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Zeven granaten in tuin
Santpoort-Noord - In de ach-
tertuin van een woning aan 
de Kerkerinklaan in Sant-
poort-Noord zijn in totaal ze-
ven handgranaten gevonden. 

De eerste werd vorige week don-
derdagavond door de bewoner 
omhoog gehaald bij het omspit-
ten van een stuk achtertuin. De 
Explosieven Opruimingsdienst 
is hiervoor ‘s avonds nog naar 
Santpoort gekomen om het pro-
jectiel tot ontploffi ng te brengen. 
Vrijdagochtend vond de man 
echter weer een handgranaat, 
waarna de politie en de EOD op-
nieuw werden opgeroepen. 
Omdat het vermoeden bestond 
dat er nog wel eens meer zou-
den kunnen liggen, hebben de 
mannen van de EOD een me-
taaldetector meegenomen om 
de tuin verder te onderzoeken. 

Uiteindelijk werden er nog eens 
vijf handgranaten uit de grond 
gehaald, waarmee het totaal uit-
kwam op zeven. 
Omdat van de zes die vrijdag uit 
de grond zijn gehaald de slag-

pennen en beugels ontbraken, 
waren deze minder gevaarlijk en 
konden worden meegenomen 
naar Den Helder om op een later 
moment tot ontploffi ng te bren-
gen. (foto: Michel van Bergen)

Zomerfestival van start
IJmuiden - Gisteren is het Zo-
merfestival De Kennemerlaan 
Leeft van start gegaan. Ook tij-
dens de derde editie rekent de 
organisatie op mooi weer. Tot 
en met zondag staat de sfeer-
volle Kennemerlaan in het te-
ken van de uiteenlopende ac-
tiviteiten voor jong en oud.

Afgelopen maandag werd be-
gonnen met het opbouwen van 
het feestterrein. Op het Kenne-

merplein staat een heel dorp aan 
tenten bij het hoofdpodium. De 
organisatie was er dinsdag nog 
druk mee bezig (foto’s). 
Traditioneel begon De Kenne-
merlaan Leeft woensdag met kin-
deractiviteiten. Aan het einde van 
de middag was de primeur van 
de KOK Wielerronde van IJmui-
den. Na 29 jaar weggeweest te 
zijn kon het publiek weer genie-
ten van het zoeven van de smal-
le banden door de straten van 

IJmuiden. Vandaag (donderdag) 
wordt de Rabobank IJmond Kor-
tebaan verreden in de Kenne-
merlaan. Verder staat nog op de 
agenda het Telstar Zand Voetvol-
leytoernooi op vrijdag en de Jaar-
markt en Beach Volleybal op za-
terdag. Zondag is vanaf 14.00 uur 
weer de heerlijke culinaire markt. 
Vijf dagen lang draait de kermis 
op het Van Poptaplantsoen en is 
er ‘s avonds live muziek op het 
Kennemerplein. 

Santpoortse wint eerste 
prijs met scriptie

Santpoort-Noord - Donderdag 
9 juli heeft de Santpoortse Meike 
Odijk (21) tijdens de diplomauit-
reiking van Hogeschool Inholland 
Delft de eerste prijs voor haar 
scriptie in ontvangst genomen. 
Deze wordt ieder jaar uitgereikt 
door het Koninklijk Nederlands 
Landbouwcomité (KNLC). 
Meike heeft net de opleiding 
Dier- en Veehouderij afgerond 
en heeft een afstudeeronderzoek 
gedaan voor PWN in Velserbroek. 
Hiervoor heeft ze in het Noordhol-
lands Duinreservaat onderzoek 
gedaan naar de relatie van scha-
penbegrazing op de bedreigde 
vlindersoort Bruine eikenpage. De 
Bruine eikenpage staat op de Ro-
de Lijst Dagvlinders. De grootste 
populatie komt in Nederland voor 
in het Noord-Hollands Duinreser-

vaat nabij Bergen. De soort plant 
zich voort op kleine eikenboom-
pjes. Schapenbegrazing zorgt er 
mede voor dat het duingebied in 
stand gehouden wordt. Vergras-
sing wordt zo voorkomen. De 
schapen eten echter ook de jon-
ge eikjes waardoor de voortplan-
ting van de eikenpage in gevaar 
komt. Meike heeft in haar onder-
zoek adviezen gegeven om beide 
belangen zo goed mogelijk te ver-
enigen, onder andere door in be-
paalde perioden van het jaar de 
gebieden met veel jonge eiken-
plantjes zoveel mogelijk te ont-
zien en de schapen elders te la-
ten grazen.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

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

Langzamerhand worden de resul-
taten van de herinrichting rond 
het gemeentehuis aan Plein 1945 
zichtbaar. In plaats van ‘aan het 
plein’ komt het 50 jaar oude Du-
dokgebouw nu ‘op het plein’ te 
staan. De herinrichting strekt zich 
uit tot het Dudokplein. Zowel on-
dergronds als bovengrond is er 
veel veranderd. Ondergronds en 
nu dus onzichtbaar zorgen he-
melwateropvangkratten voor het 
zuiveren en in de bodem laten 
opnemen van regenwater uit de 
buurt. Dit levert de gemeente in 
elk geval een besparing in zui-
veringskosten op. De nieuwe si-
tuatie bovengronds wordt steeds 
zichtbaarder. Straks, als de her-
inrichting een feit is en de Raad-
huisstraat weer open gaat, kun-
nen de buurt en de gemeente-
ambtenaren genieten van een fris 
ogende omgeving.
De zeven poortjes van verschil-
lende grootte op het Dudokplein 
zijn nu al duidelijk de grootste 
blikvangers. Op de foto zien we 

de poortjes vanaf de ingang van 
het gemeentehuis aan het Du-
dokplein. IJmuidenaren zijn via de 
social media al druk aan het spe-
culeren over de poortjes. Zijn het 
detectiepoortjes voor bezoekers 
aan het gemeentehuis? Komen er 
schilwachten in te staan om het 
gemeentebestuur te bewaken? 
Zijn het rookcontainers en schuil-
hutjes voor de gemeenteambte-
naren? Is het een nieuw hutten-
bouwproject? Zijn het omhulsels 
voor klikobakken? Zijn het hon-
denhokken, telefooncellen, knuf-
felhokjes of klaagpoortjes?
Om alle speculaties uit de we-
reld te helpen: de poortjes vor-
men een kunstwerk. Het idee is 
dat het kunstwerk de ingang van 
het gemeentehuis markeert en 
een speelse scheiding vormt tus-
sen het Dudokplein en het par-
keerterrein. De poortjes van hout 
en staal zijn van de hand van Paul 
van Osch, die het venster van de 
burgemeesterskamer als inspi-
ratiebron en voorbeeld heeft ge-
bruikt. Jarenlang heeft alleen on-
ze burgervader vanuit zijn werk-
kamer door zo’n poortje naar de 
wereld kunnen kijken. Nu wordt 
de gewone burger – groot of klein 
– in staat gesteld een blik door 
zo’n poortje te werpen! Zou het 
toch een actie zijn om kandidaat-
burgemeesters te werven?

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen

IJmuiden - Dinsdag 21 juli be-
zoekt een voetspecialist Leemans 
Schoenen aan de Lange Nieuw-
straat 469. De hele dag zal deze 
specialist mensen met voetklach-
ten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk 
gemaakt en uitleg gegeven over 
de werking van de Vibrionveer, 
een nieuwe Zweedse uitvoe-
ring. Deze vervangt de klassieke 
steunzool, die vaak hard en sta-
tisch is. De Vibrionveer heeft een 
verende werking en activeert de 
spieren en de bloedsomloop. Ge-
bruikers lopen elastisch verend 
en op natuurlijke wijze, dit voor-
komt vermoeidheid en pijnlijke 
voeten. Mensen met voetklachten 
en daaruit voortvloeiende rug-

klachten zijn enthousiast over de 
Vibrionveer. De stand van de voet 
en de holling van de voet wordt 
verbeterd, de gevoelige voorvoet 
wordt ondersteund en de voet 
kan weer op natuurlijke wijze af-
rollen. De pijn neemt af, spieren 
en banden worden krachtiger en 
een goede doorbloeding wordt 
bevorderd. De Fusegold Vibrion-
veer heeft een handzaam formaat 
en past in bijna alle modeschoe-
nen. Mensen met voetklachten 
en ook andere belangstellenden 
kunnen zich laten informeren 
over deze Zweedse uitvinding. Dit 
is geheel gratis, wel graag van te-
voren een afspraak maken. Lee-
mans is telefonisch bereikbaar op 
telefoonnummer 0255-511117.

Nobilis maakt particuliere 
ondersteuning betaalbaar
Regio - Nobilis biedt vanaf juli een 
nieuwe vorm van particuliere on-
dersteuning/thuiszorg in de regio 
Kennemerland, Amstelland en de 
Meerlanden.Gericht op mensen 
die graag comfortabel thuis willen 
blijven wonen, die het ervaren van 
comfort als tweede natuur heb-
ben en die zich willen omringen 
met ondersteuning die exact is af-
gestemd op hun levensstandaard, 
wensen en normen.
Het aantal ouderen in de regio 
neemt de komende jaren sterk toe; 
velen willen langer in hun eigen 
omgeving blijven en zoveel moge-
lijk het leven voortzetten zoals zij 
gewend zijn. Nobilis bezit de ex-
pertise en de creativiteit om hier-
aan invulling te geven. Nobilis gaat 
van start in een tijd waarin de re-
guliere fi nanciering van thuiszorg 
verschraalt. Mensen zullen de ko-
mende jaren steeds vaker de on-
dersteuning/thuiszorg zelf moeten 
betalen of een deel van de kosten 
voor hun rekening moeten nemen. 
Zij zullen op zoek gaan naar goe-
de, betaalbare particuliere dienst-
verlening. Nobilis speelt in op deze 
toenemende behoefte aan parti-
culiere diensten. ,,Wij bieden com-

fortdiensten met de zekerheid van 
een door de klant zelf gekozen 
medewerker van Nobilis, die er al-
les aan doet om het de klant naar 
de zin te maken”, benadrukt Chan-
tal Nonnekes, de relatiemanager 
van Nobilis. ,,Dat varieert in prak-
tijk enorm: de ene keer is er vraag 
om assistentie bij  iemand om vei-
lig in en uit bad te stappen, de an-
dere keer regel ik vervoer naar 
een mooi concert.” ,,Nobilis gelooft 
dat gelukkig ouder worden schuilt 
in persoonlijke vrijheid, respect 
en kwaliteit die men gewend is. 
Waarin ieders talenten, karakter 
en eigenaardigheden worden ge-
koesterd. De fi nanciering is afhan-
kelijk van de wensen”, vult Ivanka 
Ratcheva bij, directeur van Nobilis.
,,Nobilis combineert thuiszorg-on-
dersteuning in een unieke mix van 
particuliere en  reguliere (verze-
kerde) dienstverlening die precies 
past bij de diversiteit in wensen. 
Wij adviseren klanten daar graag 
in.” Ze vervolgt: ,,Ik ben er trots op 
dat wij er met Nobilis in slagen om 
onze cliënten comfort en gemak te 
kunnen bieden, die toch betaal-
baar is.” Zie ook www.nobilis.nl of 
bel 023-5100333.

