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Wat een feest!

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

IJmuiden - Drukbezochte evenementen, swingende optredens en een gemoedelijke
sfeer. De derde editie van zomerfestival De Kennemerlaan
Leeft! gaat de boeken in als een
daverend succes. Vijf dagen
lang schudde het centrum van
IJmuiden op haar grondvesten.
Met dank aan de onvermoeibare vrijwilligers van de Stichting
Harddraverij IJmuiden en Zakencentrum Kennemerlaan en
de plaatselijke horeca.
Tienduizenden mensen hebben
van woensdagmiddag tot zondagavond genoten van zeer uiteenlopende activiteiten, zoals de Rij-

wielhandel KOK Wielerronde, de
Rabobank IJmond Kortebaan, de
Jaarmarkt en de Culinaire Markt.
Op het Kennemerplein traden elke
avond lokale en landelijk bekende artiesten op. Zij hadden de beschikking over een imposant podium dat niet zou misstaan op Dutch Valley. De kermis stond voor
het eerst op het Van Poptaplantsoen.
Wat opviel was de gemoedelijke
sfeer die er tijdens het zomerfestival heerste. De organisatie liet
zondagavond weten dat het zeer
rustige dagen waren voor de politie, beveiliging en de vrijwilligers
van het Rode Kruis.
De Facebook-pagina van De Ken-

nemerlaan Leeft! staat vol met foto’s van de verschillende evenementen. Met een bereik van
76.000 mensen was de pagina de
afgelopen dagen ‘trending’. Veel
IJmuidenaren gebruikten het digitale forum om de organisatie te
bedanken. Terecht, want vóór en
achter de schermen is door een
kleine groep vrijwilligers keihard
gewerkt om het zomerfestival tot
een succes te maken. Sommige
medewerkers moesten het doen
met twee tot drie uur slaap per
nacht. Een prestatie van formaat
waarvoor zij zondag om 23.00 uur
met een luid applaus werden bedankt door de laatste bezoekers.
De belangrijkste conclusie is dat

het zomerfestival De Kennemerlaan Leeft! in een grote behoefte
voorziet. Hier zijn de hoge bezoekersaantallen het bewijs van. Ook
de keuze voor één groot podium
op het Kennemerplein is een schot
in de roos gebleken.
Dat het evenement groeit, blijkt
ook uit de totalisatoromzet tijdens
de Rabobank IJmond Kortebaan.
Deze steeg met bijna 1.500 euro
naar 35.235,50 euro, terwijl er minder paarden aan de start verschenen. Met deze omzet komen de
kortebaandraverijen van Heemskerk en Beverwijk langzaam in het
vizier, merkte één van de organisatoren tevreden op. (foto’s: Erik
Baalbergen en Machiel Kraaij)

Ramkraak op
klaarlichte dag
IJmuiden - Amber Jewels op de
Lange Nieuwstraat is zaterdagochtend rond 10.30 uur getroffen door een uitzonderlijk brutale ramkraak. Twee gemaskerde mannen op een scooter sloegen de etalageruiten in en namen
gouden sieraden en horloges
mee. De buit is deels teruggevonden, maar de daders zijn nog niet
gepakt. (foto: Friso Huizinga)

Aktie juli

Alleen geldig in Assendelft

ALL YOU CAN EAT

Sushi & Grill
Boss Restaurant

Maandag t/m donderdag
16.30 tot 22.00 uur €22,50
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
www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl
Reserveer tijdig, vol = vol

NU €19,50
NU €21,50
NU € 9,50
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Geen oplossing Gildenbuurt
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Velsen-Noord - Na veel klachten over natte kelders en vochtige muren in Velsen-Noord komt
de gemeente Velsen met een gedeeltelijke oplossing. Overal waar
nieuwe riolering komt zal een
drainagesysteem worden aangelegd om zo het hoge grondwaterpeil (deels veroorzaakt door veel
regenval) aan te pakken.
Dat betekent dat op korte termijn
de Van Gelderbuurt wordt aangepakt. En ook bij de geplande
renovatie van de Grote Hout- of
Koningsweg wordt drainage aangelegd.
Voor Actiegroep Droge Kelders
Velsen-Noord (AGDKVN) en bewoners van de Gildenbuurt is dit
geen goed nieuws. Juist in deze buurt is veel overlast van natte kelders en optrekkend vocht,
wat problemen voor de bewoners
kan veroorzaken.
In een eerdere informatieavond
liet de gemeente Velsen al weten dat eigen woningbezitters
zelf verantwoordelijk zijn voor
het drooghouden van hun huis.

Dat viel niet in goede aarde, omdat het hier om een lokaal probleem lijkt te gaan.
Ook voor de Watervlietbuurt, een
buurt die staat op kleigrond waardoor het regenwater vrijwel
niet de bodem kan ‘inzijgen’, is
de oplossing voor het waterprobleem nog niet in beeld. Verder
zijn er enkele individuele situaties in Velsen-Noord waar nu nog
steeds water onder de woning
staat en waarvoor (nog) geen
oplossingen zijn aangedragen.
AGDKVN adviseert bewoners bij
vergelijkbare wateroverlast dit
direct te melden bij Richard Hardeveld, de ambtenaar bij de gemeente Velsen die dit wateroverlastdossier van Velsen Noord in
behandeling heeft.
Niet om hem te overstelpen met
klachten, maar omdat alle klachten voor hem een instrument zijn
om aanvullende maatregelen te
kunnen motiveren. De actiegroep
stelt het op prijs als u ook hen op
de hoogte stelt. Dat kan via email naar: agdkvn@gmail.com.

Ton van Postcode Loterĳ
valt in Lariksstraat

IJmuiden - Dertien inwoners
van de Lariksstraat in IJmuiden
hebben met hun postcode 1971
JR samen 100.000 euro gewonnen in de trekking van de Postcode Loterij.
Eén deelnemer won 31.034,52
euro, twee deelnemers wonnen
10.344,84 euro, vier deelnemers
6.896,56 euro en zes deelnemers 3.448,28 euro. De bedragen lopen uiteen omdat de ver-

deling van het geldbedrag afhankelijk is van het aantal loten
per adres.
Ruud is één van de winnaars.
Hij is blij verrast met de prijs: ,,Ik
wil het bedrag graag besteden
aan een reis met mijn gezin. We
waren aan het sparen voor een
roadtrip door Amerika. Ik heb
daar familie wonen en die zou ik
graag weer eens opzoeken. Nu
komt dat een stapje dichterbij.”

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.
Afgelopen week vond de derde editie van het zomerfestival
‘De Kennemerlaan Leeft!’ plaats.
De organisatie lag in handen van
een aantal enthousiaste vrijwilligers vanuit winkeliersvereniging
Zakencentrum Kennemerlaan,
Stichting Harddraverij IJmuiden
en de ondernemers.
Vijf dagen lang stonden de Kennemerlaan en het Kennemerplein
bol van de activiteiten voor jong
en oud. Zo konden de bezoekers
genieten de kermis met kinderattracties, de kindermiddag, de
wielerronde van IJmuiden die na
29 jaar weer terug was, de kortebaandraverij, het Telstar zandvoetvolleytoernooi, het beachvolleybaltoernooi, de jaarmarkt,
de culinaire markt en elke avond
verrassende optredens. Vaste basis van het festival vormde het tot
festivalterrein omgetoverde Kennemerplein, met een ‘bar-eiland’
en een groot podium.
Dit jaar was een fotografenteam
op de been gebracht om de activiteiten op de gevoelige chip vast

te leggen. Honderden foto’s zijn
te bewonderen om de facebookpagina van De Kennemerlaan
Leeft!, zodat iedereen kan nagenieten van de hoogtepunten. Eén
daarvan was de kortebaandraverij op donderdag.
Deze kortebaandraverij is de eerste van de reeks van vier jaarlijkse kortebaandraverijen in de
IJmond. De volgende draverijen
zijn in Santpoort, Beverwijk en
Heemskerk. Het prijzengeld gaat
naar de eigenaar van het paard.
Omdat de pikeurs – naast de
paarden natuurlijk – tijdens de
draverijen het zware werk doen,
hebben de vier kortebaanbesturen in de IJmond de ‘Pikeursprijs
van de IJmond’ in het leven geroepen. De pikeur die in de vier
IJmonddraverijen de meeste ritten wint, pakt deze prijs bestaande uit een geldbedrag en een trofee. Afgelopen donderdag hebben IJmuidenaren en draverijliefhebbers hun geld op het beste paard kunnen inzetten. Grote winnaar was uiteindelijk Silvester met pikeur Aad Pools. Hij
versloeg in de finalerit het paard
Easy Arrow. Op de foto zien we
rechts Silvester – voor de aanwezigen: het paard met de blauwe
paardenoorwarmers – finishen in
de finalerit, voor de ogen van het
massaal toegestroomde en van
de zomerzon genietende publiek.

