alleen was al
de moeite waard, door mooi Velsen, Bloemendaal en Aerdenhout
naar Vogelenzang. De voorspelde
hitte voor die dag was geen probleem omdat de busjes zijn voorzien van airco. Eén van de bestuursleden had contact gelegd
met een boswachter van de Am-

aan de winkel. Supporters van
Schoon gaan daarom ook dit jaar
weer op de stranden aan de slag.
In Zandvoort doet Bram Molenaar van paviljoen Ahoi dat als
piraat: ,,Er komt zo weer een
groep van 80 kinderen, ik heb
mijn piratenpak al aan. We combineren de lol van een schoolreisje met natuureducatie. Zo leren kinderen over dit prachtige
stukje natuur en de impact die
afval heeft op de dieren die er leven en op de mensen die er komen. Het strand is zo’n beetje de
etalage van ons bedrijf en daar
voel ik me best verantwoordelijk voor. Sinds kort gebruiken we

sterdamse Waterleidingduinen,
die de rit door de duinen perfect
had geregeld.
Na aankomst bij Het Panneland, een uitspanning bij het entree in Vogelenzang, werd onder
de schaduw van de bomen genoten van een heerlijk kopje koffie
en appeltaart. Daarna gingen de
deelnemers weer in de busjes en
onder begeleiding van een boswachter via de hoofdingang de
duinen in. Wat een prachtig stuk
natuur: open duinterrein afgewisseld met bossen.
De tour ging ook langs het infiltratiegebied, waar het water dat
met een grote buisleiding wordt
aangevoerd uit de Rijn de gelegenheid krijgt in het duinzand te
zakken en zodoende de eerste
zuivering plaatsvindt. Immers, deze infiltratiekanalen liggen negen
meter hoger dan de afvoerkanalen. Dit is een speciaal gebied
waar normaal gesproken geen
wandelaars mogen komen.
Na het ochtendgedeelte genoten de deelnemers van een heerlijke pannenkoek en daarna vond
deel twee van deze tocht plaats.
Na een drankje aan het eind van
de trip en een welgemeend dankwoord aan de boswachter keerde
men voldaan huiswaarts.

voor de dagelijkse schoonmaak
een machine, die hangen we
achter een tractor. Jaja, heel innovatief! Zeker een stem waard,
maar winnen vind ik niet zo belangrijk. Een prachtig schoon
strand, daar gaat het mij om.”
Van maandag 6 juli tot en met
donderdag 13 augustus kunnen alle Nederlanders stemmen
op hun schoonste en dus lekkerste strand. De jaarlijkse strandencampagne van NederlandSchoon helpt met het bewustmaken van het belang van schone stranden en de rol die mensen
daar zelf in kunnen spelen. Op
donderdag 20 augustus maken

de ANWB en NederlandSchoon
bekend welk strand zich een jaar
lang het Schoonste Strand van
Nederland mag noemen.
Ook worden dan de winnaars per
provincie uitgeroepen. Nieuw dit
jaar is de Innovatie Award voor
het strand dat de schoonmaak
op een bijzondere, opvallende
en uiteraard succesvolle manier
heeft aangepakt.
Zowel de Schoonste Stranden
Verkiezing als Supporter van
Schoon zijn initiatieven van NederlandSchoon. Stemmen kan op
www.schoonstestrandenverkiezing.nl. Zie ook www.nederlandschoon.nl. (foto: Erik Baalbergen)

Bewoonster gezocht
voor gezinshuis
Velserbroek - In gezinshuis Onder de Panne aan de Annie Romeinstraat is nog één plek over
voor een vrouwelijke bewoner
tussen de 20 en 40 jaar met een
verstandelijke beperking.
Het gezinshuis is een kleinschalige woonvorm voor maximaal 6
(jong) volwassenen met een verstandelijke beperking waar de
24-uurs zorg wordt verleent door
de gezinsouders. De bewoners
van het gezinshuis geven hun leven, zo veel als mogelijk, zelf vorm
en inhoud. Er wordt met elkaar
als een groot gezin geleefd in een
huiselijke en warme sfeer.
Uitgaanspunt is het realiseren van
een zo gewoon mogelijk leven
voor de bewoners waarbij het de
taak van de gezinsouders en begeleiders is om de bewoners zo

www.
www.

goed als mogelijk te ondersteunen en te begeleiden op alle levensterreinen.
Momenteel wonen er vier mannelijke en 1 vrouwelijke bewoner
in leeftijd variërend tussen de 19
en 40 jaar oud en is er dus nog
1 plek beschikbaar voor bij voorkeur een vrouw.
Daarnaast zoekt de stichting Ook
voor jou nog vrijwilligers die samen met 1 of meerdere bewoners
iets in hun vrije tijd willen doen
(bv sporten/fietsen/wandelen) of
ze naar hun werk willen brengen.
Ook is er nog een vacature voor
een huishoudelijk medewerker
voor 8 uur per week.
Meer weten? Bel 023-5490842
of mail naar wonen@ookvoorjou.com. Zie ook www.ookvoorjou.com.