Return to the Beach 
trekt 700 bezoekers

IJmuiden - Zaterdagmiddag vond bij strandpaviljoen Beach-Inn het 
housefeest Return to the Beach plaats. Het feest trok zo’n 700 be-
zoekers. Omdat Radio 538’s Turn up the Beach dit jaar niet door ging, 
staken drie IJmuidenaren de koppen bij elkaar. Niels van der He-
ijden, Pepijn Smit en Elsio Broek hebben een kleinschalig alternatief 
neergezet samen met paviljoenhouder Peter de Bie. Rond 15.00 uur 
kwam het feest langzaam op gang, maar op het moment dat topact 
Luciën Foort aan zijn optreden begon was het al gezellig druk. Twee
danseressen assisteerden hem om de sfeer er in te brengen. Naast 
dansen was er ook volop ruimte genoeg om te babbelen en van de 
zon te genieten. (foto: Ko van Leeuwen)
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IJmond - Sinds kort kunnen kin-
deren, jongeren en gezinnen met 
hun vragen en problemen terecht 
bij één organisatie die hen ver-
der 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 professio-
nals zijn bij Kenter Jeugdhulp 
aan het juiste adres voor infor-
matie, advies en doorverwijzing. 
Opvoeden en opgroeien vallen 
soms niet mee. Gelukkig zijn pro-
blemen vaak tijdelijk en kunnen 
veel gezinnen met kinderen hun 
eigen problemen goed zelf op-
lossen. Maar soms loopt het an-
ders en duurt een vervelende si-

tuatie te lang. Of er gebeuren 
dingen waar niemand controle 
over heeft. Dan kan extra speci-
alistische hulp heel welkom zijn. 
Kenter Jeugdhulp helpt kinde-
ren, jongeren, jongvolwassenen 
(tot 23 jaar) en hun opvoeders 
die net dat beetje - of wat meer 
- extra nodig hebben. Kinderen, 
jongeren en hun opvoeders kun-
nen 7 dagen per week, 24 uur per 
dag een beroep doen op de spe-
cialisten van Kenter Jeugdhulp. 
De hulpverleners van Kenter zoe-
ken voortdurend naar vernieu-
wende hulpvormen in de thuissi-
tuatie. De gefuseerde organisatie 
heeft hiervoor meer mogelijkhe-
den, dankzij het combineren en 
integreren van hulp. Zie ook ken-
terjeugdhulp.nl. 

Bouw fase 2 
Roos & Beek van start

Santpoort-Noord - De ani-
mo voor appartementencomplex 
Roos & Beek is groot. Eind april 
zijn de 46 appartementen van 
fase 2 in verkoop gegaan en in-
middels is ruim 60 procent ver-
kocht. Deze voorspoedige ver-
koop resulteert erin dat ontwik-
kelaar Smit’s Bouwbedrijf uit Be-
verwijk in augustus start met 
de bouw van de tweede en te-
vens laatste fase. Zoals het er nu 
naar uitziet is het markante ap-
partementencomplex, met in to-
taal 111 appartementen voor 
55-plussers, recreatiezaal, com-
merciële ruimte en inpandige 
parkeergelegenheid, in het na-
jaar van 2016 klaar.
De bouw van fase 1 (65 appar-
tementen) is begin dit jaar ge-
start en verloopt voorspoedig. 
Het appartementencomplex be-
gint al aardig vorm te krijgen. 
De gevelelementen, kozijnen, 
deuren en het metselwerk wor-
den momenteel aangebracht en 
naar verwachting is de opleve-

ring van fase 1 al begin tweede 
kwartaal 2016. Ruim 90 procent 
van de appartementen in deze 
fase is verkocht. In fase 2 zijn de 
meeste appartementen wat rui-
mer. Deze appartementen zijn 
op het zuiden of westen geori-
enteerd en hebben een  gemid-
delde prijs van rond de 245.500 
euro vrij op naam.
Het intieme karakter van Sant-
poort-Noord is terug te vinden 
in de uitstraling van het project 
Roos & Beek. De appartemen-
ten van Roos & Beek zijn ver-
deeld over een aantal kleinscha-
lige gebouwen. De gebouwen 
zijn onderling speels met elkaar 
verbonden en er wordt gebruik 
gemaakt van traditionele mate-
rialen als baksteen, hout en ge-
bakken dakpannen. Meer infor-
matie is beschikbaar op www.
woneninroosbeek.nl en bij de 
makelaars. Bij Van Waalwijk van 
Doorn Makelaars in Santpoort-
Noord staat ter bezichtiging een 
maquette van het project.

Nieuw: De BoodschappenCar
Onafhankelijke service 
brengt alles bij u thuis

Velsen - Voor ouderen, men-
sen die minder mobiel zijn, een 
griepje hebben of wachten op 
een pakket is de nieuwe service 
BoodschappenCar van Branco 
Zwart een ware uitkomst. Omdat 
hij niet gebonden is aan een be-
drijf kan men hier boodschappen 
bestellen bij een supermarkt, dro-
gist of andere winkel naar keu-
ze. Afhankelijk van de keuze van 
het pakket, brons, zilver of goud, 
kunnen bij een, twee of drie win-
kels boodschappen worden ge-
daan. Per keer betaal je voor 
brons (een winkel) 8,50 euro; zil-
ver (twee winkels) kost 10,50 en 
bij goud gaat Boodschappen-
Car voor u zelfs naar drie win-
kels, kosten 12,50 euro. De bood-
schappen worden desgewenst bij 
de klant thuis in de voorraadkast 
of koelkast gezet. 
BoodschappenCar werkt in de re-

gio Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk, voor een vaste prijs. ,,Wij 
doen dit vooral voor de oude-
ren,’’ aldus Branco Zwart. ,,Het 
gaat ons aan het hart dat de zorg 
steeds minder wordt. Op deze 
manier kunnen wij helpen met al-
lerlei boodschappen. Maar ook 
andere mensen zijn welkom voor 
een opdracht. Wij bezoeken in op-
dracht allerlei winkels, dus ook de 
dierenspeciaalzaak, de apotheek, 
opticien of thuiszorgwinkel.’’
BoodschappenCar is zeven dagen 
per week telefonisch bereikbaar 
van 8.00 tot 20.30 uur via 0251-
825454. Voor spoedgevallen kan 
worden gebeld met 06-26026103. 
Elke maand heeft Boodschap-
penCar leuke acties. Deze maand 
krijgt u bij uw boodschappen een 
heerlijke boerencake gratis. Zie 
Facebook De BoodschappenCar 
voor meer informatie.

87-jarige Duifje rijdt 
zelf rondje IJmuiden
IJmuiden - Na zich 87 jaar te hebben laten rijden kreeg Duifje Klein-
man van Autorijschool Post onlangs haar eerste autorijles. De IJmui-
dense genoot er met volle teugen van. Ze heeft een heel rondje 
IJmuiden gereden en bij Telstar achteruit ingeparkeerd. Ondanks dat 
deze dame veel talent heeft blijft het bij deze ene les. Misschien vol-
gend jaar nog even een lesje in een vrachtwagen?  

Velsen – Gemeenten zijn van-
af dit jaar verantwoordelijk voor 
ondersteuning op het gebied 
van huiselijk geweld en kin-
dermishandeling. In deze regio 
is een Veilig Thuis/ Advies- en 
Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling (AMHK) 
ingericht. Dat gebeurt samen 
met de gemeenten Beverwijk, 
Bloemendaal, Haarlem, Haar-
lemmermeer, Haarlemmerlie-
de-Spaarnwoude, Heemskerk, 
Heemstede, Velsen en Zand-
voort. Tot 2016 is een begroting 
vastgesteld. Voorlopig voeren 
twee organisaties, Jeugd en 
Gezinsbeschermers en Kon-
text, samen deze taken uit.

Veilig Thuis

Velsen - Rond Sail geldt een 
tijdelijke omleidingsroute voor 
gevaarlijke stoffen. Tijdens Pre-
Sail IJmond wordt op 17 en 18 
augustus een deel van de Dok-
weg bestemd voor eenrich-
tingsverkeer. Op 19 en 23 au-
gustus wordt de Kanaaldijk af-
gesloten. De omleiding richting 
haven voor al het gemotori-
seerd verkeer en voor gevaarlij-
ke stoffen wordt dan: Minister 
van Houtenlaan, Zeeweg, Hee-
renduinweg, Kruisberglaan, 
Wouwenkoplaan, Planetenweg, 
Pleiadenplantsoen en Raaf-
straat.

Gevaarlijke 
stoffen tijdens 

Sail

Velsen – Gemeenten hebben 
vanaf 2013 ook een taak op het 
gebied van dierenwelzijn. Het 
gaat dan om zwerfdieren of die-
ren die worden afgestaan en 
dieren die in het wild leven.  Om 
die taken te kunnen verrichten 
zijn afspraken gemaakt met be-
staande organisaties, zoals Die-
renbescherming, Dierenambu-
lance Velsen en Kennemerland 
en Eerste Hulp bij Zeehonden. 
Zij krijgen een reële vergoeding 
per dier of per rit. Met Hengel-
sportvereniging Velsen zijn af-
spraken gemaakt over het af-
dragen van visrechten. Het is 
helaas nog niet gelukt om af-
spraken te maken met stich-
ting Katten Havengebied. De 
gemeente is voorstander van 
de TNR-methode: vangen, cas-
treren en terugzetten. De stich-
ting wil meer dan dat doen voor 
zwerfkatten. Om overlast door 
vogels te voorkomen voert de 
gemeente een anti-voerenbe-
leid, samen met woningbouw-
corporaties. Uiteraard is ook be-
leid opgesteld tegen verwaarlo-
zing of dierenmishandeling. Een 
van de nieuwe regels is dat in 
het kader van welzijn van wilde 
dieren, een verbod is ingesteld 
voor circussen waar (wilde) die-
ren optreden. Een circus zonder 
dieren is wel welkom.