Buit ramkraak
deels teruggevonden
IJmuiden - De politie heeft een
belangrijk deel van de sieraden
die zaterdag bij Amber Jewels
aan de Lange Nieuwstraat werden buitgemaakt teruggevonden. De buit lag in een geparkeerd bestelbusje dat zaterdag
door de politie in de omgeving
van de juwelierszaak werd aangetroffen. Het busje werd dankzij tips van getuigen gevonden.
Na onderzoek trof de politie de
buit aan en een scooter. Naar de
herkomst van die scooter wordt
door de recherche nader onderzoek gedaan. De politie kan niet
zonder de hulp van burgers en
dankzij bruikbare tips van getuigen werd het merendeel van
de buit teruggevonden. De buit
is inmiddels teruggebracht naar

de gedupeerde juwelier. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8884. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of kijk
op www.meldmisdaadanoniem.
nl. (foto: Friso Huizinga)
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kantieknutselen. Kosten 1,50,
bovenop de entree.

Gratis uw
evenement op TV?

Donderdag
23 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
24 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.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders van boven’, ‘Eerste Steen
van IJmuiden’ en ‘Romeinen terug in Velsen’.
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.
Vertelvoorstelling door Piet Paree met harpiste Yolanthe Cornelisse in de Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2 in Santpoort-Zuid. Aanvang 20.30 uur.

08.00 tot 15.00 uur.
Rondrit met de stoomtrein
over het staalbedrijf Tata Steel.
Vertrek 10.45 uur vanaf station
Velserbosch.
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.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders van boven’, ‘Eerste Steen
van IJmuiden’ en ‘Romeinen terug in Velsen’.
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.

Maandag
27 juli

Open 50plus tennistoernooi
tot en met vrijdag 31 juli bij LTC
De Heerenduinen.

Dinsdag
28 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.

Zaterdag

Woensdag

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’, ‘Redders van boven’, ‘Eerste Steen
van IJmuiden’ en ‘Romeinen terug in Velsen’.
Vertelvoorstelling door Haarlemse vertelster Marjon Rekoert en de Leidse vertelster Desiree van Keulen in korenmolen De Zandhaas, Velserhooftlaan Santpoort-Noord. Aanvang
14.00 uur.

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders van boven’, ‘Eerste Steen
van IJmuiden’ en ‘Romeinen terug in Velsen’.
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.
Kindervertelmiddag
Beeckestijn met prinsessenverhalen
voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
Van 14.00 tot 16.00 uur. Opgeven
kan via carla_schut@hotmail.nl.

25 juli

Zondag
26 juli

Kofferbakmarkt op het Velserduinplein in IJmuiden. Van

29 juli

Donderdag
30 juli

Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot 17.00
uur. Van 13.30 tot 15.30 uur: va-

rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Open dag
Telstar
Velsen-Zuid - De jaarlijkse open
dag van Telstar vindt dit jaar plaats
op zondag 2 augustus. Het Telstar
stadion zal dan geheel in het teken staan van de nieuwe selectie en alle positieve ontwikkelingen rondom deze prachtige club.
Vanaf 12.00 uur is iedereen welkom om een kijkje te nemen in het
Telstar stadion. Publiek wordt ontvangen worden door vrijwilligers,
medewerkers, spelers en technische staf. Rondom het stadion
kunt u bij de diverse kramen uw
Telstar hart nieuw leven inblazen.
Bestelt u uw seizoenkaart, koopt
u het nieuwe thuisshirt of koopt u
tegen schandalig lage prijzen een
gedragen spelersshirt? Het kan allemaal! Ook aan de allerjongste
Telstar supporters is gedacht. De
kidsclub pakt groot uit met diverse spelletjes en een springkussen.
Er is zelfs de mogelijkheid om een
balletje te trappen op het hoofdveld van het stadion. Te gek! Om
12.30 uur zullen alle spelers en de
technische staf worden voorgesteld op het hoofdveld. Na afloop
kunnen alle kinderen handtekeningen jagen terwijl er op dat moment in Club West een forum gehouden zal worden waarbij Pieter
de Waard (algemeen directeur),
Steef Hammerstein (commercieel
directeur) en Michel Vonk (trainer)
zullen aanschuiven. U kunt uw
prangende vragen aan hen stellen. Op het speciaal ingerichte horecaplein kunt u genieten van een
hapje, drankje en natuurlijk lekkere deuntjes uit de DJ Duck die ook
dit jaar weer aanwezig is. De dag
zal worden afgesloten met de officiële opening van het kunstgras
met daarop volgend een oefenwedstrijd tussen Telstar en eredivisionist Excelsior Rotterdam met
onder andere oud-Telstar speler Daryl van Mieghem. In de rust
zal een uniek spel gespeeld worden in samenwerking met shirtsponsor MPM Oil Company. Programma: 12.00 uur start open dag;
12.30 uur: presentatie Telstar mannen met aansluitend handtekeningen jagen; 13.15-13.45 uur: balletje trappen op het hoofdveld;
13.15-13.45 uur: forum Club West;
14.20 uur: officiële opening kunstgras; 14.30 uur: Telstar - Excelsior Rotterdam; 15.15 uur: Vatje trap
i.s.m. MPM Oil Company.

Extra open dagen
Forteiland IJmuiden
IJmuiden – Om in de maanden
juli en augustus ook de vele toeristen en vakantiegangers in de
regio de mogelijkheid te bieden
om het Forteiland IJmuiden te
bezoeken zijn er deze zomer drie
extra bezoekdagen ingelast: op
de woensdagen 5 augustus en
12 augustus.
Onder begeleiding van deskundige gidsen krijgen bezoekers
gedurende circa 1,5 uur een
boeiende rondleiding in en rond
het uit 1888 daterende Pantserfort. Het Fort was het grootste uit de zogeheten Stelling van
Amsterdam: een verdedigingslinie rondom de hoofdstad die uit
meer dan 40 vestingwerken bestond. Het Fort heeft drie verdiepingen, meer dan 70 zalen en kamers, en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van bijna
600 meter lengte.
Op het eiland kunnen tevens diverse bunkers uit de Duitse bezettingstijd worden bezocht,
waarvan er sommige volledig
authentiek zijn ingericht. Maar
ook kunnen bezoekers een kijkje nemen in de museumzalen,
waar ondermeer in de oorlogstijd gebruikte wapens, projectielen, huisraad en kleding zijn tentoongesteld. Sinds 1996 is het
Fort onderdeel van het Unesco

Werelderfgoed. Zie voor meer informatie www.forteilandijmuiden.
com.
Er is op deze woensdagen slechts
één overtocht naar het Forteiland, die wordt verzorgd door
MS ‘Koningin Emma’ vanaf de
Kop van de Haven in IJmuiden.
De boot vertrekt hier om 12.45
uur; de retourvaart vanaf het eiland is om 15.10 uur. Na de rondleiding kan men in de Koepelzaal
van het Fort, of op het aangrenzende buitenterras, genieten van
een hapje en een drankje. Pinnen is helaas op het eiland niet
mogelijk.
Mindervaliden moeten er bovendien rekening mee houden dat
het Fort niet overal makkelijk begaanbaar is. Voor bijvoorbeeld
rolstoelen en rollators zijn sommige ruimten niet toegankelijk.
Toegangskaarten voor de overtocht, inclusief rondleiding, kosten 12,50 euro per persoon. Kinderen tot en met 6 jaar hebben
gratis toegang (onder begeleiding; maximaal vier kinderen per
begeleider.
Kaarten kunnen vooraf worden
besteld via internet: www.ijmuidenserondvaart.nl, of telefonisch:
0255-511676. Maar ook aan
boord van de ‘Koningin Emma’
kunnen kaarten worden gekocht.

Vier gewonden bij
ernstig ongeval op A9
Regio - Bij een zwaar verkeersongeval op de A9 zijn afgelopen
maandag vier gewonden gevallen. Rond 15.00 uur ging het op
de snelweg richting Alkmaar ter
hoogte van Spaarndam mis. Bij
het wisselen van rijbaan raakte
een auto een andere auto. Eén
van de wagens kwam uiteindelijk op zijn dak terecht en kwam
tientallen meters verder tot stilstand.
Direct werd er opgeschaald naar
een ‘middel hulpverlening’ waarna diverse brandweer, politie en
ambulances werden opgeroepen
om hulp te bieden. Ook het trau-

mateam uit Rotterdam is ingezet
om hulp te bieden.
In totaal raakten er vier personen
bij het ongeval gewond. Zij zijn
na de eerste zorg naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling.
De snelweg richting Alkmaar is
door het ongeval lange tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Vanaf het Rottepolderplein
was de A9 al afgesloten. De weg
kon pas weer worden vrijgegeven nadat de verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie
het onderzoek had afgerond. (foto: Michel van Bergen)

ZOMERFESTIVAL 2015

Z

Z

UITSLAG
LOTERIJ

ZOMERFESTIVAL 2014
Heeft u prijs? Gefeliciteerd! Om uw prijs te ontvangen kunt u reageren op info@kortebaandraverij.nl
of contact opnemen met de Stichting Harddraverij,
telefoon 06-54357503.