.nl

.nl
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Schouwburg
op PreSail

Seizoensafsluiting Soli
Driehuis - Op dinsdag 30 juni
en donderdag 1 juli traden twee
orkesten van Muziekvereniging
Soli in de open lucht op. Het Harmonieorkest verblijdde de bewoners van De Luchte met een
concert, het Klein Orkest kikkerde de patiënten en verzorgers
van Heliomare op.
Het Harmonieorkest van Soli sluit hun muzikale seizoen elk
jaar af in de tuin van De Luchte
in Driehuis. In de tropische temperaturen brachten zij diverse
swingende stukken ten gehore.
Ook lieten zij de bewoners horen dat concourswerken niet altijd moeilijk toegankelijk voor het

publiek hoeven te zijn. Vanaf de
balkons en in de tuin hebben
de bewoners genoten van deze
avond.
Een andere traditie die alweer
een paar jaar bestaat is dat het
Klein Orkest van Soli zogenoemde Opkikkerconcerten geeft voor
patiënten en verzorgers. Dit jaar
hebben zij dit verzorgd bij Heliomare in Wijk aan Zee. Soli voert
dit altijd als een project uit waarbij ook externe muzikanten mee
kunnen spelen gedurende een
maand. Vanwege het mooie
weer vond dit optreden ook buiten plaats. Het was een geslaagd
Opkikkerconcert!

Stadsschouwburg Velsen

Herman Brood komt tot
leven in ‘Chez BROOD’
Velsen - 2016 is het Herman
Brood-jaar. De grootste rock-‘nroll-legende van Nederland zou
70 zijn geworden, ware het niet
dat hij op 11 juli veertien jaar geleden de eeuwigheid tegemoet
sprong. Maar Herman komt weer
tot leven. Stefan Rokebrand speelt
de nationale knuffeljunk in een
eerlijk en liefdevol muzikaal portret, geschreven door zijn vriend
Bart Chabot, in samenwerking
met Xandra Brood. Koefnoen-ster
Owen Schumacher speelt Brood’s
hartsvriend Bart. ‘Chez BROOD’ is

op dinsdag 8 maart (20.15 uur) te
zien in de Stadsschouwburg Velsen. In ‘Chez BROOD’ ziet het publiek naast Herman ook een aantal hele belangrijke personen om
hem heen; zijn vrouw, zijn moeder en zijn goede vrienden Jules Deelder en Bart Chabot. Uiteraard komen hits als ‘Saturday
Night’, ‘Dope Sucks’, ’Rock ‘n’ Roll
Junkie’ en ‘Never Be Clever’ voorbij, gespeeld door een live band
onder leiding van Jan Rot.
Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Velsen aangesloten
op parkeerregister
Velsen - De gemeente Velsen wordt op korte termijn aangesloten op het Nationaal Parkeer Register (NPR). Deze aansluiting zorgt ervoor dat er minder gefraudeerd kan worden met
parkeerkaarten voor gehandicapten. Veel gebruikers van een
GPK worden namelijk slachtoffer van auto-inbraak, omdat hun
kaart erg gewild is op de zwarte markt. Inmiddels zijn de meeste gemeenten (325) aangesloten bij dit registratiesysteem, alleen Velsen bleef met 15 ande-

re gemeenten achter. Volgens
de gemeente is dit geen bewuste keuze geweest, en is aansluiting met het NPR al in gang gezet. Door aansluiting op het systeem kunnen gestolen, verloren
en verlopen GPK’s snel geblokkeerd worden en zijn daarmee
direct onbruikbaar. De GPK’s
worden daardoor oninteressant
voor mensen die er geen recht
op hebben. De aansluiting op het
Nationaal Parkeer Register komt
voort uit raadsvragen die door
D66Velsen zijn gesteld.