Dierenwelzijn
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Nieuw evene-
mentenbeleid

Velsen – Hoe staat het met het 
evenementenbeleid in Velsen? 
De gemeente heeft sinds 2007 
een uitnodigend evenementen-
beleid, dat is nu geëvalueerd. 
Vanwege de unieke ligging met 
strand, recreatiegebied, haven 
en landgoederen zijn er veel ver-
schillende evenementen. Daar-
mee wil Velsen zich op de kaart 
zetten. Maar terwijl het aan-
tal evenementen groeit wordt er 
ook goed gekeken naar kaders 
en de veiligheid. De besteding 
bij evenementen is wel gegroeid, 
maar de spin-off  (bestedingen 
buiten het evenemententerrein) 
zijn echter gedaald. Dat wordt 
geweten aan het verdwijnen van 
Hiswa uit IJmuiden, maar ook 
aan het feit dat een groot eve-
nement als Sail maar eens in de 
vijf jaar wordt gehouden. Daar-
om wordt nu tijdens evenemen-
ten zoals Dance Valley gewerkt 
aan de bekendheid van bijvoor-
beeld het strand in IJmuiden. 
Bovendien heeft de locatie waar 
Dance en Dutch Valley een nieu-
we naam gekregen: Velsen Val-
ley, zodat evenementen  daar di-
rect gelinkt zijn aan Velsen. Met 
sportieve evenementen zit het 
ook snor in Velsen: er zijn meer 
wind- en watersportevenemen-
ten, ook buiten het seizoen. Van-
uit organisaties kwam de kritiek 
dat de regels in Velsen strenger 
zijn dan elders. Daarom is er ge-
werkt aan het vergunningenbe-
leid. Niet voor elk evenement is 
nog een vergunning nodig, soms 
kan worden volstaan met een 
melding. Ook de termijnen voor 
het indienen van een vergunning 
zijn verkort. Daarvoor is het team 
evenementen van de gemeen-
te op volle sterkte gebracht. Vol-
gens een nieuwe landelijke re-
geling wordt het in het nieuwe 
beleid van Velsen mogelijk ge-
maakt, bij bepaalde evenemen-
ten, de organisatie meer verant-
woordelijkheid te geven. 

Velsen – Mensen die dromen 
van het bouwen van een eigen 
huis krijgen een mooie kans 
aangeboden in IJmuiden of Drie-
huis. Op twee locaties wordt het 
mogelijk via kleinschalig op-
drachtgeverschap een huis te 
(laten) bouwen. Dan kan aan het 
Snippenbos in Zeewijk, IJmuiden 
of aan Van den Vondellaan 1 in 
Driehuis. Aan het Snippenbos is 
ruimte voor 16 tot 25 bouwka-
vels, in Driehuis gaat het om drie 
bouwkavels. Daarnaast wordt 
het mogelijk in het Jan Lig-
thartgebouw aan de Eksterlaan 
in IJmuiden een van acht zoge-
naamde kluswoningen te kopen. 
Een van de voorwaarden van de 
projecten is dat het gaat om kos-
tenneutrale ontwikkeling voor de 
gemeente.

Zelf bouwen 
of klussen

Santpoort-Noord - Op woens-
dag 5 augustus staat als onder-
deel van het Dorpsfeest Sant-
poort de jubileum editie van de 
7 van Santpoort op het program-
ma. Een uniek hardloopcriterium 
van zeven kilometer over het be-
kende wielerparcours van 1000 
meter rondom de Santpoortse 
kerk. Vanaf nu kan er via internet  
worden ingeschreven. Liefheb-
bers moeten opschieten want er 
is een limiet voor maximaal 400 
deelnemers voor de tiende ‘7’.
Voor de tiende keer staat het 
unieke hardloopfeest op het 
programma: Een parcours van 
1 kilometer wat meerdere ke-
ren wordt afgelegd. Om het voor 
de deelnemers leuk en veilig te 
houden stelt de organisatie een 
limiet aan het aantal deelne-
mers. Meer dan 400 mogen er 
niet meedoen aan het unieke 
loopcriterium. Niet alleen voor 
Santpoortse ingezetenen, die el-
ke ronde hartstochtelijk worden 
aangemoedigd, ook de (regiona-
le) topatleten zijn wel in voor wat 
rondjes om de kerk. 
Vooraf aan de 7 van Sant-
poort vindt wederom de Jeugd-
loop over 1 kilometer (één ron-
de) plaats. De 7 van Santpoort is 
een recreatieloop, maar voor de 
eerst aankomende  is er de le-
gendarische 7 van Santpoort-
bokaal. Een bokaal uit 1907 die 
is opgedoken uit de harddrave-
rij-archieven. De eerste atleet die 
de bokaal zeven keer wint, mag 

hem houden. Tevens zijn er prij-
zen in zowel de Jeugdloop als de 
7 van Santpoort voor de snelste 
Santpoorter en Santpoortse.
Afgelopen jaar won Amsterdam-
mer Yoshi Groen de felbegeerde 
bokaal. Bij de vrouwen won de 
Santpoortse alleskunner (sterk-
ste, schaatsen, hardlopen) Mar-
leen De Kroon voor de tweede 
keer ‘haar’ 7. Snelste Santpoor-
ter vorig jaar was sportleraar 
Joost van het Kaar. Bij de jeugd-
loop wonnen Rosalie Breems en 
Stijn van der Giessen (ook snel-
ste Santpoorter), snelste Sant-
poortse meisje was Minke Bultje. 
Net als alle eerdere edities ge-
beurt de tijdregistratie van al-
le deelnemers door middel van 
de Racetimer-chip in het start-
nummer en zal ook de extra pre-
mie voor de snelste eerste ronde 
weer klaar liggen. Vanzelfspre-
kend wordt het enthousiaste en 
vakkundige commentaar bij de 7 
weer verzorgd door Theo Koster 
en Jan van der Meulen, de op-
perspreekstalmeesters van het 
dorpsfeest.
Het hardlopen vindt plaats voor-
afgaand aan de wielerkoers. De 
jeugdloop start om 18.30 uur, de 
7 van Santpoort start op prime 
time om 19.00 uur. Voor de sup-
porters is er hoe dan ook veel te 
genieten; zij zien hun held/hel-
din maar liefst zeven keer voor-
bijkomen. 
Digitaal inschrijven kan via www.
dorpsfeest-santpoort.nl.

Nieuw: footgolf op 
Dorpsfeest Santpoort
Santpoort-Noord - Zondag 
2 augustus beleeft Dorpsfeest 
Santpoort een primeur. Dan gaat 
het eerste Santpoortse Footgolf-
toernooi van start. Mede dank-
zij de enthousiaste steun van 
de footgolf-vrienden van Stich-
ting Dorpsfeest Spaarnwoude 
verkreeg initiatiefnemer Enrico 
Does inspiratie dit toernooi ook 
op de Santpoortse zandgronden 
te laten plaatsvinden. Op 15 lo-
caties, verspreid over heel Sant-
poort – van de Weyman Weide 
tot aan Landgoed Duin & Kruid-
berg - zullen de meest creatieve 
holes worden uitgezet. 
Het spel is simpel. Net als bij ge-
woon golf wint de persoon die 
met de minste schoten de voet-
bal in de hole krijgt. Daarnaast 
is er ook een prijs voor het team 
dat het best presteert. De holes 
kunnen ingegraven cementkui-
pen zijn, een tractorband of open 
dak van een cabriolet.
Een team moet minimaal uit 6 en 
maximaal uit 10 personen be-
staan. Natuurlijk kunnen ook da-
mes meedoen. Om geen fi les en 
wachttijden op de holes te krij-
gen kunnen maximaal 15 teams 
meedoen. Heb je geen team dan 
kan je ook individueel inschrij-
ven en wordt je in een team in-
gedeeld. Bij overinschrijving krij-
gen leden voorrang.
Deelname is vanaf 18 jaar. Net 
als bij andere footgolf-toernooi-
en mag een biertje voor onder-
weg (BVO-tje) worden meege-
nomen, mits de emballage keu-
rig wordt opgeruimd. Verder 
loopt het toernooi langs mooie 
uitspanningen, zoals Bartje,  
Duin- en Kruidberg, de evene-
mententent van Korf Catering en 
de Hoeve Duin- en Kruidberg. 
Voldoende mogelijkheden op ‘op 
te steken’, maar wees op tijd te-
rug bij Café Bartje voor de prijs-
uitreiking.
Enrico Does is enthousiast en 
kan melden dat er aan deze eer-

ste versie al een Nederlandse 
Kampioen gaat meedoen: Valen-
tijn Oostburg. Hij is bovendien 
geplaatst voor het WK in Ar-
gentinië. Verder hoopt de orga-
nisatie dat spelers van plaatse-
lijke voetbalverenigingen (profs 
en amateurs) het toernooi gaan 
inzetten als ideale voorbereiding 
(teambuilding) op het komende 
seizoen. 
Voetbalschoenen zijn toege-
staan, maar bedenk dat er heel 
wat kilometers (6,5) over straat 
afgelegd worden om bij de vol-
gende holes te komen. Deelne-
mers mogen natuurlijk ook op 
de fi ets komen. Inschrijven kan 
nu al. Deelnamekosten per team 
bedragen 20 euro. Het team 
moet eigen ballen meenemen. 
City Sport geeft de mogelijkheid 
een bal te kopen voor 15 euro. 
Ook zijn ballen die dag te verkrij-
gen bij Bartje.
De start is om 12.00 uur en teams 
verzamelen zich vanaf 11.15 uur 
in de tent op de Weyman Weide 
voor de instructies en het uitrei-
ken van de benodigde spelma-
terialen aan de ‘marshalls’ (één 
per team). Meedoen of meer info 
nodig? Kijk op www.dorpsfeest-
santpoort.nl of stuur een mail 
naar enricodoes@hotmail.com. 
Op foto onder Ronald de Boer in 
traditionele footgolf outfi t met de 
zoon van Enrico Does.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Amy van der Meer 
zesde bij EK BMX

IJmuiden - De 7-jarige Amy van der Meer uit IJmuiden heeft za-
terdag 11 juli de zesde plaats behaald bij het Europese kampioen-
schap BMX fi etscross in Erp. Zij rijdt in de klasse meisjes 8. Na een 
aantal spannende manches wist zij de fi nale te behalen. Op 21 ju-
li doet zij ook mee aan het wereldkampioenschap BMX fi etscross in 
Zolder (België). Amy is lid van fi etscross club FCC Wijkeroog in Vel-
sen-Noord.
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Regio - De Parkinson Vereni-
ging organiseert speciaal voor 
mensen met de ziekte van Par-
kinson een 15 wekelijkse cursus 
‘Parkinson? Hou je aandacht er-
bij!’ in een zaalruimte bij de Im-
manuelkerk aan de Van Eg-
mondstraat 17 in Haarlem. De 
bijeenkomsten worden gehou-
den van 10.30 tot 12.30 uur. De 
kosten bedragen voor leden van 
de vereniging 50 euro (inclusief 
lesmateriaal), niet-leden beta-
len 70 euro. De trainingsgroep 
bestaat uit maximaal twaalf cur-
sisten en de plaatsing geschiedt 
in volgorde van aanmelding. Ook 
niet-leden zijn van harte wel-
kom. De cursus start op dinsdag 
8 september. Voor meer infor-
matie: Corrie Rientsma, telefoon 
023-5643070 of Jan de Groot, te-
lefoon 023-5383302. Aanmelden 
kan via Jan de Groot, bij voor-
keur per mail janwdeg@hotmail.
com. 