Foto’s: Erik Baalbergen en Machiel Kraaij

Lotnummer Aangeboden door:
4151
WinSys
4271
LEV Sieraden
3342 Fernando Wokke- Smokey Village
4073
Emy`s Schoonheidssalon
5658
Fundata
3671
Juwelier Robin
4264
Juwelier Robin
5322
Abelia
3772
Abelia
3087
BOS Driver Academy
5215
Grieks restaurant Kreta
3063
Mojo`s eten en drinken
4315
Nagelnieuw, Nagelstudio
Tot in de Puntjes, Kapsalon
5175
BB Style Kennemerlaan
3760
HRC RIJBEWIJS
5420
Kruiten
5555
Grand Café Valerius
5298
Café ‘t Centrum
3663
Café ‘t Centrum
4087
Café Cheers
3706
Café Cheers
4180 Fernando Wokke-Smokey Village
3701
5877
4131
3683
3397
5668
5181
3054
4277
4199
5173
4144
5391
3358
5519
3057
3385
5448
4216
4265
5265
3676
4102
5296
5550
4084
4118
5631
3937
3251
4059
5610
3348
3360
4220
5959
4106
3715
5868
4246
5400
3211
5505
5894
5605
3433
5479
3128
4218
3282
5293
5871
5153
3280
5522
5651
4089
5285
5540
3355
4235
4327
4274
5284
5702
5409
4273
3252
3382

Boeketterie Bonny
Boeketterie Bonny
De kaasmarkt
La Madonna
Viskios Zeester Kennemerplein
Q8 Ruijs wasstraat
Q8 Ruijs wasstraat
Q8 Ruijs wasstraat
Q8 Ruijs wasstraat
Q8 Ruijs wasstraat
Q8 Ruijs wasstraat
Q8 Ruijs wasstraat
Q8 Ruijs wasstraat
Q8 Ruijs wasstraat
Q8 Ruijs wasstraat
Marmar
Domino`s Pizza
Domino`s Pizza
Slagerij van der Linden
Slagerij van der Linden
New York Pizza
New York Pizza
New York Pizza
New York Pizza
New York Pizza
New York Pizza
New York Pizza
New York Pizza
New York Pizza
New York Pizza
De Liefde
De Liefde
De Liefde
Cigo
Cigo
PC plus computerwinkel
PC plus computerwinkel
PC plus computerwinkel
PC plus computerwinkel
Lan Nailstudio
Lan Nailstudio
Lan Nailstudio
Lan Nailstudio
Kok Fietsenhandel
Kok Fietsenhandel
Kok Fietsenhandel
Kennemersnackbar
Toko Bandoeng Indonesische afhaal
Foto Loek Anderson
Supermarkt Albert Heijn
Supermarkt Albert Heijn
Bij BO
Jacky Hart
Korf Catering
Beeksma banket
Creation Hair-Make up
Body manager
Slijterij Zeewijck
IC Paris
Angela`s haarmode
Dinges expres
Dinges expres
Wijnker
Wijnker
Het Goudhaantje
Het Goudhaantje
Het Goudhaantje
Het Goudhaantje
Het Goudhaantje

Artikel
Acer Chrome Touch
Geschenk van LEV sieraden
Geheel verzorgde thuis BBQ voor 2 personen t.w.v €130,00
Waardebon Schoonheidsbehandeling bij Emy Schoonheidssalon
HP Printer 4507
Kadobon
Kadobon
Waardebon van € 25,00
Waardebon van € 25,00
1 rijtraining van 3 uur of 3 uur rijles
Kadobon t.w.v. € 50,00
Kadobon t.w.v. € 25,00
Kadobonnen pakket van Nagelnieuw en
kapsalon Tot in de Puntjes
Waardebon ter waarde van € 25,00
1,5 uur autorijles
Tapa`s menu voor 2 personen
Lunchbon ter waarde van € 25,00
Waardebon voor 1 meter bier
Waardebon voor 1 meter bier
Waardebon t.w.v. € 20,00
Waardebon t.w.v. € 20,00
1x BBQ pakket, bestaande uit BBQ emmer, Smokey
Village BBQ Rub, Smokey Village Bier t.w.v. € 30,00
Kadobon t.w.v. € 25,00
Kadobon t.w.v. € 25,00
Hollandse Edammer kaasbol
Kadobon van € 20,00
Kadobon van € 10,00
Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. € 13,50
Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. € 13,50
Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. € 13,50
Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. € 13,50
Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. € 13,50
Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. € 13,50
Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. € 13,50
Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. € 13,50
Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. € 13,50
Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. € 13,50
Waardebon voor een broodje döner
Waardebon voor 1 Medium Pizza
Waardebon voor 1 Medium Pizza
Kadobon van € 7,50
Kadobon van € 7,50
Waardebon voor Pizza
Waardebon voor Pizza
Waardebon voor Pizza
Waardebon voor Pizza
Waardebon voor Pizza
Waardebon voor Pizza
Waardebon voor Pizza
Waardebon voor Pizza
Waardebon voor Pizza
Waardebon voor Pizza
Woondecoratie Hart
Woondecoratie Beeld
Woondecoratie Beeld
Windlichtjepakket
Windlicht en uilenspaarpot
Waardebon van € 12,50
Waardebon van € 12,50
Draadlose computermuis
Doosje met 10 CD-R disc
Kadobon van € 5,00
Kadobon van € 5,00
Kadobon van € 5,00
Kadobon van € 5,00
Fietstas
Fietsslot
Fietsslot
Waardebon van € 5,00
1 complete maaltijd t.w.v. € 9,75
Foto album
BK Koekenpan
Waardebonnen ter waarde van € 20,00
Portemonee
Strandtas
Waardebon met fles wijn
Kadobon ter waarde van € 10,00
Haarverzorgingset
Scrubzout en voetencreme
Fles Breesaap Tripel
Kadopakket voor heren
Kadobon ter waarde van € 25,00
Waardebon van € 5,00
Waardebon van € 5,00
1 appeltaartje
1 appeltaartje
Waardebon voor 1 gegrilde kip
Waardebon voor 1 gegrilde kip
Waardebon voor 1 gegrilde kip
Waardebon voor 1 gegrilde kip
Waardebon voor 1 gegrilde kip
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Herinrichting Grote
Hout- of Koningsweg

Inloopavond
in nieuwe zaal
Westerveld
Driehuis - Begraafplaats en
crematorium Westerveld houdt
woensdag 29 juli weer de maandelijkse inloopavond. U kunt dan
zonder afspraak van 18.30 tot
21.00 uur binnenwandelen en de
voor u belangrijke vragen stellen. Medewerkers ontvangen
belangstellenden in de toonzaal,
die onlangs geheel gerenoveerd
is. Nieuw, modern meubilair en
frisse kleuren nodigen uit tot
open gesprekken. En uiteraard
is daar ook de uitgebreide collectie aan gedenktekens, urnen
en assieraden. U bent van harte welkom een kijkje te nemen
en de mogelijkheden van Westerveld te ontdekken. Om juiste
keuzes te kunnen maken, is het
van belang om te weten wat er
allemaal mogelijk is. Westerveld
organiseert daarom elke laatste woensdag van de maand een
inloopavond. Zie ook www.bcwesterveld.nl.

Kofferbakmarkt
Velserduinplein
IJmuiden - Zondag 26 juli wordt
weer een gezellige kofferbakmarkt gehouden op het Velserduinplein (achter de Hema) in
IJmuiden. Net als voorgaande
markten, zal het weer vol staan
met mensen die hun overtollige spullen vanuit hun auto aan
de man willen brengen. Wie ook
aan de markt wil deelnemen kan
gewoon aansluiten in de rij. De
kosten zijn vanaf 10 euro per
auto. De kofferbakmarkt begint
om 08.00 uur en is om 15.00 uur
weer afgelopen. Voor meer informatie: 0255-518380 of 0657539029. De volgende kofferbakmarkten zijn op 30 augustus
en 20 september.