Velsen - PreSail IJmond, zaterdag
15, zondag 16 en dinsdag 18 augustus, biedt naast nautisch spektakel ook veel theatervuurwerk.
Het culturele programma heeft
als thema ‘Groeten uit de IJmond’
meegekregen. Net als in het nieuwe theaterseizoen laat de Stadsschouwburg Velsen graag het
mooiste van eigen Velsense bodem
zien. Het REX Orkest, het huisorkest van de Stadsschouwburg Velsen (het theater dat 75 jaar geleden de deuren opende als REX bioscoop), opent dinsdagavond 18
augustus het muzikale PreSailfeest. Het REX Orkest speelt de
hoogtepunten uit ‘Het Meisje van
Velsen’. Geniet opnieuw van vele heerlijke meezingers als ‘Leven
in kleur’ en de ‘Love-In’. Uiteraard
zijn de cast vol lokale talenten en
de Velserbroekse musicalster Eline Schmidt aanwezig. Een must
see voor iedereen die de jubileumvoorstelling van de schouwburg heeft gezien of de laatste
kans voor iedereen die ‘Het Meisje’ heeft moeten missen. De speciale theatershow van Ruth Jacott
voor de jarige Stadsschouwburg
Velsen was begin mei een echte
happening. De belangstelling voor
dit exclusieve theaterfeestje was
zo groot dat het theater vele fans
moest teleurstellen. Daarom komt
de oorspronkelijk uit IJmuiden afkomstige zangdiva tijdens PreSail
het feestje nog eens dunnetjes
overdoen. De Santpoortse zangeres Krystl sluit haar eerste theatertournee ‘Krystl in het Klein’ op 21
april in de Stadsschouwburg Velsen af. Van dit concert geeft zij tijdens PreSail alvast een voorproefje. Op 18 augustus kan het PreSail-publiek ook genieten van optredens van verschillende shantykoren. Een aantal van deze koren
werkt ook mee aan het bijzondere Sailconcert ‘Op Hoop van Zegen’ van Brigitte Kaandorp, op
vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus in de schouwburg. Op zondag 16 augustus presenteren andere lokale makers zich. Vele van
hen staan met een eigen productie
in het nieuwe seizoen op de planken van de Stadsschouwburg Velsen. Na het succes van ‘Het Meisje
van Velsen’ presenteert de Stadsschouwburg Velsen onder de noemer ‘Groeten uit IJmuiden’ in het
nieuwe seizoen een aantal voorstellingen met een lokaal tintje.
Professionele artiesten als Brigitte Kaandorp en Ernst Daniel Smid
gaan een voorstelling maken met
lokale makers. Maar ook artiesten die hun wortels in Velsen hebben liggen komen naar het theater: naast Krystl, de Velsense zanger Gerard Alderliefste (met Cor
Bakker), de IJmuidense poppenspeelster Mieke van der Hulst (
met Dirk Scheele). En Velserbroekers Eline Schmidt en Robbert van
Unnik zijn te zien als Sidonia en
Lambik in ‘Suske & Wiske de musical’. Kijk voor meer informatie op
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
Het hele PreSail-programma is te
vinden op www.presailijmond.nl.

Ravenhart, de opstand
van de Friezen
IJmuiden - Van de van oorsprong Friese schrijver Jan Visser verscheen afgelopen week
de historische avonturenroman
Ravenhart. De schrijver kwam
zaterdag 4 juli naar het Velsense Zee- en Havenmuseum om de
tentoonstelling ‘Romeinen terug
in Velsen’ te bezoeken en zijn roman te presenteren en signeren.
Ravenhart is gebaseerd op de
verhalen van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus en de opgravingen, die nabij Velsen zijn
uitgevoerd. De hoofdpersoon is
de Friese boerenzoon Rudgar,
die verliefd wordt op een Romeins meisje. De steeds hogere belastingen, die de Romeinen oplegden leidden tot de
Friese opstand, die de liefde van
de twee op de proef stelt. Op de
achterflap staat: ‘Terwijl de on-

rust toeneemt en de wereld om
hem heen dreigt te ontbranden,
probeert hij zich staande te houden. En hij komt er achter dat
niet alles is wat het lijkt.’
Het is Jan Vissers eerste Nederlandstalige roman. Hij is nu weer
woonachtig in Groningen, maar
woonde acht jaar in de Verenigde Staten, waar hij als universitair docent werkte en onder meer de Engelstalige roman
The Revelations Saga schreef.
Jan reikte een exemplaar van het
boek uit aan Willem Simons, vrijwilliger, suppoost en boekhersteller bij het Zee- en Havenmuseum.
Hierna mocht de secretaris van
de Stichting Romeinen in Velsen een gesigneerd boek in ontvangst nemen. Zie ook www.
noordboek.nl.