Cursus voor 
Parkinson-
patiënten

Feiten over geld
lenen in Velsen

Velsen - Inwoners van de ge-
meente Velsen lenen meer geld 
dan de gemiddelde Nederlan-
der. Gemiddeld leenden inwo-
ners van de gemeente Velsen in 
2014 2.790 euro, 2,5% meer dan 
het landelijk gemiddelde. Dat 
blijkt uit onderzoek van Neder-
land Leent naar de leenbehoef-
tes in Nederland.
Inwoners van de gemeente Vel-
sen leenden in 2014 meer dan in 
2013. In totaal hadden mensen 
in Velsen in 2014 een totaalbe-
drag van ruim 219 duizend euro 
aan leningen open staan. Dat is 
ruim 1% meer dan een jaar eer-
der.
In de gehele provincie Noord-
Holland leenden inwoners in 
2014 een totaalbedrag van 
7.780.056.573 euro. In vergelij-
king met de lening van een ge-
middelde inwoners van de pro-
vincie Noord-Holland, lenen in-

woners van de gemeente Velsen 
minder. Provinciaal is het gemid-
delde leenbedrag per inwoner 
namelijk 3.466 euro. Dat is 24% 
meer dan in Velsen.
Geld en zeker geld lenen is nog 
altijd iets waar mensen niet 
graag over praten. Toch zijn we 
allemaal nieuwsgierig naar de 
financiële situatie van de bu-
ren. Nederland Leent deed on-
derzoek naar geld lenen in Ne-
derland op basis van openbare 
leendata. Niet alleen werd geke-
ken naar het aantal leningen in 
een bepaalde gemeente. Ook het 
soort leningen dat mensen heb-
ben werd onder de lopen geno-
men.
Bent u ook benieuwd naar hoe-
veel en hoe er in uw woonplaats 
of gemeente wordt geleend? 
Nederland Leent zette de cijfers 
voor u op een rijtje: nederland-
leent.nl/leningen

‘Blekersduin moet naar 
hoger niveau getild’
Santpoort-Zuid - Stichting 
Santpoort en Woongemeen-
schap Santpoort-Zuid hebben 
samen een zienswijze ingediend 
op de omgevingsaanvraag be-
treffende Bloemendaalsestraat-
weg 167a. Het gaat om de bouw 
van een parkeergarage, winkel-
ruimte en appartementen op het 
voormalige Nova-terrein.
Stichting Santpoort en Woon-
gemeenschap Santpoort-Zuid 
zijn het er over eens dat het ter-
rein naar een hoger niveau ge-
tild moet worden en dat for-
se aanpassingen nodig zijn. Op 
eerdere plannen hebben zij ook 
zienswijzen ingediend. Zij drin-
gen er op aan de complete in-
formatie vrij te geven, zodat al-
les in een keer kan worden ge-
zien. 
In de zienswijze van Stichting 
Santpoort en Woongemeen-
schap Santpoort-Zuid wordt de 
gevolgde procedure oneven-
wichtig genoemd, is er geen 
duidelijke gemeentelijke visie 
en geen solide onderbouwing 
voor een dergelijk ingrijpend 
project.  Ook werden beide or-
ganisaties pas in een laat sta-
dium betrokken bij gesprekken 
met ontwikkelaar Dreefbeheer 
en de architect. Op hun com-
mentaar is niet gereageerd en 
het overleg is stopgezet. Beide 
stichtingen hebben vervolgens 
zelf een professionele enquête 
gehouden onder huishoudens 
in Santpoort-Zuid. Veel inwo-
ners gaven aan het niet eens te 
zijn met het bouwplan. Uitbrei-
ding van de supermarkt wordt 
door hen niet nodig gevonden. 
Dekamarkt wil de winkel met 75 
procent vergroten. Stichtingen 
dringen aan op een startnotitie 
met uitgangspunten waar partij-

en zich in kunnen vinden. 
Kern van de bezwaren van in-
woners en stichtingen is dat het 
plan te grootschalig en stede-
lijk is voor een dorp. Vier bouw-
lagen vinden zij te hoog en niet 
passend in het dorp. Een ander 
punt is de vraag om zorgwonin-
gen, waar het plan juist niet in 
voorziet. Verder maken Sant-
poorters zich zorgen om de toe-
name van (vracht)verkeer bij dit 
ambitieuze bouwplan. Er wordt 
geen rekening gehouden met 
piekuren en de drukke zater-
dag. Het Bleekersduinterrein is 
te klein voor al het verkeer, wat 
parkeren, keren en een plek 
zoeken betreft. Ook is er min-
der groen dan beloofd in het 
plan, komen er geen zichtlijnen 
en ontbreekt een dorpsplein.  
Juist dat dorpsplein is iets wat 
Santpoorters graag in de plan-
nen terug zouden zien. Het idee 
was ruimte voor de supermarkt, 
met een speelplek voor kinde-
ren en een terrasje in combi-
natie met het Oranjeveldje. Een 
dorpsplein moet niet doorsne-
den worden door een weg. Ook 
zijn er nog steeds vragen over 
de waterhuishouding, er wordt 
aangedrongen op hydrologisch 
onderzoek. Tenslotte vragen de 
stichtingen naar een plek voor 
de viswinkel en naar parkeer-
ruimte voor bezoekers van Sant-
poorts Belang, waaronder inva-
lidenparkeerplaatsen.
De stichtingen waarschuwen 
ervoor dat als de dialoog met 
betrokkenen uitblijft, zij in be-
roep zullen gaan tegen de plan-
nen. Daarentegen beloven zij 
ook een voortvarende aanpak 
indien het gaat om een geza-
menlijk gedragen visie voor het 
centrum van Santpoort-Zuid.

Verhalenwandeling 
door Oud IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag hielden ini-
tiatiefnemers Marlenne Schrij-
ver en Agnes de Boer hun Ver-
halenwandeling door Oud IJmui-
den. Op elke locatie werd gele-
zen, verteld en geluisterd. 
Na veel interessante en gezelli-
ge verhalen kwam de groep aan 
bij Hotel Augusta waar de wan-
delaars werden ontvangen met 
een glas bubbels en lekkere hap-
jes. Eigenaar John van Waveren 
vertelde daarbij ook nog over de 
geschiedenis van het hotel. De 

wandeling vol verhalen was een 
groot succes! 
De wandeling ‘Ontdek oud-
IJmuiden’ kan ook individueel 
worden gelopen, van locatie naar 
locatie, aan de hand van de 25 
nieuwe paneelborden. De rou-
te is tot stand gekomen dank-
zij sponsoring van bedrijven, ge-
meente Velsen en stichting Wel-
zijn en is 5,5 kilometer lang. Er is 
voor 1,50 euro een routebeschrij-
ving verkrijgbaar via www.ontdek 
oudijmuiden.nl. (foto: Bea Berk)

Schaken tijdens 
Dorpsfeest Santpoort

Santpoort-Noord - In 2012 
bestond SC Santpoort 75 jaar, 
toen ontstond het idee voor 
een Kroeglopertoernooi tijdens 
Dorpsfeest Santpoort. Scha-
kers die in duo’s op verschillen-
de lokaties het opnemen tegen 
andere duo’s. Het bleek zo’n 
succes, met elk jaar meer dan 
100 deelnemers, dat  dit jaar 
op zondag 2 augustus voor de 
vierde keer het Kroeglopertoer-
nooi wordt gehouden. Voorzit-
ter Bas Kuntz van de Harddra-
verij zal het evenement ope-
nen en Rens Hagen, ook van de 
Harddraverij, zal na afloop de 
prijzen uitreiken! 
Mede door het hoge prijzen-
geld doen er vaak bekende 
schaakgrootmeesters mee, dit 
jaar heeft Grootmeester Da-
vid Klein en Santpoorter FM Ili-
as van der Lende zich al aan-
gemeld. In 2012 waren de win-
naars oud Santpoorter FM Mi-
chael Admiraal & Blom, in 2013 
Bezemer & Timmermans en in 
2014 oud Santpoorter IM Piet 
Peelen en grootmeester Dimitri 
Reinderman!
Hoewel het prijzengeld niet 
echt de motivatie is om mee te 
doen, is het toch leuk om met 
een prijs naar huis te gaan. 
Doordat er ook prijzen zijn tot 
elo(rating) 1950 en elo 1650 
gaan er meer dan elf duo’s met 
een prijs naar huis. Na afloop 

kan er voor 10 euro extra onder 
andere heerlijke saté gegeten 
worden bij Laantje in de tuin. 
Dit is overdag ook een van de 
locaties voor de schakers. An-
dere lokaties zijn Dingespoort, 
Café Bartje, Ramses, Wilde-
man en de twee Chinese res-
taurants. 
Het Kroeglopertoernooi is net 
zoiets als het schaken bij Ta-
ta, je kan niet zeggen dat je 
echt geleefd hebt als je niet 
minimaal één keer hebt mee 
gedaan. Voor meer informa-
tie of aanmelden:  20,00 euro 
per duo, zie www.schaakclub-
santpoort.nl Kroeglopertoer-
nooi of mobiel Hans Kors, 06-
40348275.

Velsen-Noord - Vorige week 
vrijdagochtend heeft de politie 
een 35-jarige man uit IJmuiden 
opgepakt wegens het in bezit 
hebben van drugs en een wapen. 
Omstreeks 02.45 uur controleer-
de de politie op de Wenckebach-
straat in Velsen-Noord een per-
sonenauto. Bij controle bleek 
de bestuurder bij de politie be-
kend te zijn in verband met over-
treding van de Opiumwet. Toen 
de politie hem opdroeg eventue-
le drugs af te geven, gaf de man 
een zakje af waarin speed zat. Bij 
een nader onderzoek in de au-
to vond de politie nog twee zak-
jes waarin mogelijk drugs zaken. 
Ook vond de politie een vuurwa-
pen. Het bleek om een balletjes-
pistool te gaan dat in Nederland 
verboden is. Het pistool lijkt te-
veel op een echt wapen. De man 
werd voor verhoor overgebracht 
naar het politiebureau. De poli-
tie nam de drugs en het wapen 
in beslag.

Opgepakt 
met drugs en 

balletjespistool

Velsen – De gemeente Velsen 
krijgt in 2015 en 2016 een bedrag 
van 312.000 euro van het Rijk. Dit 
is bestemd voor het uitvoerings-
plan Huishoudelijke Hulp Toela-
ge (HHT). Deze subsidie is in het 
leven geroepen om de werkge-
legenheid bij zorgaanbieders in 
stand te houden. Er kunnen dan 
meer zorgverleners worden inge-
zet bij de mensen thuis. Maar het 
is ook mogelijk dat mensen die 
minder uren hulp krijgen financi-
eel worden gecompenseerd. 

Toelage hulp
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Donderdag 
16 juli

De Kennemerlaan Leeft met 
Kortebaan Harddraverij, van 
12.30 tot 18.00 uur. Kermis en 
vanaf 17.30 live muziek.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Water en Weer-
baarheid’. over het ontstaan van 
het Noordzeekanaal. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4,-, kinderen t/m 12 jaar gratis.

Vrijdag 
17 juli

De Kennemerlaan Leeft met 
Telstar Zand Voetvolley Toer-
nooi, van 11.00 tot 17.00 uur. 
Kermis en vanaf 17.00 uur live 
muziek.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Water en Weer-
baarheid’. 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 ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’, ‘Red-
ders van boven’, ‘Eerste Steen 
van IJmuiden’ en ‘Romeinen te-
rug in Velsen’.