Rommelmarkt
Kennemerplein
IJmuiden - Zaterdag 1 augustus
wordt van 09.00 tot 17.00 uur een
rommelmarkt georganiseerd op
het Kennemerplein (tegenover
de Vomar). Er zullen weer veel
kramen staan met van alles en
nog wat. Wie ook zijn overtollige
spullen aan de man wil brengen
kan een kraam huren. Voor meer
informatie of reserveringen: telefoon 0255-533233 of 0610475023. De volgende markt is
op 22 augustus, de markt op 5
september is afgelast.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Santpoort-Zuid - Op woensdag 15 juli regende het al vroeg
in de ochtend. De geplande opening van de drie nieuwe fietsenbergingen achter
de flats aan de Van Dalenlaan
dreigde dan ook in het water
te vallen. Maar de weergoden
waren betrokkenen toch gunstig gezind. Om half drie werd
het droog en konden de feestelijkheden gewoon doorgang
vinden.
En feestelijk was het zeker. Veel
bewoners van de Van Dalenlaan kwamen op het feestgedruis af. Om 15.00 uur knipte
directeur-bestuurder Paul Vreke van Brederode Wonen samen met de twee initiatiefnemers het lintje van een van de
bergingen door en was de opening een feit. In zijn toespraak
vertelde Vreke dat het initiatief voor het realiseren van deze extra bergingen door bewoners genomen is.
Zij signaleerden dat het gebruik van de bergingen in het
souterrain voor de ouder wordende bewoners lastiger werd
en vroegen Brederode Wonen
medewerking voor het oplossen van dit knelpunt. De huidige bergingen liggen onder de
flats, waardoor bewoners hun

fiets via een steile trap (met
een fietsgootje) naar boven
moeten zeulen. Voor ouderen
wordt dit te lastig, zeker nu de
elektrische fiets steeds meer
zijn intrede doet.
Door drie nieuwe bergingen op
de begane grond te bouwen, is
er stallingsruimte voor fietsen
gerealiseerd die goed toegankelijk is. Zo blijft de mobiliteit
van onze bewoners behouden,
vertelt Vreke.
Er was ook een prijsvraag onder de bewoners uitgeschreven voor het verzinnen van een
naam voor de stallingen. De jury koos unaniem voor ‘Fietsendaaltjes’, zeer toepasselijk verzonnen.
De gemeente Velsen steunde het plan en gaf een vergunning voor de bouw van de bergingen af. Wethouder Floor Bal
was ook bij de opening aanwezig en vond het een goede oplossing voor senioren. Hij genoot zichtbaar van het feestje.
Met een drankje en een hapje en begeleid door de muzikale klanken van het elektrische
orgel van de heer Dijkshoorn
ontvingen de bewoners van 50
jaar en ouder (of bewoners met
een beperking) de sleutels van
hun nieuwe berging.

Huishoudelijke
Hulp Toelage
IJmond – De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk
hebben een eigen aanpak voor
het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).
Deze rijkssubsidie is bestemd
om werkgelegenheid bij zorgaanbieders in stand te houden.
Er wordt weliswaar samengewerkt met Zuid-Kennemerland
maar deze hebben een aanpak
met resultaatfinanciering, terwijl het in de IJmond gaat om
financiering per uur. Er zit daarom een duidelijke grens aan
het budget. Het Rijk bepaalt
dat alleen met gecontracteerde
zorgaanbieders mag worden

gewerkt. In de IJmond wordt
de toelage verekend na declaratie door de zorgaanbieder.
Het gaat om een subsidie van
312.000 euro per jaar in 2015
en 2016. Per week ma maximaal 3 uur (per cliënt) HHT ingekocht worden. Er worden wel
stricte voorwaarden gesteld
aan de omstandigheden. Het
gaat globaal om cliënten die
door de kanteling minder uren
hulp krijgen, maar ook mantelzorgers die geregistreerd staan
bij Maatje Z of Socius kunnen
onder bepaalde voorwaarden
in aanmerking komen voor de
regeling.

Velsen-Noord – Omdat een
deel van het riool van de Grote
Hout- of Koningweg in slechte
staat is zal dit begin 2016 worden vervangen. Tegelijkertijd
wordt ook de wegindeling aangepast. Dat betekent onder meer
dat de noordtak van deze weg
wordt ingericht als 30 kilometer/uur zone. Dit gebeurt omdat
er regelmatig klachten zijn over
te hard rijden. Op 11 mei is hierover tijdens een bijeenkomst gesproken en er kwamen veel positieve reacties op de voorgestelde aanpassingen. In de nieuwe
situatie wordt de weg behoorlijk versmald en worden kruispuntplateaus aangebracht. Verkeer van rechts krijgt dan voor-

rang. Door de versmalling komt
er extra ruimte voor groen. Omdat de weg een open karakter
heeft is gekozen voor inzaaien
van gras. Ook worden ter hoogte van het Guldewagenplantsoen
enkele extra parkeervakken aangebracht. De wegindeling van dit
plantsoen wordt niet veranderd,
wel komt er nieuwe bestrating.
De plannen zijn tot en met 28
augustus te bekijken op de website van de gemeente Velsen. In
de week van 17 tot 21 augustus
wordt hier een inloopavond over
gehouden. Betrokkenen kunnen
tot en met 28 augustus een reactie indienen op de plannen. Men
verwacht de werkzaamheden in
april 2016 te kunnen starten.

Velsen heeft 24
mensen op ‘payroll’
Velsen – Raadslid Ahmet Karateke van PvdA Velsen heeft het
college vragen gesteld over de
zogenaamde payrollconstructie. Onlangs werd bekend dat
tijdelijke krachten die via een
payrollconstructie bij gemeentes werken minder betaald krijgen, slechtere arbeidsvoorwaarden hebben en makkelijker ontslagen kunnen worden.
Dit kan worden gezien als oneerlijke concurrentie en uitbuiting en draagt niet bij aan
goed werk en bestaanszekerheid. Daarom heeft hij vragen
gesteld over de gang van zaken
in Velsen. Burgemeester Weerwind heeft geantwoord dat mo-

menteel 24 medewerkers op de
payroll staan. Zij worden ingezet waar tijdelijke medewerkers
nodig zijn, zoals in het zwembad en bij het klantcontactcentrum. Zij worden ingezet bij
piekmomenten, bij langdurige
ziekte of zwangerschapsverlof
van ambtenaren. Vaak ook bij
werk wanneer nog niet duidelijk is hoeveel formatieplaatsen
er nodig zijn. Desgevraagd antwoordde de burgemeester dat
er geen aanleiding wordt gezien de payrollconstructie af te
bouwen. De methode wordt gezien als ideale methode om tijdelijk werk met tijdelijk personeel op te lossen.

Velsense jongeren
drinken meer alcohol
Velsen – Volgens de Jeugdmonitor 2013-2014 verschillen Velsense jongeren niet veel
van andere jongeren in Kennemerland. GGD deed onderzoek
naar gezondheid, welbevinden
en de leefstijl van tweede- en
vierderklassers van middelbare
scholen onder 10.000 jongeren
in Kennemerland. De scholieren vulden zelf een digitale vragenlijst in. 1320 scholieren uit
Velsen deden mee aan het onderzoek. Daaruit bleek dat Velsenaren meer sporten en zich
veiliger voelen dan scholieren
buiten Velsen. Minder positief
was het feit dat zowel onder
tweedeklassers als vierdeklassers meer jongeren in Velsen
alcohol drinken. Vier op de tien
leerlingen gaf aan te hebben
gedronken, vaak met goedvinden van de ouders. Tweedeklassers zijn rond de veertien

Kijk voor het actuele nieuws op
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jaar, terwijl vierdeklassers rond
de zestien jaar zijn. En dat terwijl alcohol drinken pas mag
vanaf 18 jaar. Ook eten Velsense jongeren minder groenten
dan hun klasgenoten van buiten Velsen. Opmerkelijk is dat
met name jongeren uit IJmuiden en Velsen-Noord een (veel)
minder goede gezondheid en
leefstijl hebben dan jongeren
uit Driehuis, Velserbroek, Velsen-Zuid en Santpoort. Bijna
een kwart van de Velsense leerlingen voelt zich psychisch ongezond, zij voelen zich somber
of in de put. Bij 15 procent komen psychosociale problemen
voor. 18 procent heeft wel eens
aan zelfdoding gedacht.
Alle gegevens worden nog door
de gemeenteraad bekeken. Dit
soort onderzoekgegevens is
onderdeel van eventueel nieuw
beleid.
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Speeltuin
Santpoort
gesloten

‘Tussen Schapen En Wolven’

Wim Spruit over
Beverwijkse politiek

Oud-journalist Wim Spruit (1952)
was van 2002 tot en met 2008 voor
de PvdA achtereenvolgens
gemeenteraadslid en wethouder
van Beverwijk.
Zijn dagelijkse aantekeningen voor,
in en na die periode vormen
de basis van dit boek.

In zijn Velsen-Noordse jaren
was hij bekend als welzijnswerker en als journalist van Dagblad Kennemerland. Hij was
ondermeer betrokken als vrijwilliger, dan wel bestuurslid
bij de Stichting Velsen-Noordse Aktiviteiten Kommissie VAK,
Velser Jeugd Centrale/Speliade, Werkgroep Sporthal Velsen-Noord, Tour de VelsenNoord, Wijkhoofd Anjerfonds,
Stichting
Samenlevingsopbouw Velsen en de Velser Gemeenschap.
Meer informatie over de inhoud van het boek, persstemmen enzovoort, zie de website
www.tussenschapenenwolven.
nl. (foto: Nick ter Horst)
Tussen Schapen
En Wolven
Aantekeningen over
de Beverwijkse politiek

Zelfs de moord op Gerard Zonneveld
en de link met twee CDA-raadsleden
ontbreekt niet. Natuurlijk gaat de
auteur in op het eenzijdig opheffen
van de stedenband met Wronki.