Zomeractie Stadsschouwburg

Reserveer vanuit je
strandstoel en win!
Velsen - De Stadsschouwburg
Velsen heeft bijzondere ‘theater’strandstoelen geplaatst bij
o.a. Restaurant Kop van de Haven en Van Es Catering & Partyservice. Tijdens de zomerstop
kunt u vanuit deze strandstoelen alvast uw theaterstoel reserveren voor het nieuwe seizoen.
Gaat u vooral in deze strandstoel
zitten, maak een originele foto en maak kans op vrijkaarten
voor het Sailconcert van Brigitte Kaandorp.
Na de zomerstop opent Brigitte
Kaandorp, tussen Sail-In en SailOut, op vrijdag 21 en zaterdag 22
augustus (20.15 uur), exclusief
in de Stadsschouwburg Velsen,
de zeewaardige zangshow ‘Op
Hoop van Zegen’. Met de IJmuidense shantygroepen ‘Nortada’, ‘t Staende Tuygh’ en ‘Grace
Darling’, de closeharmony-zangers van ‘Cigale’ en het IJmuidense ketelbinkie Fabian Eijking
(van musicalgroep Eigenwijs)
schotelt Brigitte het publiek een
avond onvervalste muzikale zeemanspret en zeemanssores voor.

Over woeste baren, brullende stormen, jammerlijke schipbreuken en ‘visch die duur betaald wordt’. De zeemannen en
vissersvrouwen zingen, Brigitte
presenteert en ontregelt, zoals
alleen zij dat kan. Maar natúúrlijk zingt zij ook! Onder andere
over de pier van IJmuiden. De
kassa van de Stadsschouwburg
Velsen is van 13 juli tot en met 7
augustus gesloten. Theaterliefhebbers kunnen in die periode
online via www.stadsschouwburgvelsen.nl kaarten bestellen voor het aanbod in het nieuwe seizoen in het Witte Theater
en de Stadsschouwburg Velsen.
Wie plaats neemt in de strandstoelen van de Stadsschouwburg Velsen bij restaurant Kop
van de Haven of Snackbar Van
Es en daarvan vóór 15 augustus een leuke foto mailt naar publiciteit@stadsschouwburgvelsen.nl maakt kans op vrijkaarten
voor Brigitte Kaandorp’s Sailconcert op zaterdag 22 augustus. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.
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Kruzenshtern en Sedov naar IJmuiden
IJmond - Over anderhalve
maand krijgt de IJmond bezoek van een recordaantal
tall ships uit binnen- en buitenland. Voordat de schepen
in een twaalf kilometer lange parade naar Amsterdam
varen voor SAIL Amsterdam
2015, vindt in de havens van
IJmuiden en Beverwijk het
nautische en culturele evenement PreSail IJmond plaats.
Het feest in deze regio wordt
op dinsdag 18 augustus afgesloten met optredens van
Krystl en Ruth Jacott (IJmuiden) en de populaire boyband
B-Brave (Beverwijk).
PreSail IJmond start op zaterdag 15 en zondag 16 augustus
met het Havenfestival IJmuiden,
dat eens in de vijf jaar wordt geintegreerd in de feestelijkheden rondom de komst van de
tall ships. De Vissershaven ligt
in dat weekend vol met klassieke schepen, waaronder de Clipper Stad Amsterdam, de Morgenster, Kapitan Borchardt en
de Eendracht, en moderne boten van de Koninklijke Marine en de Kustwacht. Bezoekers
kunnen ook vaartochten maken
met sleepboten, tenders en reddingboten. Op 15 en 16 augustus vaart er een speciale pont
van de haven van Beverwijk naar

de Loswal in IJmuiden. Op dinsdag 18 augustus, de dag voor de
SAIL-In Parade van SAIL Amsterdam 2015, is het niet alleen
feest in de haven van IJmuiden,
maar ook in Beverwijk. Aan de
Noorderkade liggen dan enkele tall ships, waaronder in ieder
geval de Morgenster, de Esmaralda en de Minerva. Deze schepen vormen het decor van veel
gezelligheid in de haven, met optredens van bands, koren, straattheater, de 4Tuoze Matroze, de
Blues Broers en nog veel meer.
‘s Avonds treedt B-Brave op. Deze Nederlandse boyband eindigde in 2013 als derde bij X-Factor.
In IJmuiden wordt PreSail
IJmond op dinsdag 18 augustus
afgesloten met het muziek- en
theaterspektakel ‘Groeten uit de
IJmond’ en een grandioos vuurwerk.
Op de kop van de Trawlerkade vinden optredens plaats van
Krystl en Ruth Jacott. Ook de
Halkade en Kop van de Haven
worden bij het evenement betrokken. Grote delen van de haven zijn dan alleen toegankelijk
voor voetgangers.
Het is nog niet bekend hoeveel
tall-ships er precies in de havens van IJmuiden en Beverwijk
te bewonderen zijn. Een deel van
de klassieke schepen vertrekt op
zondag 16 augustus vanuit Bre-

merhaven naar Nederland. Afhankelijk van de wind komen
zij op maandag of dinsdag de
IJmond binnenvaren. De komst
van de tall ships Kruzenshtern

en Sedov (naar IJmuiden) is bevestigd en dat geldt ook voor
de bark Europa en de Gulden
Leeuw (IJmuiden), de Morgenster, de Esmaralda en de Miner-

va (Beverwijk). Meer weten over
PreSail IJmond? Kijk dan op de
website www.presailijmond.nl of
volg het evenement op Twitter en
Facebook.