Zaterdag 
18 juli

De Kennemerlaan Leeft met 
jaarmarkt van 10.00 tot 17.00 
uur, Beach volleybal van 11.00 
tot 17.00 uur. Kermis. Vanaf 
15.30 uur live muziek.
Rommelmarkt op het Kenne-
merplein t/o de Vomar IJmui-
den. Van 09.00 tot 17.00 uur.
Workshop schildpad van 
groen maken bij d’Oude Proef-
tuyn, Zuiderwentweg 1, Heems-
kerk. Om 9.30 of 13.00 uur. Zie 
www.doudeproeftuyn.nl.
Driehuis drinkt koffie, vanaf 
14.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Water en Weer-
baarheid’. 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 ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’, ‘Red-
ders van boven’, ‘Eerste Steen 
van IJmuiden’ en ‘Romeinen te-
rug in Velsen’.

Zondag
19 juli

Braderie op Kennemerbou-
levard IJmuiden aan Zee. Van 

11.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
TROTS markt en tentoon-
stelling ’Water en Weerbaar-
heid’. 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 ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’, ‘Red-
ders van boven’, ‘Eerste Steen 
van IJmuiden’ en ‘Romeinen te-
rug in Velsen’.
De Kennemerlaan Leeft met 
vanaf 14.00 uur foodtrucks op 
de culinaire markt. Kermis. Van-
af 15.00 uur live muziek.
Zomerconcert Chante in kerk-
je Stompe Toren, Kerkweg 26 in 
Spaarnwoude. Aanvang 14.00 
uur. Toegang gratis, collecte na 
afloop.
Optredens Brass8 en Sax4 
in muziektent Velserbeek, Park 
Velserbeek, Velsen-Zuid. Diver-
se muziekstijlen. Van 15.00 tot 
16.00 uur.  Gratis toegang.

Dinsdag
21 juli

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 IJmuiden. Van te voren 
een afspraak maken via 0255-
511117.

Woensdag
22 juli

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
‘Redders van boven’ en exposi-
tie de ‘Eerste Steen van IJmui-
den’.
Kindervertelmiddag Beec-
kestijn met prinsessenverhalen 
voor kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Opge-
ven kan via carla_schut@hot-
mail.nl. 

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Regio - Sinds 1 januari 2015 
zijn gemeenten verantwoorde-
lijk voor beschermd wonen van 
psychiatrisch patiënten. De ge-
meente Haarlem is aangewe-
zen als centrumgemeente voor 
IJmond, Zuid-Kennemerland en 
Haarlemmermeer. Haarlem is 
eind 2014 contracten afgeslo-
ten met 19 aanbieders van be-
schermd wonen. Alle zorgaan-
bieders van beschermd wonen 
contracten zijn benaderd. Daar-
door hoefden cliënten niet te 
verhuizen vanwege de decen-
tralisatie. In februari stonden in 
deze regio nog 202 mensen op 
de wachtlijst voor een plek be-
schermd wonen. Daarom is voor 
1,3 miljoen aan overbruggings-
zorg ingekocht. Aan wachtende 
cliënten wordt als overbrugging 
ambulante dagbesteding of per-
soonlijke verzorging aangebo-
den. In samenwerking met zorg-
aanbieders wordt gewerkt aan 
een betere toewijzing en zorgbe-
middeling voor een betere door-
stroming. Periodiek worden ge-
gevens van wachtlijsten beke-
ken. Samen met de zorgaanbie-
ders wordt een regionaal meer-
jarenbeleid opgesteld, van 2016 
tot 2020, warbij de wachtlijstbe-
strijding een centrale plaats in-
neemt.

Beschermd 
wonen

Santpoort-Noord - Op donder-
dag 20 augustus en op vrijdag 
9 oktober wordt in Dorpshuis 
het Terras een workshop glas-
fusing gegeven. Glasfusing is 
het samensmelten van verschil-
lende kleuren glas in een glas-
oven. Er ontstaat dan een vlak-
ke plaat glas die vervolgens tij-
dens een nieuwe ovenbran-
ding in of over een mal gebo-
gen wordt. Elke ovengang duurt 
minstens 16 uur. De docent be-
gint met uit te leggen wat de 
mogelijkheden en onmogelijk-
heden zijn van het glasfusen. Als 
u heeft besloten wat u wilt ma-
ken, dan gaat u aan de slag om 
met de platen glas, de glaspoe-
ders en de staafjes glas uw ei-
gen creatie te maken. Degenen 
die nog nooit glas hebben ge-
sneden wordt geleerd om dit te 
doen. Hiervoor wordt professio-
neel gereedschap gebruikt. De 
workshop duurt van 09.00 tot 
13.00 uur en de kosten bedra-
gen 55 euro per persoon. Meer 
weten of aanmelden? Kijk op 
www.welzijnvelsen.nl, mail naar 
daniellavandelft@welzijnvelsen.
nl of bel 0255-548524.

Workshop 
glas-fusing

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Zwart Techniek Open bij 
LTC De Heerenduinen
IJmuiden - Het Zwart Techniek 
Open 2015 bij LTC De Heeren-
duinen wordt gehouden van za-
terdag 25 juli tot en met zondag 
2 augustus 2015.
De tennisclub laat met trots we-
ten dat Zwart Techniek te IJmui-
den voor het derde jaar op rij  
hoofdsponsor is. Op de foto ma-
naging director Ton Zwart en be-
stuurslid Arie van Os van de ten-
nisclub tijdens de uitreiking van 
de affiche van het toernooi.
LTC De Heerenduinen heeft 

twaalf gravelbanen, waarvan vijf 
banen verlichting hebben. In-
schrijven kan voor de volgende 
categorieën: 3 tot en met 8 voor 
het enkel, damesdubbel, heren-
dubbel en de mix. En in de cate-
gorieën 4 tot en met 8 35+ voor 
het enkel, damesdubbel, heren-
dubbel en de mix. Inschrijven 
kan via de website www.ltcde-
heerenduinen.nl of via een in-
schrijfformulier dat verkrijgbaar 
is in de kantine van de club aan 
de Heerenduinweg in IJmuiden.

Santpoort-Zuid - Samen met 
een aantal huurders heeft Paul 
Vreke, directeur-bestuurder 
van Brederode Wonen, gisteren 
de drie nieuwe fietsenbergin-
gen achter de flats aan de Van 
Dalenlaan in Santpoort-Zuid 
geopend. 
Dat gebeurde in het bijzijn van 
wethouder Floor Bal.
De flats beschikken allemaal 
over een berging onder de flat, 
half onder de grond. Vooral de 
oudere bewoners hebben moei-
te om vanuit hier hun fiets naar 
boven te brengen. Nu de elek-
trische fiets steeds meer in ge-
bruik wordt genomen, is dit pro-
bleem alleen maar groter ge-
worden. Actieve bewoners heb-

ben deze kwestie onder de aan-
dacht gebracht van Brederode 
Wonen, verhuurder van de flats. 
Na onderzoek en in overleg 
met bewoners en de gemeen-
te Velsen, heeft Brederode Wo-
nen besloten een drietal ge-
meenschappelijke bergingen 
op maaihoogte te laten bou-
wen. Deze staan achter de flats 
en zijn bestemd voor bewoners 
van 50 jaar en ouder of met een 
WMO-indicatie. In de bergin-
gen is het ook mogelijk om ac-
cu’s van de elektrische fietsen 
op te laden. 
Dankzij deze bovengrondse 
stallingsmogelijkheid kunnen 
bewoners nog lang zelfstandig 
op pad.

Beeldentuin bij Ruïne
Santpoort-Zuid - Voor het ze-
vende jaar is de beeldentuin 
Santpoort op de historische lo-
catie van de Ruïne van Bredero-
de te bezoeken. Dat kan tot en 
met 16 augustus.
Te zien zijn 200 beelden in al-
lerlei formaten van elf professi-
onele beeldhouwers én kleur-
rijke schilderijen van Floor de 
Bruyn Kops. De exposanten zijn 
Antoinette Briët, Carla Kamp-
huis – Meijer, Eva Steiner, Floor 
de Bruyn Kops, Gerard Brouwer, 
Gill Gallandat Huet, Edith Janzen, 
Jonneke Kodde, Joselien Roo-

zendaal, Roos Mannaerts, San-
ne van Tongeren en Yvonne Pil-
ler (organisatie). 
De openingstijden zijn woens-
dag en vrijdag tussen 12.00 en 
17.00 uur, zaterdag en zondag 
tussen 10.00 en 17.00 uur en vrij-
dag 24 juli: ook ’s avonds open 
vanaf 19.45 uur met een muzi-
kale vertelvoorstelling rond twee 
verhalen van Belcampo, die om 
20.30 begint.
De entree voor de Ruïne van 
Brederode bedraagt voor vol-
wassenen 3 euro en voor kinde-
ren 1,50 euro. 
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Driehuis drinkt koffie
Driehuis - Op zaterdag 18 ju-
li drinkt Driehuis wéér koffie bij 
Zelf!Driehuis aan de Driehuizer-
kerkweg 48. Sommige initiatie-
ven zijn zo succesvol dat ze om 
een vervolg vragen. Tijdens het 
Dorpsfeest in Driehuis zat de 
stemming er goed in bij Driehuis 
drinkt koffie.
Het was op 20 juni een mooie 
ochtend met verrassende ge-
sprekken, mooie ontmoetingen 
en ouderwetse gezelligheid. Vi-
taliteitswinkel Zelf!Driehuis 
neemt de handschoen graag 
op om van Driehuis drinkt koffie 
een terugkerend succes te ma-
ken. Aanstaande zaterdag staat 
de versierde koffie vanaf 10.00 

uur klaar voor dorpsgenoten uit 
Driehuis, en natuurlijk ook voor 
de andere buurtgenoten uit Vel-
sen. Ontmoeten -van jong tot 
oud - staat centraal.
Directeur van initiatiefnemer de 
ZorgSpecialist is nu al enthou-
siast: ,,Elkaar spreken, gewoon 
bij een kop koffie, is de ba-
sis en vaak het begin van meer 
contact. Een van de pijlers van 
Zelf!Driehuis is Sociaal Fit. Hier 
hoort Driehuis drinkt koffie he-
lemaal bij!”
Voor meer informatie kunt u 
bellen naar Zelf!Driehuis 0255- 
756789 of zie op de facebookpa-
gina: www.facebook.com/zelf-
driehuis.