De vetes binnen de PvdA-Beverwijk
passeren de revue, net als de aanvallen
van de VVD op zijn persoon.

Wim Spruit

De auteur kijkt terug op een bewogen
periode in de Beverwijkse politiek.
Hij gaat geen onderwerp uit de weg
en schrijft openhartig over hoe hij
fractievoorzitter werd en gaat in op het
rumoer over zijn boeken ‘Beverwijk
& Oranje’ en ‘Dit was Beverwijk’.

Ambtelijke perikelen, heimelijke
verbonden tussen politiek en
journalistiek, de ondergang van Fred
Mosk, de val van Robbert Jan Piet,
het opstappen van Maarten Dijkshoorn, de gele kaart van Cees Bodewes, de (voorbije) liefde tussen VVD
en GroenLinks en het functioneren
van burgemeester Han van Leeuwen.

Tussen Schapen En Wolven

Velsen-Noord - Oud-journalist en publicist Wim Spruit (63)
heeft weer een boek geschreven: ‘Tussen Schapen En Wolven’, aantekeningen over de
Beverwijkse politiek. De oudVelsen-Noorder was van 2002
tot en met 2008, achtereenvolgens gemeenteraadslid en
wethouder van Beverwijk voor
de PvdA. Zijn dagboekaantekeningen voor, in en na die periode, vormen de basis van het
boek. Jan van der Linden, ook
oud-Velsen-Noorder en voormalig archivaris van de gemeente, schreef een inleiding.
Het boek telt 232 bladzijden,
heeft een harde omslag en is
voorzien van een leeslintje. De
prijs is 15 euro. ‘Tussen Schapen En Wolven’ is in Velsen te
koop bij Gemakswinkel Rozing,
Wijkerstraatweg 175, VelsenNoord of via de website www.
tussenschapenenwolven.nl en
bij de boekhandels in Beverwijk.
Wim Spruit kijkt in zijn nieuwe
boek terug op een bewogen
periode in de Beverwijkse politiek. Als fractievoorzitter had hij
te maken met een lastige coalitie van PvdA, CDA en VVD.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd Spruit
PvdA-wethouder in een coalitie met het CDA. Om gezondheidsredenen legde hij op 1
oktober 2008 zijn functie neer.
Spruit gaat geen onderwerp uit
de weg. Hij schrijft openhartig
en zonder omhaal.

Santpoort-Noord - Beschikt
u over levenservaring, een luisterend oor, inlevend vermogen
en de aanleg om het mensen
naar de zin te maken?
Inloophuis Kennemerland in
Santpoort-Noord, een veilige
plek voor kankerpatiënten en
hun naasten, heeft behoefte
aan uitbreiding van het huidige
team gastheren en gastvrouwen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers.
Zij zorgen voor een warme ontvangst en bieden een luisterend oor.
Daarnaast beantwoorden zij de
telefoon en organiseren of helpen zij bij activiteiten en houden het Inloophuis gezellig en
netjes. Van gastvrouwen en

www.

Wim Spruit

-heren wordt een wekelijkse beschikbaarheid van minimaal één dagdeel in de week
gevraagd.
Wat vraagt Inloophuis Kennemerland aan de vrijwilliger? Respect voor de gasten,
je kunnen inleven in de situatie
waarin de gasten zich bevinden, redelijke beheersing van
gespreksvaardigheden, in staat
zijn om de eigen ervaringen op
de achtergrond te plaatsen,
een collegiale houding, vermogen tot improviseren, deelname aan bijscholingen.
Meer weten of aanmelden?
Kijk op www.inloophuiskennemerland.nl of bel 023-8885367
om een afspraak te maken met
één van de coördinatoren.

.nl

Soli komt met De Oude
Glorie, het Stil-Orkest
Santpoort-Noord - Op 26 februari 1909 werd geschiedenis geschreven met de oprichting van de Rooms Katholieke
Muziekvereniging Soli Deo Gloria. Precies 1275 maanden later
(26 mei 2015) is het jongste en
tegelijkertijd oudste onderdeel
van de vereniging: Soli, De Oude Glorie opgericht.
Het woord Soli staat in deze voor:
Stil-Orkest, Ludiek en Innovatief.
Een Stil-Orkest, omdat er geen
enkele noot wordt gespeeld. Ludiek, omdat er verwarring wordt
gezaaid met hun complete outfit
van een marsorkest, hun presentatie als echte oude bejaarden
en een glimlach bij het publiek
veroorzaken vanwege het uitblijven van de daarbij behorende muziek. En innovatief, omdat
ze in een theaterachtige setting
– met op straat een relatief kleine bezetting van 5 tot maximaal
7 muzikanten – aandacht creëren en dat deze aandacht niet alleen ten goede komt aan de ge-

hele vereniging, maar ook aan
eventuele opdrachtgevers.
Met Soli, De Oude Glorie kunt
ook u extra aandacht creëren
voor uw zaak, uw jubileum, evenement, feestje of wat dan ook.
Tegen een zeer bescheiden vergoeding krijgt u een ludiek optreden van 20 tot 30 minuten. Dit
optreden bestaat uit een kleine
rondgang bij u in de buurt, voor
de deur of in uw pand, een toepasselijke speech en tot slot kan
het orkest in goed overleg uw reclame-uiting, in de vorm van een
vlag of bescheiden reclamebord,
gedurende het gehele optreden
meedragen.
Tijdens Dorpsfeest Santpoort
zal het Stil-Orkest zich op 7 augustus tijdens de jaarmarkt omstreeks 14.00 uur voor het eerst
aan het publiek presenteren.
Kortom: een innovatief project
waar uw omgeving en/of gasten nog lang over zullen napraten en daarbij steunt u ook nog
eens Muziekvereniging Soli.

Santpoort-Noord - Gedurende de Dorpsfeest Santpoort,
van 1 tot en met 8 augustus, is
de speeltuin in Santpoort gesloten. Voor de kinderen zijn er gedurende het Dorpsfeest leuke
en leerzame activiteiten zoals de
agrarische dag, de kindermarkt,
het ringsteken en nog veel meer!
De week erna is de laatste vakantieweek van de basisscholen en dan wordt weer de Speliade georganiseerd in de speeltuin: van 10 tot en met 14 augustus is er dan een springkussen
en worden spelletjes met prijsjes gedaan. Ook komt clown Onkie die ballonnen tot figuren kan
draaien, worden op een andere
dag ijsjes gratis verstrekt en ook
worden poffertjes gebakken. Het
programma wordt binnenkort
bekend gemaakt.

Seuntjens van
Telstar naar
VVV Venlo
Velsen-Zuid - Telstar en VVV
Venlo hebben overeenstemming
bereikt over de transfer van Ralf
Seuntjens naar de Limburgse club. De spits is dinsdagochtend medisch gekeurd bij VVV
en heeft een contract getekend.
Commercieel directeur Steef
Hammerstein is verheugd dat
er een einde is gekomen aan de
onzekerheid. ,,Het was voor ons
een bittere pil dat Ralf niet meer
voor ons wilde voetballen en een
arbitragezaak aanspande. Het is
te danken aan de inspanningen
van beide clubs dat er een passende oplossing is gevonden.’’
Seuntjens kwam in 2014 transfervrij over van FC Den Bosch. In
zijn seizoen bij Telstar kwam de
aanvaller tot 17 doelpunten in 36
wedstrijden.

Ouderenn

Ouderennieuws
Wietlucht Planetenweg
IJmuiden - De politie hield vorige week vrijdagmiddag een
24-jarige man uit IJmuiden aan
wegens het kweken van hennep.
De politie kwam de kwekerij op
het spoor dankzij de tip dat het
rook naar wiet. Agenten troffen
in een ruimte in de woning aan

de Planetenweg een hennepplantage aan met 64 planten en
een hoeveelheid geld.
De verdachte is meegenomen
naar het politiebureau en in verzekering gesteld. De hennepplanten zijn ingenomen en vernietigd. (foto: Ko van Leeuwen)

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant gesloten in verband
met de zomerstop. Op maandag 3 augustus is het restaurant
weer geopend.
Open tafel heeft zomerstop. Zij
gaan op vrijdag 11 september
weer van start.
Zomerfeest op vrijdag 14 augustus. Met een uitgebreid koud
buffet en optreden van Guus van
den Berghe. Feest begint om
16.00 uur. Kaartjes kosten 8,50
euro en zijn vanaf heden verkrijgbaar aan het buffet.
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Registratie
gehandicaptenparkeerkaart
Velsen – Raadslid Els Zorgdrager van D66 Velsen heeft het
college vragen gesteld over de
mogelijkheid om gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) te registreren. Omdat deze kaarten erg gewild zijn op de zwarte
markt worden deze vaak uit auto’s gestolen. Gevolg veel schade aan de auto! Om dit te voorkomen is het mogelijk deze
kaarten landelijk te registreren
bij de Rijksdienst voor Wegverkeer. Gestolen, verloren en verloren GPK’s zijn snel te blokkeren en daarmee direct onbruikbaar. Registratie dient te gebeuren via de gemeente die de kaarten uitgeeft. In Velsen werkt men
nog niet met dit systeem. Wethouder Vennik geeft echter aan
dat per 1 mei van dit jaar de afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten anders is georganiseerd. Tijdens dat proces werd
duidelijk dat Velsen niet is aangesloten bij het Nationaal Parkeer Register (NPR). Inmiddels
is de aansluitprocedure in gang
gezet. Men verwacht dat deze
in het vierde kwartaal van 2015
wordt afgerond.