Gaastra kledingsponsor van PreSail
IJmond - Gaastra is de officiele kledingsponsor van PreSail IJmond. Het nautische
kledingmerk, in 1897 gestart
als zeilmakerij in Sneek, heeft
een speciale Limited Edition
PreSail 2015 Collection ontwikkeld die vanaf 1 augustus
via de webshop en tijdens het
evenement op de kade wordt
verkocht. Daarnaast worden
alle vrijwilligers van PreSail
door Gaastra aangekleed.
,,Wij vinden het belangrijk om
een bijdrage te leveren aan nautische evenementen die voornamelijk door vrijwilligers worden
georganiseerd’’, aldus managing
director Marc Blees van Gaastra
Pro Gear. ,,PreSail sluit mooi aan
op het rijtje evenementen dat wij
al een warm hart toedragen, zoals Race of the Classics, Sail de
Ruyter, Mediterranean Tall Ships
Regatta en DelfSail. De collectie die wij hebben ontwikkeld
weerspiegelt de nautische passie van ons én van de zeilliefhebbers in Nederland en daarbuiten.
We hebben gekozen voor polo’s,
sweatvesten en shorts voor zowel mannen als vrouwen. Kortom, een uniek aandenken aan
een heel mooi feest!’
Gaastra Pro Gear is ook sponsor
van Team Brunel, dat onder leiding staat van schipper Bouwe

Bekking. Het razendsnelle zeilschip is tijdens PreSail te bewonderen in de haven van IJmuiden.
Team Brunel eindigde dit jaar als
tweede in de prestigieuze Volvo
Ocean Race.

Nodigt u gasten uit om een bezoek te brengen aan PreSail
IJmond, onderneemt u iets toepasselijks met uw medewerkers of vindt u het gewoon een
mooie gelegenheid om uw rela-

ties een uniek geschenk te geven? Gaastra biedt u de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke prijzen een kledingpakket samen te stellen dat begin augustus wordt geleverd.

Bij een minimale afname van 25
eenheden kunt u van dit speciale aanbod profiteren. Meer weten of direct bestellen? Mail naar
info@gaastraprogear.eu of bel
0297-712349.
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Lancering nieuw beeldmerk

IJmuiden Rauw aan Zee!
Vrijdag 3 juli is officieel ‘IJmuiden
Rauw aan Zee!’ gelanceerd. Dit
gebeurde op het Forteiland, waar
wethouder Toerisme Annette
Baerveldt de vlag met het nieuwe
beeldmerk in top hees. IJmuiden
is een plek van rauwe schoonheid.
Stoer vanwege de haven en industrie. Met een avontuurlijk strand
en ruimte voor wind- en watersport. Kortom: een badplaats bij
uitstek om te beleven, te ervaren
en te proeven en dat wil zij graag
uitstralen.

Nieuw seizoen
JeugdSportPas Velsen
Wil jij kennismaken met verschillende sporten? Dat kan met
JeugdSportPas! Hiermee kunnen
kinderen tussen de 5 en 12 jaar op
een laagdrempelige manier kennis maken met diverse vormen
van sport. En ook nog eens tegen
een zeer laag kennismakingstarief. Ook voor kinderen die al aan
sport doen is het leuk om andere
sporten te leren.

Inschrijven
Vanaf vandaag kunnen de kinderen via jeugdsportpas.nl inschrijven voor het JeugdSportPas-aanbod
voor het nieuwe schooljaar 2015-

2016. Met één druk op de knop worden alle activiteiten in de wijk zichtbaar. Vanaf 15 augustus aanstaande
gaan de sportactiviteiten daadwerkelijk van start.
Info
Mist u een bepaalde sport of
heeft u een andere vraag over de
JeugdSportPas, neem dan contact
op met team JeugdSportPas via jspvelsen@sportsupport.nl of bel met
023-5260302.
Op de foto(gemeente Velsen) is te
zien hoe de jeugd bezig is met fiets
crossen bij FCC Wijkeroog in Velsen-Noord.