Auto ondersteboven
Velsen-Zuid - Een automobi-
list is maandagmiddag met zijn 
wagen op z’n dak terecht ge-
komen in Velsen-Zuid. De man 
reed over de Amsterdamseweg 
(N202) toen het rond kwart over 
drie mis ging vlak voor de Park-
weg. Hij raakte een lantaarnpaal 
en kwam ondersteboven tot stil-
stand. De bestuurder kon vrij 
snel zijn voertuig verlaten en is 
door ambulancepersoneel opge-

vangen voor controle. Na behan-
deling hoefde hij gelukkig niet 
mee naar het ziekenhuis. Door 
het ongeval stond het verkeer op 
de N202 richting IJmuiden eni-
ge tijd muurvast. Een bergings-
bedrijf heeft de wagen weer op 
vier wielen gezet, waarna de file 
langzaam verdween. Het is nog 
onduidelijk waardoor de man de 
controle over zijn voertuig is ver-
loren. (foto: Michel van Bergen)

Twee aanhoudingen na 
auto-inbraak IJmuiden
IJmuiden - Vorige week don-
derdagochtend heeft de politie 
twee mannen aangehouden op 
verdenking van inbraak in een 
personenauto op de Kanaal-
straat. Het gaat om een 39-jari-
ge Amsterdammer en een 29-ja-
rige man zonder vast adres.
Omstreeks 03.50 uur kreeg de 
politie een melding dat twee 
mannen aan het inbreken wa-
ren in een auto, die geparkeerd 
stond op de Kanaalstraat. De 
politie ging met meerdere een-
heden op zoek naar de verdach-
ten.
Een verdachte werd aangetrof-
fen toen hij richting het Noord-

zeekanaal vluchtte. De man be-
sloot zijn toevlucht te nemen tot 
het water. Onverstandig, want 
het water is koud en de afstand 
naar de vrijheid lang. Hij besloot 
uiteindelijk uit het water te ko-
men. De tweede verdachte werd 
teruggevonden met behulp van 
politiehond Mick, die het spoor 
van de verdachte volgde en hem 
terugvond in de bosjes achter 
een container in een tuin.
De politie bracht beide verdach-
ten over naar het politiebureau. 
Beiden zijn vastgezet. In een tas 
van de verdachten werden uit de 
auto gestolen goederen aange-
troffen.

Water en Weerbaarheid
Velsen-Zuid - De tentoonstel-
ling ‘Water en Weerbaarheid’ die 
nog tot en met 30 augustus op 
buitenplaats Beeckestijn te be-
zoeken is, wordt druk bezocht. 
De tentoonstelling, die een beeld 
schetst van de komst van het 
Noordzeekanaal, neemt u mee 
op reis door de geschiedenis 
van het landschap rondom Bui-
tenplaats Beeckestijn en de in-
grijpende veranderingen daarin 
door de aanleg van het Noord-
zeekanaal in 1865. 
Ook nu is er weer sprake van 
ontwikkelingen rond het Noord-
zeekanaal. De plannen voor de 
aanleg van een nieuwe zeesluis 
zijn in een vergevorderd stadi-
um. De expositie is daarom aan-
gevuld met een maquette van de 
sluizen bij  IJmuiden en de afme-
tingen die het nieuwe complex 

zal gaan krijgen. Dit met dank 
aan Havenbedrijf Amsterdam.
Deze tentoonstelling wordt me-
de mogelijk gemaakt door de 
Kattendijke/Drucker Stichting, 
de J.C. Ruigrok Stichting en de 
Gemeente Velsen.  
Bovendien vind aanstaan-
de zondag opnieuw de Trots-
markt plaats, een pure, (h)eer-
lijke markt met ambachtelijke  
en handgemaakte producten en 
originele cadeau-ideeën. Toe-
gang tot de markt is gratis. 
Buitenplaats Beeckestijn, Rijks-
weg 134, 1981 LD Velsen-Zuid. 
Openingstijden: donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Entree: 4 euro, kin-
deren tot 12 jaar gratis. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl 
of bel voor informatie met 0255-
522877.

Velsen – In de regio Zuid-Ken-
nemerland en IJmond is in 2013 
een actieplan begonnen om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden. 
Dankzij subsidie werden jonge-
renvouchers ingezet om werk-
gevers over de streep te trek-
ken. Indien zij jongeren een ar-
beidscontract van zes maanden 
aanboden kregen zij 2.000 eu-
ro. Voor een BBL-plek voor een 
jongere kregen zij 1.000 euro. 
De jongerenvoucher werd via de 
jobcoach op het MBO en werk-
geversadviseurs ingezet. Van de 
100 vouchers zijn er 82 uitge-
geven. Van ruim 70 procent van 
de jongeren die met een vou-
cher een arbeidscontract kregen 
werd het contract na zes maan-
den verlengd. Een ander deel 
van de aanpak is jongeren die 
een uitkering aanvragen te ad-
viseren op scholingsgebied. Ook 
dit bleek succesvol. Men wilde 
200 jongeren tussen 23 en 27 
jaar een scholingsadvies geven, 
maar dat werden er zelfs 422! Uit 
een steekproef in het kader van 
nazorg bleek dat 75 procent van 
de jongeren geen uitkering aan-
vroeg. Een aantal jongeren ont-
ving slechts tijdelijk een uitke-
ring. Zowel de jongerenvoucher 
als de aanpak van scholingsad-
vies gaat voorlopig door. Leer-
werkbedrijf Perspectief werd in-
gezet om jongeren zonder start-
kwalificatie in een traject te 
plaatsen naar een vervolgoplei-
ding of een stageplek. Zij slaag-
den daarin voor 60 van de 70 
jongeren in. Drie jongerenadvi-
seurs hebben 140 van 200 jon-
geren aan werk geholpen. Ook 
werden dankzij een starters-
beurs 23 nieuwe werkervarings-
plekken gerealiseerd. De con-
clusie is desondanks dat voor 
kansrijke jongeren nog niet vol-
doende is bereikt. Zij vinden wel 
vaak op eigen gelegenheid werk. 
De inzet van de jongerenwerker 
is veelal intensief. Ook de aan-
pak voor jongeren zonder start-
kwalificatie is achtergebleven. 
Zij hebben meer begeleiding no-
dig. Daarom is besloten de star-
tersbeurzen beschikbaar te stel-
len aan jonggehandicapten. Het 
is voor hen mogelijk met behoud 
van uitkering werkervaring op te 
doen. 

Bestrijding 
jeugdwerk-

loosheid

Brass8 en Sax4 in 
muziektent Velserbeek
Velsen-Zuid - Park Velser-
beek beschikt over een prach-
tige muziektent uit 1926 waar 
helaas tegenwoordig nog wei-
nig concerten in worden ge-
geven. Koper-ensemble Brass8 
en saxofoonkwartet Sax4 bren-
gen daar aanstaande zondag 
verandering in. Vanaf drie uur 
’s middags zullen zij in de mu-
ziektent allerlei soorten mu-
ziekstijlen de revue laten pas-
seren, van klassiek tot po-
pulair. Brass8 is een ensem-
ble bestaande uit drie trom-

petten, een hoorn, twee trom-
bones, een euphonium en een 
bastuba. Sax4 is een kwartet 
bestaande uit sopraansax, alt-
sax, tenorsax en baritonsax. De 
meeste muzikanten van deze 
twee groepen spelen ook bij 
de IJmuider Harmonie en voor 
beide groepen is dit het eerste 
officiële buitenoptreden. Het 
concert wordt geopend door 
Brass8, daarna speelt Sax4 en 
het optreden wordt rond  vier 
uur afgesloten met enkele ge-
zamenlijke nummers.
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Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er is weer veel te doen in de gemeente 
Velsen, zoals:

15 t/m 19 juli Zomerfestival De Kennemerlaan Leeft 
1 augustus Dance Valley, 12.00 tot 23.00 uur 
1 t/m 8 augustus Dorpsfeest Santpoort
8 augustus Dutch Valley, 13.00 tot 23.00 uur   
9 augustus LatinVillage Festival, 13.00 tot 23.00 uur

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

Special Sports Experience
Zumba, aikido, rolstoeldansen: 
het kan allemaal op zondag 30 
augustus 2015, tijdens de sportie-
ve informatiemarkt, speciaal voor 
mensen met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking. Al 
meer dan 20 sportverenigingen 
en instanties hebben zich aange-
meld.

Sportaanbieders uit heel Noord-
Holland komen naar het Pim Mulier 
Sportpark in Haarlem die dag, even-
als de sportbonden van gymnastiek 
(KNGU) en wielrennen (KNWU). 
U maakt er als bezoeker kennis met 
bekende en onbekende sporten, en 
kunt meedoen aan demonstraties en 

sportclinics. En u kunt er alles vra-
gen over wat er kan op het gebied van 
aangepast sporten in de regio.

Meer informatie
Verenigingen en instanties kunnen 
zich nog aanmelden voor deze dag. 
Voor aanmelding of vragen kunt u 
terecht bij sse2015@sportservice-
noordholland.nl of bij tel. 023 – 557 
59 37. 

Aanmelden niet nodig
Organisatoren zijn Sportservice 
Noord-Holland en SportSupport, sa-
men met de Dirk Kuyt Foundation 
en de Provincie Noord-Holland. Ook 
de gemeente Velsen doet mee.

Informatiebijeenkomst volgt

Constructie Ruïne
van Brederode stabiel
Het waterpeil in de slotgracht van 
de Ruïne van Brederode heeft 
geen e� ect op de constructie van 
het voormalige kasteel in Sant-
poort-zuid, deze is stabiel. Dat 
blijkt uit een onderzoek dat het 
hoogheemraadschap van Rijnland 
en het Rijksvastgoedbedrijf, de ei-
genaar van de Ruïne, hebben laten 
uitvoeren.

Informatiebijeenkomst
De afgelopen maanden is relatief wei-
nig neerslag gevallen. Dit is terug te 
zien in lage waterpeilen en soms zelfs 
het geheel droogvallen van sloten en 
duinrellen in de binnenduinrand. De 
Ruïne van Brederode ligt in de bin-
nenduinrand, waar de bodem zandig 
is en het grondwaterpeil relatief laag 
is. Het is in dit gebied normaal dat de 
grondwaterstand en daarmee ook het 
waterpeil fl uctueren. Door het dro-
ge weer zakt ook het waterpeil van de 
slotgracht van de Ruïne van Bredero-
de. 

Bij de gemeente Velsen en de ge-

meente Bloemendaal zijn door de ge-
meenteraad vragen gesteld over het 
e¡ ect hiervan op de Ruïne. De zorg is 
dat het lage waterpeil in de slotgracht 
de constructie van de ruïne aantast. 
Woensdag 8 juli 2015 spraken wet-
houder Floor Bal (Velsen), wethou-
der Richard Kruijswijk (Bloemen-
daal), hoogheemraad Sjaak Langeslag 
(hoogheemraadschap van Rijnland) 
en een medewerker van het Rijks-
vastgoedbedrijf over deze kwestie. 

Rijnland ziet geen mogelijkheden om 
in dit gebied water in te laten en kan 
het dalen van het waterpeil en droog-
vallen van sloten niet voorkomen. 
Maar de constructie van de ruïne is 
stabiel, zo hebben  onderzoekers vast-
gesteld. 

Besloten is om na het zomerreces 
een informatiebijeenkomst te orga-
niseren. Daarbij zal het niet alleen 
gaan om de situatie rondom de Ruïne, 
maar ook over hoe het hele watersy-
steem in de binnenduinrand functio-
neert. 

Gratis naar de speeltuin
Lekker naar de speeltuin? Dat kan 
voor iedereen. De gemeente Vel-
sen geeft gezinnen met een laag 
inkomen gratis toegang tot één 
van de drie speeltuinen in Velsen.