Velsense
Europastrategie
Velsen – Kennis, innovatie en
energie zijn drie speerpunten
van de Europastrategie die door
het college van Velsen is vastgesteld. Doel van de strategie is om
kennis, netwerken en fondsen te
kunnen gebruiken. Dat gebeurt
niet alleen als gemeente, maar
ook in regionaal verband met de
IJmond en MRA, Metropoolregio Amsterdam. Hoofddoelstelling is innovatie in de maakindustrie en als offshore-/ windhaven. Als gemeente zal Velsen
niet zelf lobbyen maar wel inspringen als de kans op samenwerking zich voordoet of het actief steunen van beleid. In groter verband (Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG) is Velsen ook actief bij het volgen op
luchtkwaliteit en op het gebied
van visserij.

Rondrit met
stoomtrein
IJmuiden - Zondag 26 juli organiseert Vereniging Hoogovensstoom weer een rondrit met de
stoomstrein (met fotostop) over
het stalenbedrijf Tata Steel. De
trein vertrekt van station Velserbosch om 10.45 uur. Om 12.15
uur is de trein weer terug op het
station. Kaartjes kunnen aan het
loket worden gekocht of reserveren via www.csy.nl of www.
hoogovensstoomijmuiden.nl.

Huurders in Velsen
hebben het zwaar

Marktkramen te huur
tijdens Pinkenweekend
Santpoort-Noord -In het kader van het Pinkenweekend
2015 wordt op zaterdag 10 oktober van 09.00 tot 14.00 uur rond
de Naaldkerk in Santpoort een
agrarische-, biologische- en curiosamarkt gehouden. Voor deze
markt zijn marktkramen te huur.
De huur bedraagt 25 euro.
Het Pinkencomité van de Naaldkerk organiseert het Pinkenweekend voor de 82ste keer.
Rond de kerk worden ongeveer
dertig kramen neergezet. Bij de
speciale ‘kerkkramen’ komt de
opbrengst rechtstreeks ten goe-

de aan het onderhoud van het
kerkgebouw. Er blijft altijd geld
nodig om de kerk in goede staat
te behouden voor de komende
generaties.
Wie belangstelling voor een
kraam heeft, kan zijn of haar
naam, adres en telefoonnummer
doorgeven via het e-mailadres
Olvab@hios.nl (geef daar bij aan
wat je wilt gaan verkopen) of
door te bellen met Job Schoorl
via 06-10891029. De Naaldkerk is te vinden aan de Frans
Netscherlaan 12 te SantpoortNoord. (foto: Jaap Schoen)

Velsen – Op aandringen van
SP Velsen is onderzoek gedaan
naar de betaalbaarheid van het
wonen in Velsen op buurtniveau.
Atrivé voerde het onderzoek uit.
Op buurtniveau is de gemiddelde woonquote van huurders onderzocht. Alle drie de woningcorporaties hebben meegewerkt
aan het onderzoek. Bij het onderzoek is niet alleen gekeken
naar huurprijs en inkomen, maar
ook naar vaste lasten en andere
kosten van een huishouden, mede gebaseerd op gegevens van
het Nibud.
Uit het onderzoek blijkt dat bepaalde doelgroepen het zo zwaar
hebben dat zij risico lopen te
moeten bezuinigen op basisbehoeften. Het gaat dan met name
om gezinnen met kinderen die
huurtoeslag krijgen. In mindere
mate hebben ook samenwonende mensen tot 65 jaar die huurtoeslag ontvangen dit probleem.
Door de stijgende woonlasten
zal dit ook gaan spelen bij andere doelgroepen. Zelfs mensen
die geen huurtoeslag ontvangen
lopen gevaar te moeten inleve-

ren op sociale participatie zoals
bezoek aan theaters, deelname
aan cursussen en dergelijke.
Alleenstaanden komen, gemiddeld genomen, nauwelijks in financiële problemen door de stijgende woonlasten.
Het onderzoek heeft uitgewezen
dat de problemen vooral spelen
bij gezinnen in Velsen-Noord,
Velserbroek en Zeewijk/ IJmuiden. Zowel gezinnen met als
zonder huurtoeslag komen geld
tekort voor sociale activiteiten.
Volgens onderzoek is de sociale
woningvoorraad in Velsen groot
genoeg om de sociale doelgroep van nu en in de toekomst
te huisvesten. Er is berekend
dat het verstandig is aan te sturen op een huurprijs van maximaal 618,24 euro voor de doelgroep. Woningcorporaties zijn
door maatregelen van de overheid gebonden aan bepaalde
afspraken over bezuinigingen,
waardoor het verhogen van de
huren bijna onontkoombaar is.
Desondanks doen zij hun best
rekening te houden met de mogelijkheden van huurders.

OpenIJ legt nieuwe
grote zeesluis aan

Weekend vol verhalen

IJmuiden - Na bijna 100 jaar is
de Noordersluis in IJmuiden aan
vervanging toe. Rijkswaterstaat
is voornemens de bouw van de
nieuwe zeesluis IJmuiden bij de
ingang van het Noordzeekanaal
te gunnen aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande
uit BAM, VolkerWessels en DIF
wordt na definitieve gunning verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de nieuwe zeesluis gedurende 26 jaar.
Een nieuwe, grotere zeesluis moet
de bereikbaarheid van de haven
van Amsterdam verbeteren en
de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter
wordende zeeschepen. De nieu-

we zeesluis wordt 70 meter breed,
500 meter lang en 18 meter diep.
De bouw start begin 2016 en de
nieuwe zeesluis is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.
Rijkswaterstaat, provincie NoordHolland, gemeente Amsterdam
en Havenbedrijf Amsterdam NV
werken samen bij de bouw van de
nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden. De gemeente Velsen is betrokken als wettelijk adviseur in
het kader van de ruimtelijke ordening. De nieuwe zeetoegang
IJmond is onderdeel van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat. Dat omvat zes projecten:
keersluis Limmel, 2e kolk Eefde,
3e kolk Beatrixsluis, Zeetoegang
IJmond, Zeesluis Terneuzen en de
Afsluitdijk.

Santpoort - Stichting Vertelkunst Haarlem en omstreken
houdt komend weekend een
muzikale vertelvoorstelling voor
(jong)volwassenen in de Ruïne van Brederode, en een verhalensessie voor kinderen in korenmolen de Zandhaas.
Vrijdagavond 24 juli brengt de
Santpoortse verteller Piet Paree samen met harpiste Yolanthe
Cornelisse in de Ruïne van Brederode een muzikale vertelvoorstelling rond twee verhalen van
de magisch realistische verhalenschrijver Belcampo: de Val en
Bekentenis; verhalen over liefde,
verlangen en schuld. Voor informatie zie: www.pietparee.nl.
De Ruïne van Brederode, waar
nu ook een prachtige beelden-

Regio – Per 1 januari 2017
loopt het contract van de OVtaxi af. Omdat de provincie deze taak wil decentraliseren gaat
men in de regio IJmond, ZuidKennemerland en Haarlemmermeer op zoek naar een alternatief voor dit zogenaamde doelgroepenvervoer.
Er wordt nu een visie vastgesteld om dit te regelen. Twee
ambities zijn minder doelgroepenvervoer en een efficiëntere
organisatie. Vanwege de kanteling in de Wmo zal vervoer via
een gemeenschappelijke regeling niet voor elke klant vanzelf-

sprekend zijn. Per klant en vervoersvraag zal worden vastgesteld wat de beste oplossing is.
Men verwacht een verdere integratie tussen openbaar vervoer
en doelgroepenvervoer, maar
ziet ook kansen voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en
wil ook (al bestaande) alternatieve vervoeroplossingen integreren. Regionale samenwerking tussen gemeenten moet
een besparing van 5 procent
opleveren voor het leerlingenvervoer en een besparing van
zelfs 25 procent op het Wmovervoer.