Gemeenteraad Velsen
met reces
Donderdag 25 juni 2015 was voor de
gemeenteraad van Velsen de laatste raadsvergadering voor het reces. Na het raadsbreed aannemen
van een amendement van de LGV
over Street Art stemde de raad in
met de plannen en het totale budget van de vijf impulsprojecten. Ook
heeft de raad uiteindelijk ingestemd
met de Perspectiefnota 2015. Deze nota dient als basisstuk voor het
opstellen van de Begroting 2016 die
de gemeenteraad in november 2015
zal vaststellen. Het college gaat nu

aan de slag om de conceptbegroting
2016 op te stellen.
De eerste openbare vergadering van
het Raadsplein is een raadsvergadering. Deze vergadering is op donderdag 10 september waarbij iedereen
welkom is om plaats te nemen op de
publieke tribune. De agenda’s voor
de komende twee vergaderingen van
het Raadsplein zijn na 25 augustus
bekend. Kijk voor meer informatie
over de gemeenteraad en de agenda
op raad.velsen.nl

Rauw
Strand, maar ook brede duinen vol
bunkers en een zee waar altijd wel
een enorm schip langs de pier verdwijnt aan de horizon. Zelfs als het
stormt, is IJmuiden een unieke
plek om je ogen uit te kijken, verse
vis te eten en te ervaren. Elke kustplaats heeft zijn eigen identiteit. En
dat kan volgens de provincie NoordHolland beter benut worden. Evenals andere kustgemeenten is ook
Velsen hiermee aan de slag gegaan.
Er is gekeken naar de visie en am-

bitie van de gemeente, die staat verwoord in de Visie Kennisrijk Werken 2025 en de Strategische Agenda.
Een van de speerpunten uit de agenda is avontuurlijke kust en groen.
‘IJmuiden Rauw aan Zee’ sluit daar
naadloos op aan. Dat is ook de reden
dat dit zogeheten impulsproject extra aandacht heeft gekregen. De raad
heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Wethouder Annette Baerveldt
was tijdens de presentatie opgetogen: “We moesten even wennen aan
het woord ‘rauw’. Maar bewoners
en ondernemers hebben ‘IJmuiden
Rauw aan Zee! inmiddels omarmd.
Resultaten hiervan zien we al aan
het strand en in de openbare ruimte. Ondernemers hebben nu een
soort kapstok waaraan ze activiteiten kunnen ophangen.”
Informatie
Wilt u meer indrukken krijgen van
het brandconcept ‘IJmuiden Rauw
aan Zee!’, kijk dan op de link https://
www.velsen.nl/Sport-Recreatie-enCultuur.htm (foto: Reinder Weidijk)

De heer K.M. Radstake

Nieuwe gemeentesecretaris
Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 7 juli 2015
de heer K. M. Radstake per 1 oktober 2015 benoemd tot gemeentesecretaris van onze gemeente. De heer Radstake volgt hiermee de heer F. Beijk op,
die zijn loopbaan voortzet bij de Veiligheidsregio Kennemerland.
De heer Radstake maakt al jaren deel uit van het directieteam, met dit verschil dat hij straks algemeen directeur/gemeentesecretaris wordt.
Per 1 oktober treden ook de dames C. Creveld en M. Meijer tot de directie.
Zij zijn extern aangetrokken.
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Aanleg rotonde
Orionweg uitgesteld
De aanleg van de rotonde Orionweg/Pleiadenplantsoen/Raafstraat is uitgesteld. Na de winterperiode zal hiermee worden begonnen. Eerst moeten diverse leidingen worden verlegd. De gemeente streeft naar een afronding van het werk in april 2016.

Planning
De bedoeling was om in september
2015 te beginnen. Maar een verandering van kruispunt in rotonde betekent, dat er diverse leidingen moeten worden verlegd. Hiervoor zijn

Pierenbadjes in Velsen
De gemeente Velsen beschikt
over twee pierenbadjes voor de
allerkleinste badgasten. Een in
het Burgemeester Rijkenspark in
Santpoort en de tweede naast de
kinderboerderij in het Park Velserbeek. In het ondiepe water
wordt druk gesparteld, zo is de
laatste tijd wel gebleken.

Burgemeester Rijkenspark
Het badje in het Burgemeester Rijkenspark is vanaf juni tot half september bij een buitentemperatuur van enkele dagen boven de 20
graden. Het wordt 3 tot 4 keer per
week helemaal verschoond. Bovendien worden er dagelijks chloorkorrels toegevoegd en controleert de
gemeente het water op zwerfvuil en
overige zaken. Helaas treffen we regelmatig flessen of stukjes glas aan.
In dat geval wordt het badje helemaal schoongemaakt. Voorkomen

kunnen we het niet, check dus altijd
even of er glas in ligt!
Velserbeek
Het badje in Velserbeek is tijdens
de schoolvakantie elke dag gevuld.
Tijdens de zomervakantie wordt
het, afhankelijk van de drukte, dagelijks schoon gemaakt en met schoon
water gevuld. Na de grote vakantie
is het badje alleen op woensdag en
in het weekend gevuld. De buitentemperatuur moet dan wel enkele
dagen achtereen boven de 20 graden zijn.
Waterorgel
Het Waterorgel in het Duinpark in
Zeewijk werkt al een tijd niet. De
pomp was defect en moet vervangen worden. Naar verwachting zal
het Waterorgel uiterlijk volgende
week weer werken. (foto: gemeente Velsen)

Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er
is weer veel te doen in de gemeente Velsen. Zoals:
• 15 – 19 juli: Zomerfestival,
• Kennemerlaan IJmuiden
• 1 augustus: Dance Valley,
12.00 tot 23.00 uur
• 8 augustus: Dutch Valley,
13.00 tot 23.00 uur
• 9 augustus: LatinVillage

Festival, 13.00 uur tot
23.00 uur
• 1 t/m 8 augustus: Dorpsfeest
Santpoort

Maar er zijn nog veel meer activiteiten! Voor jong en oud.
Kijk voor meer informatie www.
velsen.nl > Sport, Recreatie en Cultuur > Toerisme.

voorbereidingen gaande. Om de
overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken zijn de werkzaamheden aan de leidingen losgekoppeld van de aanleg van de rotonde.
Sinds de reconstructie in 2009 gebeuren er regelmatig ongevallen. Diverse aanpassingen aan het kruispunt boden geen oplossing voor het
probleem. Ook de ontevredenheid
van de verkeersdeelnemers heeft de
gemeente doen besluiten de gevaarlijke kruising aan te pakken.

Zwerfafval in de
Burgerzaal
Flessen, plastic speelgoed, netten en ander afval. Dat was het resultaat van de strandopruimactie
van een groep basisschoolleerlingen. Als stille getuigen van ons
wegwerp -en consumptiegedrag
brachten de kinderen deze ‘plastic soep’ afgelopen dinsdag naar
het gemeentehuis. Allemaal afval,
dat niet in de afvalbakken terecht
kwam, maar op strand zwierf en
schadelijk is voor natuur en milieu.

KIMO
Drie klassen van verschillende basisscholen hebben de afgelopen weken meegedaan aan een educatief
project op het strand. Samen met
Mike Mannaart van de organisatie
KIMO die zich inzet voor een schone Noordzee, keken de kinderen

nauwkeurig naar wat ze nu eigenlijk
gevonden hadden. Welk afval is giftig, welk afval wordt door vogels en
vissen gegeten en waar kunnen zeebewoners in verstrikt raken? Ze reageerden geschrokken. Het werd de
leerlingen al snel duidelijk: opruimen is heel belangrijk, maar voorkomen dat we zoveel afval produceren is nog beter.
Kust Informatie Centrum
Deze activiteiten worden gehouden
in de geest van een eventueel toekomstig Kustinformatie Centrum
bij het strand van IJmuiden. Op de
hoogte blijven over de ontwikkelingen rondom het Kust Informatie
Centrum?
Zie de website van de gemeente,
www.velsen.nl/
projecten.
(foto:gemeente Velsen)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

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

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden gemeente Velsen 2015
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in zijn
vergadering van 18 juni 2015 heeft
besloten:

• artikel 15 van de Regeling kunst
commissie, artikel 6 van de Verordening op de Rekenkamercommissie, artikel 13 van de Regeling Com-

missie Naamgeving openbare ruimte en artikel 18 van de Regeling voor
de Commissie Bezwaarschriften te
laten vervallen voorzover de verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden Gemeente Velsen hierin voorziet:
• de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Gemeente Velsen 2015 vast te stellen.
• de verordening rechtspositie wet-

houders, raads- en commissieleden
Gemeente Velsen 2011 in te trekken
Inwerkingtreding
De verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Gemeente Velsen 2015 treedt in werking op de dag na de officiële bekendmaking en werkt , met uitzondering
van artikel 13 terug tot en met 1 juli 2014.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening
is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen.
Tevens ligt de verordening 12 weken
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente
Velsen: www.Velsen.nl

Ontwerp Milieubeleidsplan Velsen 2015-2020
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij op 7
juli 2015 hebben ingestemd met
het Ontwerp Milieubeleidsplan gemeente Velsen 2015-2020.
De beleidsdoelen sluiten aan bij
het Collegeprogramma Velsen
2014-2018.
Het Uitvoeringsprogramma in dit
Ontwerp Milieubeleidsplan bevat

19 projecten.