Gratis naar de speeltuin
Hebt u een laag inkomen (tot 110% 
van het minimum) en een kind onder 
de 13 jaar? Dan kunt u een aanvraag 
indienen voor een seizoenkaart voor 
één van de drie speeltuinen in Vel-
sen. Speeltuin Santpoort, Speeltuin 
Zeewijk of Speeltuin De Veilige Ha-
ven in IJmuiden. Met de seizoen-
kaart heeft het hele gezin toegang tot 
de speeltuin.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website van Velsen: www.
velsen.nl. Kies dan voor ‘digitaal lo-
ket’ en zoek vervolgens op ‘gratis 
spelen’. U leest dan meer informatie. 
Ook kunt u het aanvraagformulier 
downloaden. Bellen met het Klant 

Contact Centrum van de gemeente 
(tel. 140255) is natuurlijk ook mo-
gelijk. Let op! Mensen die een uitke-
ring van de gemeente Velsen hebben 
hoeven niet te reageren; zij krijgen 
persoonlijk bericht.

Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag hebt ingestuurd 
en u voldoet aan de voorwaarden, 
ontvangt u snel daarna een brief met 
informatie. Met deze brief krijgt u 
een pasje bij de speeltuin, waarmee 
u dit seizoen gratis toegang heeft. 

Het is normaal dat de grond-
waterstand en daarmee ook 
het waterpeil fl uctueren. 
(foto’s: Gemeente Velsen)
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Evenementen op 1, 8 en 9 augustus

Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het 
Velsen Valleyterrein in Spaarn-
woude drie muziekfestivals. Op 
zaterdag 1 augustus 2015 is het 
Dance Valley Festival. Een week 
later, zaterdag 8 augustus 2015, 
vindt het Dutch Valley Festival 
plaats. De dag erop, 9 augustus 
2015 het evenement Latin Villa-
ge.

Veiligheids- en 
verkeersmaatregelen 
De fi ets-en wandeltunnel (Taci-
tustunneltje), die onder de snel-
weg A9-A22 loopt en de Oostlaan 
in Velserbroek met de Oosterbroe-
kerweg in recreatiegebied Spaarn-
woude verbindt, is tijdens de drie 
evenementen gesloten. Net als vo-
rig jaar blijft de Amsterdamseweg 
open en zijn de woningen, bedrij-
ven en woonboten in Spaarnwoude 
bereikbaar. Het verkeer wordt door 
Tra�  c Support Events in goede ba-
nen geleid. Dit bedrijf heeft veel er-
varing met dit soort werkzaamhe-
den. Om de parkeerdruk in Velser-
broek zoveel mogelijk te beperken 
zet Velsen daar gemeentelijke toe-
zichthouders in.

Legitimatieplicht voor 
bewoners en bedrijven
Voor de drie evenementen zijn op 
dit gebied diverse maatregelen ge-
tro� en. Bij bepaalde punten waar 
men Spaarnwoude met de auto bin-
nenkomt, kan om legitimatie wor-
den gevraagd. Dit geldt alleen voor 
mensen, die in het gebied wonen, 
werken of   bedrijven bezoeken. 

Gebruik (brom)fi etsenstalling 
verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers 
op de (brom)fi ets. Daarom worden 
er dit jaar twee grote (brom)fi et-
senstallingen ingericht, waar ver-
plicht gebruik van moet worden ge-
maakt. (Brom)fi etsen die buiten de 
fi etsenstalling staan, worden ver-
wijderd.

Geluidstesten
Op donderdag 30 juli van 16.00 tot 
18.00 uur en vrijdag 1 augustus tot 
maximaal 15.00 uur is de geluids-
test voor Dance Valley. Op donder-
dag 6 augustus van 16.00 tot 18.00 
uur en vrijdag 7 augustus tot maxi-
maal 15.00 uur is de geluidstest 
voor Dutch Valley en Latin Villa-

ge. Deze tests kunnen enige over-
last geven. 

Overlast
De gemeente realiseert zich dat de 
evenementen altijd overlast voor 
inwoners  veroorzaken. Zij vraagt 
daar begrip voor. De festivals zijn 
goede reclame voor Velsen, terwijl 
het voor de duizenden bezoekers 
onvergetelijke evenementen zijn.  

Meer informatie
Via www.dancevalley.com, www.
dutchvalleyfestival.com, www.
spaarnwoude.nl, www.latinvillage.
nl kunt u alle berichtgeving nale-
zen. Wie na het raadplegen van de 
websites nog vragen heeft of aan-
vullende informatie wil, kan bel-
len met 020-4936050 of een e-
mail sturen naar info@udc.nl.(foto: 
Friso Huizinga)

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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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

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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 4 
juli 2015 tot en met 10 juli 2015 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-

recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Moerbergplantsoen 1, wijzigen 
woonbestemming naar woonbe-
stemming met onzelfstandige woon-
ruimte (06/07/2015)

11359-2015;
Loggerstraat 100, oprichten variant-
hal (06/07/2015) 11411-2015;
Kromhoutstraat 54-0027, legali-
seren tussenvloer (04/07/2015)  
11257-2015.

Driehuis 
Da Costalaan 10, kappen boom 
(07/07/2015) 11438-2015;
Jacob Catslaan 20, kappen 2 bomen 
(05/07/2015) 11263-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 
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Aanvragen (vervolg)
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 12 H, plaatsen 2 
leslokalen op bestaande leslokalen 
(10/07/2015) 11636-2015;
Buitenhuizerweg 18, plaatsen uit-
bouw (05/07/2015) 11283-2015;
Oosteinderweg 7, slopen, terug-
plaatsen en vergroten berging 
(04/07/2015) 11237-2015.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Roggeland 12, plaatsen tuinhuis 
(7/07/2015) 11450-2015.

Velsen-Noord
Reyndersweg ong., verplaatsen ca-
lamiteitenvoorraad stortsteen 
(10/07/2015) 11642-2015.

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

Ontwerpbesluit drank- en 
horecavergunning 
De Burgemeester van Velsen maakt 
bekend dat hij het voornemen heeft 
een drank- en horecavergunning te 
verlenen voor het uitoefenen van 
een paracommercieel horecabedrijf: 
Stichting Het Kraaktheater geves-
tigd aan de Nicolaas beetslaan 4 te 
Driehuis. Het ontwerpbesluit drank- 
en horecavergunning ligt met ingang 
van 13 juli 2015 gedurende zes we-
ken ter inzage bij Afdeling Publieks-
zaken werkeenheid Vergunnin-
gen. Tevens zijn deze stukken digi-
taal in te zien op de website velsen.

nl via het menu meer nieuws/inza-
ge (ontwerp)besluiten. Tijdens de-
ze periode van terinzagelegging, kan 
eenieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen. 
Zienswijzen moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen, afdeling Pu-
bliekszaken werkeenheid Vergun-
ningen, Postbus 465,1970 AL IJmui-
den, bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Voor het kenbaar maken 
van mondelinge zienswijzen kunt 
u contact opnemen met de afdeling 
Publiekszaken werkeenheid Ver-
gunningen, telefoon 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-

gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Sparrenstraat 46, transformeren 
voormalige Adelbertuskerk tot wo-
ningen (13/07/2015) 7803-2015;
James Wattstraat 2, plaatsen aan-
bouw (08/07/2015) 6721-2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., kappen boom 
(13/07/2015) 9424-2015;
Hoofdstraat ong., wijzigen gebruik 
terreinen t.b.v. Dorpsfeest Santpoort 

2015 (10/07/2015) 4396-2015
 
Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Oosteinderweg  5, uitbreiden wo-
ning begane grond (13/07/2015) 
9389-2015.

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 7, plaatsen hekwerk 
(13/07/2015) 9655-2015;
Lijndenweg 16, verbouwen distri-
butiecentrum (10/07/2015) 5835-
2015.

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Vergunningen van rechtswege
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning van rechts-
wege verleend voor: 

IJmuiden
Platanenstraat ong., het kappen van 
4 bomen (09/07/2015) 11017-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Dance Valley, 1 augustus 2015, op 
het terrein van de uitzichtheuvel 
en omliggende terreinen in deelge-
bied Oosterbroek van het recreatie-
gebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid 
(15/07/2015) u15.004778;
Dutch Valley, 8 augustus 2015, op 
het terrein van de uitzichtheuvel 
en omliggende terreinen in deelge-
bied Oosterbroek van het recreatie-
gebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid 
(15/07/2015) u15.004790;
Latin Village, 9 augustus 2015, op 
het terrein van de uitzichtheuvel 
en omliggende terreinen in deelge-
bied Oosterbroek van het recreatie-
gebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid 
(15/07/2015) , u15.004793

Raadsplein 18 en 25 juni 2015
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering van 18 en 25 
juni 2015 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

• Perspectiefnota 2015 Velsen – algemene beschouwingen
• Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 

2015
• Kunstencentrum Velsen
• Vaststellen van de verordening Sail 
• Impulsprojecten Visie op Velsen

• Bestemmingsplan Spaarnwoude
• Jaarrekening en Jaarverslag 2014 Velsen
• 1e Bestuursrapportage 2015
• Perspectiefnota 2015 Velsen –Debat

Voor meer informatie over deze genomen besluiten kijk op de website van de 
gemeenteraad: www. raad.velsen.nl/Documenten/raadsbesluiten of bekijk 
het videoverslag van de vergadering van 18 en 25 juni.
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Verkeersmaatregel 1
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- de geslotenverklaring voor motor-
voertuigen geldend op de Kwee-
kensteinsweg ten noordoosten van 
de Kapelweg te Driehuis uit te brei-
den met het deel van de Kweeken-
steinsweg ten zuidwesten van de 
Kapelweg en de Kapelweg, door 
middel van het verplaatsen van het 
bord met de code C12 naar de hoek 
Van Lenneplaan/Kweekensteins-

weg zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990;

- de geslotenverklaring voor motor-
voertuigen geldend op de Kweek-
ensteinsweg en de Kapelweg te 
Driehuis uit te zonderen voor land-
bouwvoertuigen, door middel van 
het ophangen van het onderbord 
met de code OB55 op de hoek Van 
Lenneplaan/Kweekensteinsweg 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 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) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-

ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

Verkeersmaatregel 2
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- twee algemene gehandicaptenpar-
keerplaatsen aan te wijzen op het 
parkeerterrein nabij buitenplaats 
Beeckestijn aan de (westzijde van 
de) Rijksweg te Velsen-Zuid, door 
middel van het plaatsen van bor-

den met de code E6 zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 
1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-

nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 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) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

16 juli 2015 7

Santpoort - Vrijdag 7 augus-
tus  krijgt de dag van de tra-
ditionele jaarmarkt tijdens 
Dorpsfeest Santpoort er een 
nieuw evenement bij: Sant-
kamp. Van 15.00 tot 17.00 
uur zal op de Weyman Wei-
de dit nieuwe spel kinderen 
en ouders samenbrengen. 
Samenwerking, helpen en 
aanmoedigen staan daarbij 
centraal. 