tentoonstelling is te bewonderen, is die avond open vanaf 19.45 uur. Adres: Velserenderlaan 2, Santpoort Zuid. Start
voorstelling: 20.30 uur. Entree
Ruïne is 3 euro.
Zaterdagmiddag 25 juli tussen
14.00 en 16.00 uur in de schuur
tegenover korenmolen de Zandhaas aan de Velserhooftlaan in
Santpoort-Noord vertellen de
Haarlemse vertelster Marjon Rekoert en de Leidse vertelster Desiree van Keulen het verhaal van
een drie molenaarszoons die de
wijde wereld intrekken en drie
verhalen met een B. Voor informatie zie: www.molendezandhaas.nl. Zowel vrijdag als zaterdag wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld.
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DORPSFEEST SANTPOORT
IN TEKEN VAN
‘2000 JAAR ROMEINEN’
Omdat 2000 jaar geleden de Romeinen zich
in Velsen vestigden, loopt dit thema als rode
draad door het Dorpsfeest Santpoort dat van
1 tot en met 8 augustus wordt gehouden. Zo
worden deelnemers tijdens de ludieke evenementen, zoals steppenrace en ringsteken, uitgedaagd zich uit te dossen als Romeinen, Barbaren, Batavieren, Kelten, Druïden, Galliërs,
Grieken, Hunnen of Friezen. Als grote finale
staat de laatste zaterdag van het dorpsfeest in
het teken van ‘2000 jaar Romeinen’. Het evenemententerrein bij de Ruïne van Brederode
wordt op 8 augustus omgetoverd tot Romeinse
en Frieze kampen, compleet met een smederij,
soldaten en muntenslagerij.
Op de laatste zaterdag van het Dorpsfeest
komen grote groepen ‘LARP-en’ naar het evenemententerrein bij de Ruïne van Brederode.
LARP staat voor ‘live action role-playing’. Het
is een serieus rollenspel waaraan grote groepen verklede spelers tegelijkertijd een verhaal
spelen.
Denk daarbij aan de openingsceremonie om
10.00 uur s’ morgens, waarbij Friezen bij het
kampement staan opgesteld om de bezoekers,
waaronder ook burgemeester en wethouders,
staande te houden. Op dat moment komen de

Romeinen eraan. Zij vragen toestemming aan
de Frieze hoofdman om bij de Ruïne een haven te mogen bouwen. Als symbolische handeling bieden de Romeinen een tros druiven aan.
De zoetheid wordt door de Friezen geloofd
en zij geven toestemming aan de Romeinen
en bezoekers om naar het exercitieterrein te
gaan. Vervolgens spelen zich gedurende de dag
allerlei taferelen op het evenemententerrein
af, alsof het 2000 jaar geleden was.
Romeinse soldaten voeren een exercitie uit en
geven uitleg over de rangen en de commando’s. De ruiters van de cavalerie tonen hun
kunsten met werpspiesen en zwaarden. Ook
zijn er demonstraties van handboogschieten
en pilum werpen. De Romeinen waren daarin
zeer bedreven. Met het spel Kinderdril worden
dappere kinderen getraind met een uitrusting
met houten stokken.
In de mobiele Taveerne speelt het dagelijks
leven zich van de Romeinen af. Hier wordt
gedobbeld, gekookt en gegeten, spelen de
soldaten het molenspel en hebben zij hun
vechtpartijtjes….
Daarnaast kunt u het dagelijks leven van de
Friezen ervaren. Zij koken hun potje en laten

de bezoekers een proefje nemen. De smid laat
het vuur gloeien en de hamerslagen klinken u
van verre tegemoet. De Friezen laten muziek klinken met snorrebot en op fluitjes van
schapenbot. Kinderen kunnen een eigen potje
kleien of proberen zelf graan te malen. Met
wol mogen ze vilten of kaartweven en planten
verzamelen voor het verven van wol. Een
muntmeester laat zien hoe hij in opdracht van
de gouverneur munten slaat. Het soldij voor
de soldaten.
Speciaal voor de kinderen is er ook een miniexercitie met de soldaten. En in het kampement is een scorpio catapulta opgesteld.
Verder zijn er demonstraties handwerken,
koken, houtbewerking, leerbewerking en slingerkogels maken.
Kortom, u waant zich helemaal in het jaar 15
na Christus. Het evenement duurt van 10.00
tot 17.00 uur en de toegang is gratis.
Dat de Harddraverij Vereniging Santpoort zo
uitpakt, komt omdat ze een bijzondere band
hebben met de Romeinen. Bas Kuntz, voorzitter van de Harddraverij Vereniging, vertelt: ,,In
1993 werd een groot opgravingsonderzoek
voltooid waar nu het kantoorgebouw van het
Waterleiding bedrijf Noord-Holland (PWN)
staat. Bij dit onderzoek werden de resten van
een kerk gevonden en tal van bewoningssporen van 600 voor Christus tot en met enkele
honderden jaren na Christus.”
Recent zijn de eindresultaten van onderzoek
bekend geworden. Kuntz: ,,Bij de resten van
de kerk zijn karrensporen gevonden van een
weg die van zuid naar noord liep en uit de
Romeinse tijd dateert. In die karrensporen was
een groot aantal hoefafdrukken van paarden
te vinden die zich in een groep over deze weg
verplaatsten richting een Romeinse herberg
die in noordelijke richting stond. Met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we stellen dat de Romeinen al 2000 jaar
geleden een harddraverij hielden van de kerk
naar de Taveerne, de Romeinse herberg. Dus
hebben wij de primeur, om na 22 jaar archeologisch onderzoek te kunnen aantonen: er is al
2000 jaar harddraverij in Santpoort.”
Eén van de bijzondere voorwerpen die tijdens
de opgravingen is gevonden, is een originele
Romeinse lakzegel. Het gaat om een zwarte
onyx steen met de afbeelding van een biga,
een Romeinse strijdwagen. De afbeelding van
deze biga is voor het jaar 2015 verwerkt in
het logo van de Harddraverij Vereniging.

ACTUELE INFORMATIE OP NIEUWE DORPSFEEST APP
Wie maximaal op de hoogte wil blijven van
alle activiteiten, uitslagen en bijzonderheden
van het Dorpsfeest Santpoort 2015 kan nu de
nieuwe app downloaden vanuit de App Store,
Google Play Store of Windows Store.
De app is natuurlijk gratis en kan snel gevonden worden onder de zoeknaam: ‘Dorpsfeest
Santpoort’. U kunt ook direct de QR code

scannen boven dit bericht, zodat u direct
wordt doorverwezen. Let op, mocht u de app
van vorig jaar nog op uw telefoon hebben, is
het aan te raden deze eerst even te verwijderen. De nieuwe app zal non-stop in de lucht
blijven.
Heeft u hem eenmaal op uw mobiel, dan
ontvangt u ook actuele pushberichten over

mogelijke wijzigingen
in het programma of
andere nuttige en aangename informatie.
Dus nu downloaden
die app!!
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NU INSCHRIJVEN VOOR TOERTOCHT
OLDTIMER BROMFIETSEN
Op vrijdag 7 augustus organiseert Vriendengroep Zweefzadel wederom een toertocht voor
oldtimer bromfietsen. Vertrek is vanaf 10.30
uur (verzamelen vanaf 09.00 uur) vanaf het
Burg. Weertsplantsoen. Michael Demmers,
John Joosten en Derek ter Berg vormen het bestuur van Vriendengroep Zweefzadel en zij zorgen er met z’n drieën voor dat er elk jaar een
mooie toertocht kan worden gereden tijdens
het Dorpsfeest Santpoort. Elk jaar schrijven er
ruim honderd oldtimer bromfietsen in om de

toertocht te rijden. De lengte van de rit is circa
30-40 kilometer.
Om alle deelnemers veilig de goede kant op
te sturen en op route te houden, rijden er tien
begeleiders mee. Natuurlijk is het rijden zelf
de belangrijkste reden om deel te nemen. Maar
als blijk van waardering krijgen alle deelnemers
aan het eind van de rit een leuke herinnering
uitgedeeld. Verder is er een aantal ‘schoonheidsprijzen’ te verdienen die in de vorm van
bekers worden uitgereikt.

De schoonheidsprijs hoeft niet te betekenen
dat de bromfiets glimt, het kan ook zijn dat
hij juist roestig is omdat deze nog origineel is.
Deelname is gratis. Inschrijven kan nu al via:
http://www.zweefzadel.nl/Evenementen/InschrijvenSantpoort/
Als u zich van te voren inschrijft, bent u zeker
van een lunchpakket en een herinnering. Voor
aanvullende vragen: Michael Demmers, info@
zweefzadel.nl of 06-42527705.