Zienswijzen
Het Ontwerp Milieubeleidsplan gemeente Velsen 2015-2020 ligt met
ingang van 10 juli 2015 tot 15 augustus 2015 ter inzage op het stadhuis gemeente Velsen, Dudokplein 1,1971 EN
te IJmuiden. U kunt het stuk ook digitaal downloaden via www.velsen.nl

Tot 22 augustus 2015 kunt u uw schriftelijke reactie sturen aan: Burgemeester en wethouders van Velsen,Postbus
465, 1970 AL IJmuiden
Het is ook mogelijk een mondelinge
reactie te geven. Voor het maken van
een afspraak, kunt u contact opnemen met mevrouw Van Vuuren of mevrouw Velthuis van Omgevingsdienst

IJmond, bereikbaar via telefoonnummer 0251-263863 of per e-mail: info@
odijmond.nl.
De ontvangen zienswijzen en beantwoording worden opgenomen in een
eindverslag. Deze stukken worden
met het Milieubeleidsplan gemeente Velsen 2015-2020 aan de Raad ter
vaststelling voorgelegd.

Herinrichting Grote Hout of Koningsweg
Noord in Velsen-Noord
Het college heeft het voorlopig ontwerp voor de
herinrichting van de Grote Hout- of Koningsweg
Noord vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp is
op de website www.velsen.nl/meepraten in Velsen
te raadplegen.

Het voorlopig ontwerp kan ook worden ingezien
bij de receptiebalie van het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Schriftelijke reacties kunnen van 2 juli tot 29 au-

gustus 2015 worden gestuurd naar het college van
burgemeester en wethouders, postbus 465, 1970
AL IJmuiden of via het contactformulier op de
website o.v.v. inspraak Grote Hout- of Koningsweg
Noord.
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Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 27
juni 2015 tot en met 3 juli 2015 de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
De datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 45 en 47, plaatsen gecombineerde dakkapel voorzijde en plaatsen dakkapel zijgevel nr. 47
(29/06/2015) 10941-2015

IJmuiden
Willemsbeekweg 22, plaatsen dakopbouw (03/07/2015) 11190-2015;
Platanenstraat ong., kappen 4 bomen
(10/04/2015) 11017-2015;
Velserduinweg 170, plaatsen dakopbouw (25/06/2015) 11061-2015;
Velserduinweg 290, kappen 2 bomen
(29/06/2015) 10916-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Antillenstraat 33, constructieve wijziging appartement (01/07/2015)
11084-2015.

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 4, legaliseren dakterras en plaatsen terrasafscheiding
(03/07/2015) 11212-2015;
Van Dalenlaan ong., plaatsen 2 fietsenkluizen
(tijdelijk)(01/07/2015)

11046-2015.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geelvinckstraat 88, plaatsen dakopbouw (03/07/2015) 11191-2015;
Concordiastraat 84, maken tijdelijke
uitweg (30/06/2015) 10990-2015.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen
zij op de volgende aanvraag dienen te
beslissen, verlengd met zes weken:
IJmuiden
Duinstraat ong., aanleggen 10 parkeerplaatsen (02/07/2015) 85052015;
President Steynstraat ong., constructieve wijzigingen op verleende vergunning w14.000261 (02/07/2015)
9081-2015.
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 190, plaatsen woonwagen (03/07/2015) 8675-2015.

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

land, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Geen mededelingen.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 49, kappen boom
(03/07/2015) 9179-2015.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Geweigerde
omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
Kennemerstrand 800, vergroten gebruiksmogelijkheden (06/07/2015)

Voorbereidingsbesluit Woongebruik
IJmuiden-Oost en Santpoort-Noord
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken ingevolge artikel 3.7
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad van
Velsen in zijn vergadering van 11 juni 2015 heeft besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid
voor het oostelijk deel van IJmuiden en Santpoort-Noord.

Het besluit treedt daags na publicatie in werking. Dit besluit ziet er op
dat het verboden is een woning anders te gebruiken dan bewoning door
één huishouden. Vanaf heden ligt
het voorbereidingsbesluit ter inzage bij de bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1
te IJmuiden. Tevens is het besluit in

te zien op www.velsen.nl en via www.
ruimtelijkeplannen.nl met kenmerk
NL.IMRO.0453.VB0001WOONGEBRUIK1-R001. Wettelijk is bepaald
dat tegen het voorbereidingsbesluit
geen bezwaar en beroep kan worden
ingesteld.

1640-2015.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Return to the Beach, IJmuiderslag
IJmuiden, 11 juli 2015 (01/07/2015)
u15.004651;
Evenement op het trottoir bij Mona Lisa in de Houtmanstraat en bij
Oma’s Keuken in de Kennemerlaan te IJmuiden,15 t/m 19 juli 2015
(01/07/2015) u15.004175;
Allerzielen Velsen verlicht, begraafplaats De Biezen te Santpoort-Noord,
28 oktober 2015 tussen 18.30 en 21.30
uur, (06/07/2015) u15.002923;
Zomerfestival, Kennemerlaan/Kennemerplein en Van Poptaplantsoen en omgeving 15 t/m 19 juli 2015
(09/07/2015) u15.004670.