Het bestuur van de Harddrave-
rij Vereniging werd aan het be-
gin van dit jaar benaderd door 
Miranda Schoorl. Zij ziet in 
haar dagelijks werk in het ba-
sisonderwijs dat het niet van-
zelfsprekend is dat ouders en 
kinderen makkelijk met elkaar 
communiceren en goed kun-
nen samenwerken. Om die sa-
menwerking te stimuleren be-
dacht ze een nieuw evenement 
voor het Dorpsfeest Santpoort: 
Santkamp! 
Dit spel is bedoeld om de sa-
menwerking tussen ouder en 
kind te stimuleren. Ze moeten 
namelijk als duo een parcours 

met hindernissen afleggen, ter-
wijl in de naastgelegen baan 
een ander ouder/kind-duo ook 
voor de winst gaat.  
Denk daarbij aan onderdelen 
als kruiwagen lopen, toren van 
blikken bouwen, aan elkaar 
gekoppeld hindernis springen, 
kind op de rug bij ouder, met 
twee planken naar de overkant, 
pont-trekken en samen door 
een hoepel. Wie van alle duo’s 
uiteindelijk de snelste tijd neer 
weet te zetten wint deze eer-
ste editie van Santkamp. Voor 
de deelnemers zijn er leuke 
prijsjes te winnen, want naast 
fraaie bekers vallen er ook vrij-
kaartjes voor de kermis te ver-
dienen!
Het evenement is bedoeld voor 
(stief)ouders met kinderen in 
de leeftijd van 8 tot en met 12 
jaar. Er kunnen maximaal 60 
duo’s deelnemen. Vooraf in-
schrijven kan via de website 
www.dorpsfeest-santpoort.nl. 
Leden hebben voorrang. Prijs 
deelname:  1 euro per duo. 
Meer informatie:   miranda-
schoorl@gmail.com.

Tiende Burendag
Velsen - Zaterdag 26 septem-
ber houden Douwe Egberts 
en het Oranje Fonds de tien-
de editie van Burendag. Inmid-
dels hebben bijna 2.500 buur-
ten in Nederland zich al aange-
meld, waarvan 361 uit Noord-
Holland. Burendag is een feest 
waarop buren gezellig samen 
komen onder het genot van 
een goede kop koffie en iets 
goeds doen vóór, in of mét de 
buurt. Dit jaar gaf Koning Wil-
lem-Alexander het startsein 
voor de tiende editie van Bu-
rendag. Inschrijven voor Buren-
dag en een bijdrage van maxi-

maal 450 euro  voor de activi-
teit aanvragen kan via www.bu-
rendag.nl.
Ronald van der Giessen, direc-
teur van het Oranje Fonds: ,,Wij 
weten inmiddels dat Burendag 
het startpunt is voor veel mooie 
dingen, ook de rest van het 
jaar. Daarom hopen we dat zo 
veel mogelijk buurten meedoen 
met deze jubileumeditie en zich 
aanmelden via www.buren-
dag.nl. Ter ondersteuning van 
de activiteiten heeft het Oran-
je Fonds dit jaar 1,5 miljoen eu-
ro beschikbaar.”   
Floor Hesselmans, marketing 

manager van Douwe Egberts: 
,,Tien jaar geleden signaleer-
de D.E dat er meer behoefte 
was aan het contact met bu-
ren. Daarop zijn we ingespeeld 
met  Burendag. Destijds deden 
er 300.000 mensen mee, nu is 
de dag uitgegroeid tot een lan-
delijk fenomeen, dat afgelo-
pen jaar ruim 1 miljoen deelne-
mers telde. Het is werkelijk ver-
bazingwekkend wat er kan ge-
beuren tijdens het drinken van 
een kopje koffie. En dat zien we 
zeker ook op Burendag terug! 
Wij zijn blij dat wij hier met on-
ze koffie een ‘warme’ bijdrage 
aan kunnen leveren.’’
In 2006 organiseerde Douwe 
Egberts de eerste editie van 
Burendag. Het Oranje Fonds 
sloot als medeorganisator aan 
in 2008. Sinds 2006 werden al 
zo’n 20.000 burendagactivitei-
ten georganiseerd. Het afge-
lopen jaar deden ruim 1 mil-
joen mensen mee. De gedach-
te is dat buurten leuker, socia-
ler en veiliger worden als buren 
elkaar ontmoeten. Het Oran-
je Fonds zorgt voor meer be-
trokkenheid in ons Koninkrijk 
en fijn samen leven begint in 
je eigen buurt. Douwe Egberts 
nodigt buren uit om, onder het 
genot van een heerlijke kop 
koffie, contact te leggen met 
hun buren en initiatieven te be-
denken en uit te voeren die hun 
buurt nog leuker maken.

Dorpsfeest Santpoort
Santkamp: nieuw spel 
voor ouders en kinderen
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Verkeersmaatregel 1
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- de geslotenverklaring voor motor-
voertuigen geldend op de Kwee-
kensteinsweg ten noordoosten van 
de Kapelweg te Driehuis uit te brei-
den met het deel van de Kweeken-
steinsweg ten zuidwesten van de 
Kapelweg en de Kapelweg, door 
middel van het verplaatsen van het 
bord met de code C12 naar de hoek 
Van Lenneplaan/Kweekensteins-

weg zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990;

- de geslotenverklaring voor motor-
voertuigen geldend op de Kweek-
ensteinsweg en de Kapelweg te 
Driehuis uit te zonderen voor land-
bouwvoertuigen, door middel van 
het ophangen van het onderbord 
met de code OB55 op de hoek Van 
Lenneplaan/Kweekensteinsweg 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 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) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-

ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

Verkeersmaatregel 2
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- twee algemene gehandicaptenpar-
keerplaatsen aan te wijzen op het 
parkeerterrein nabij buitenplaats 
Beeckestijn aan de (westzijde van 
de) Rijksweg te Velsen-Zuid, door 
middel van het plaatsen van bor-

den met de code E6 zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 
1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-

nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 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) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.
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Santpoort - Vrijdag 7 augus-
tus  krijgt de dag van de tra-
ditionele jaarmarkt tijdens 
Dorpsfeest Santpoort er een 
nieuw evenement bij: Sant-
kamp. Van 15.00 tot 17.00 
uur zal op de Weyman Wei-
de dit nieuwe spel kinderen 
en ouders samenbrengen. 
Samenwerking, helpen en 
aanmoedigen staan daarbij 
centraal. 

Het bestuur van de Harddrave-
rij Vereniging werd aan het be-
gin van dit jaar benaderd door 
Miranda Schoorl. Zij ziet in 
haar dagelijks werk in het ba-
sisonderwijs dat het niet van-
zelfsprekend is dat ouders en 
kinderen makkelijk met elkaar 
communiceren en goed kun-
nen samenwerken. Om die sa-
menwerking te stimuleren be-
dacht ze een nieuw evenement 
voor het Dorpsfeest Santpoort: 
Santkamp! 
Dit spel is bedoeld om de sa-
menwerking tussen ouder en 
kind te stimuleren. Ze moeten 
namelijk als duo een parcours 

met hindernissen afleggen, ter-
wijl in de naastgelegen baan 
een ander ouder/kind-duo ook 
voor de winst gaat.  
Denk daarbij aan onderdelen 
als kruiwagen lopen, toren van 
blikken bouwen, aan elkaar 
gekoppeld hindernis springen, 
kind op de rug bij ouder, met 
twee planken naar de overkant, 
pont-trekken en samen door 
een hoepel. Wie van alle duo’s 
uiteindelijk de snelste tijd neer 
weet te zetten wint deze eer-
ste editie van Santkamp. Voor 
de deelnemers zijn er leuke 
prijsjes te winnen, want naast 
fraaie bekers vallen er ook vrij-
kaartjes voor de kermis te ver-
dienen!
Het evenement is bedoeld voor 
(stief)ouders met kinderen in 
de leeftijd van 8 tot en met 12 
jaar. Er kunnen maximaal 60 
duo’s deelnemen. Vooraf in-
schrijven kan via de website 
www.dorpsfeest-santpoort.nl. 
Leden hebben voorrang. Prijs 
deelname:  1 euro per duo. 
Meer informatie:   miranda-
schoorl@gmail.com.

Tiende Burendag
Velsen - Zaterdag 26 septem-
ber houden Douwe Egberts 
en het Oranje Fonds de tien-
de editie van Burendag. Inmid-
dels hebben bijna 2.500 buur-
ten in Nederland zich al aange-
meld, waarvan 361 uit Noord-
Holland. Burendag is een feest 
waarop buren gezellig samen 
komen onder het genot van 
een goede kop koffie en iets 
goeds doen vóór, in of mét de 
buurt. Dit jaar gaf Koning Wil-
lem-Alexander het startsein 
voor de tiende editie van Bu-
rendag. Inschrijven voor Buren-
dag en een bijdrage van maxi-

maal 450 euro  voor de activi-
teit aanvragen kan via www.bu-
rendag.nl.
Ronald van der Giessen, direc-
teur van het Oranje Fonds: ,,Wij 
weten inmiddels dat Burendag 
het startpunt is voor veel mooie 
dingen, ook de rest van het 
jaar. Daarom hopen we dat zo 
veel mogelijk buurten meedoen 
met deze jubileumeditie en zich 
aanmelden via www.buren-
dag.nl. Ter ondersteuning van 
de activiteiten heeft het Oran-
je Fonds dit jaar 1,5 miljoen eu-
ro beschikbaar.”   
Floor Hesselmans, marketing 

manager van Douwe Egberts: 
,,Tien jaar geleden signaleer-
de D.E dat er meer behoefte 
was aan het contact met bu-
ren. Daarop zijn we ingespeeld 
met  Burendag. Destijds deden 
er 300.000 mensen mee, nu is 
de dag uitgegroeid tot een lan-
delijk fenomeen, dat afgelo-
pen jaar ruim 1 miljoen deelne-
mers telde. Het is werkelijk ver-
bazingwekkend wat er kan ge-
beuren tijdens het drinken van 
een kopje koffie. En dat zien we 
zeker ook op Burendag terug! 
Wij zijn blij dat wij hier met on-
ze koffie een ‘warme’ bijdrage 
aan kunnen leveren.’’
In 2006 organiseerde Douwe 
Egberts de eerste editie van 
Burendag. Het Oranje Fonds 
sloot als medeorganisator aan 
in 2008. Sinds 2006 werden al 
zo’n 20.000 burendagactivitei-
ten georganiseerd. Het afge-
lopen jaar deden ruim 1 mil-
joen mensen mee. De gedach-
te is dat buurten leuker, socia-
ler en veiliger worden als buren 
elkaar ontmoeten. Het Oran-
je Fonds zorgt voor meer be-
trokkenheid in ons Koninkrijk 
en fijn samen leven begint in 
je eigen buurt. Douwe Egberts 
nodigt buren uit om, onder het 
genot van een heerlijke kop 
koffie, contact te leggen met 
hun buren en initiatieven te be-
denken en uit te voeren die hun 
buurt nog leuker maken.

Dorpsfeest Santpoort
Santkamp: nieuw spel 
voor ouders en kinderen
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