DORPSKERK SANTPOORT

ZINGEN MET DE FLUIT

Op zondag 2 augustus staan de twee zusjes
Beltiukova garant voor een prachtig Koffieconcert in de Dorpskerk aan de Burgemeester
Enschedélaan in Santpoort. Dasha (dwarsfluit)
en Ksenia (viool) worden daarbij ondersteund
door Vital Stahievitch op piano. Het is dan
alweer de 17de editie van het Koffieconcert
tijdens Dorpsfeest Santpoort.
Alle drie de musici zijn geboren en getogen in
Minsk waar ze ook hun muziekstudie deden.
In Nederland kregen zij de kans hun masterdiploma te behalen. Ksenia werkt in Minsk aan
het muzieklyceum en als soliste. Vital is docent aan het conservatorium van Amsterdam
en Dasha is soliste, werkt met haar ensembles
en heeft een eigen lespraktijk in Santpoort.
Het concert opent met de derde sonate van
Brahms voor piano en viool. Muziek die zich
laat luisteren als een roman waarin alle soorten emoties worden verklankt: liefde, warmte,
passie, grappen en drama. Romantische
muziek bij uitstek
Daarna soleert Vital Stahievitch in de Mephisto Waltz van Franz Liszt. Een duivels stukje
virtuositeit komt daar zeker aan te pas.
Over het derde stuk, de Sonatine opus 100
van Dvorák, is Dasha helemaal enthousiast.
,,Ik was op zoek naar nieuw repertoire en
stuitte op deze sonatine die eigenlijk voor
viool is geschreven. Het is heel vrolijke volks-

achtige muziek met dansende karakters en
melodieën. Het is alsof je met de fluit aan het
zingen bent en na een repetitie blijft het nog
lang zingen in mijn hoofd.’’
Als trio worden vier fragmenten uit ‘Siete
canciones populares Espanolas’ van Manuel
de Falla uitgevoerd. De Falla (1876-1946) zag
het als zijn muzikale plicht de vurige melodieën van zijn vaderland met hun prachtige
melancholische uithalen en trotse virtuositeit
te verplaatsen naar het klassieke podium. De
bewerkte volksliederen werden over de hele
wereld bekend, nadat de beeldschone en
waanzinnig populaire Spaanse zangeres Conchita Supervia ze opnam in haar repertoire.
Tot slot wordt Credo van Sergey Beltiukov (de
vader van de dames) uitgevoerd. Hij schreef
dit stuk in opdracht van de Wit-Russische
regering ter nagedachtenis aan de kernramp
in Tsjernobyl die toen tien jaar daarvoor had
plaatsgevonden. Het is een ontroerend mooi
stuk.
Vanaf 25 juli 2015 zijn de kaarten voor het
Koffieconcert gratis af te halen bij Booy Optiek (Hoofdstraat 166) en Nieuwland & Aarts
(Bloemendaalsestraatweg 127). Op 2 augustus
gaat de zaal open om 11.30 uur. Aanvang
concert om 12.00 uur. Een vrijwillige bijdrage
in de hoed van de voorzitter wordt zeer
gewaardeerd.

NIEUWE RUBRIEK

RINGSTEKEN VOOR SENIOREN
OP SCOOTMOBIELEN
Tijdens de Ringsteekdag op dinsdagochtend
4 augustus in het Dorpsfeest Santpoort wordt
een nieuw intermezzo ingelast tussen de
twee leeftijdsrubrieken van het ringsteken
op de fiets. De organisatie nodigt senioren
uit om 10.30 uur met hun scootmobiel in de
ring te komen om daarna een half uurtje met
elkaar te ringsteken. Anders dan het ringsteken op de fiets, paard en brommers, hoeven

de deelnemers met de scootmobielen geen
heel rondje af te leggen. Aan het eind van de
Hoofdstraat kunnen ze keren bij Ramis en
aan de andere zijde van de straat terugrijden
naar Café Bartje om aan te sluiten voor de
volgende ronde.
Inschrijven gebeurt vanaf 10.00 uur bij Bartje
voor de deur. Deelname kost 0,50 euro.

LAATSTE KANS
DEELNAME
STRAATVOETBALTOERNOOI
Over minder dan tien dagen gaat Dorpsfeest Santpoort 2015 van start. Met als
hoogtepunt voor de jeugd, het straatvoetbaltoernooi dat plaats vindt op maandag
3 augustus. De categorieën 9 tot en met
11 jaar en 11 tot en met 13 jaar zitten al
helemaal vol. Maar er is nog wel plek voor
de van vakantie terugkerende kinderen van
6 tot en met 8 jaar en voor de allerkleinste
van onder de 6 jaar die in de pauze een balletje kunnen trappen.
Zorg dat uw (klein)zoon of (klein)dochter
erbij is, schrijf ze nog snel in via de website:
www.straatvoetbalsantpoort.nl.
Het straatvoetbaltoernooi staat bekend om
haar, met sport & spel, dagvullend programma voor de deelnemende kinderen.
Ook dit jaar heeft Stichting Straatvoetbal
Santpoort weer een goed doel uitgekozen
om daar al het inschrijfgeld en de inkomsten van de koffieverkoop aan te doneren.
Dus ga zeker tijdens het toernooi aan de
koffie.
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VERRASSING BIJ JUBILEUMEDITIE
STERKSTE VAN SANTPOORT

De organisatie van de Sterkste van Santpoort
komt dit jaar met een verrassing! Zij hebben
de Fries Wout Zijlstra bereid gevonden om op

zaterdag 1 augustus 2015 naar de Weyman
Weide te komen. Zijlstra was niet alleen de
sterkste van Friesland en heel Nederland.
Bij de wedstrijd om de Sterkste man van de
Wereld werd hij derde!

De mannen van het ‘schaduwbestuur’ die dit
evenement alweer voor het vijfde jaar uit de
grond trekken (Koen Nijssen, Rens Hagen,
Jon Deudekom en
Gijs Ooms) willen
met de komst van
Wout Zijlstra een
gebaar maken naar
het trouwe publiek
en deelnemers.
Zijlstra zal hier en
daar een demonstratie geven van
zijn huidige “power” en zo nu en
dan de microfoon
ter hand nemen
om de deelnemers
aan te moedigen
of tips te geven.
Hij ondersteunt
daarmee het werk
van de speakers Jan
van der Meulen en
Juriaan van Beelen.
Er is bewust voor
de goedlachse
Zijlstra gekozen,
omdat het bij de Sterkste van Santpoort vooral
ook om de ‘fun’ gaat. Hoewel de deelnemers
altijd fanatiek strijden, is het zeker niet de
bedoeling dat de deelnemers elkaar te serieus
nemen. Het toernooi moet vooral leuk zijn

voor deelnemers én publiek.
De komst van Wout Zijlstra is mede mogelijk
gemaakt door een aantal trouwe sponsoren
(Stapper Sierbestrating, Boot Schilderwerken, Derkx & Davidson B.V., Sportcentrum
Santpoort, Hercules, Van Schagen Santpoort,
R. van Ravesteijn Timmerwerken, Duineveld
Transport, Tot Ziens Promotions en natuurlijk
Action Planet die dit jaar weer de hoofdprijzen verzorgt voor de sterkte man en sterkste
vrouw van Santpoort in de vorm van een
Powerboat Experience op de Noordzee.
Mede door de komst van Wout Zijlstra rekent
de organisatie dit jaar op een verhoogd aantal
vrouwen die meedoen. Of laten jullie de
Sterkste Vrouw van Santpoort (Marleen de
Kroon) dit jaar voor de 5e keer op-een-rij winnen? Bij de mannen gaat Thomas Wouterse
voor een hattrick en hij ziet ook graag nieuwe
en sterke tegenstanders in de ring verschijnen. Om het extra spannend te maken is het
parcours dit jaar wederom vernieuwd.
Bezoekers worden zeker aangeraden om op
tijd te komen, want deze jubileumeditie belooft vanaf het begin af aan een sterk spektakel te worden! Het toernooi vangt zaterdag 1
augustus om 12.00 uur aan en duurt tot 15.00
uur. Inschrijven kan via www.dorpsfeest-santpoort.nl of http://goo.gl/forms/mzbS0aV5cB.
En op de dag zelf tussen 11.00 en 12.00 uur.
Voor meer informatie over deelname: sterkstevansantpoort@gmail.nl.

WANDELEND HET DORPSFEEST SANTPOORT IN
Het Dorpsfeest Santpoort wordt op vrijdagavond 31 juli geopend met een aantal
monsterwandeltochten die de hele nacht
door worden gewandeld. We hebben het dan
over de 7e Nacht van Santpoort. Deelnemers
lopen dan routes van 60, 100 en zelfs 110
km! De volgende ochtend, zaterdag 1 augustus, komen onder de verzamelnaam ‘Rondje
Zandhaas’ de wandelaars aan bod die kortere
afstanden lopen.
Wandelen is uitstekend voor lichaam en geest.
Deelnemen kan op elk niveau: met het Rondje
Zandhaas zijn voor de startende wandelaar
mooie parcoursen van 5 en 10 kilometer door
Santpoort-Noord en Zuid uitgezet.
De iets meer getrainde wandelaar die gezellig
wil recreëren kan deelnemen aan de afstanden van 15 en 25 kilometer, die tevens door
het nationaal Park Zuid-Kennemerland gaat.
De wandelaars die voor het ‘echte grote’ werk
kiezen kunnen deelnemen aan de afstanden
van 40 en 50 kilometer, die via de havens van
IJmuiden, het strand en Zuid-Kennemerland
ook nog naar Overveen en Haarlem gaan. Al
deze afstanden starten zaterdag 1 augustus
op verschillende tijden vanaf het feestterrein

naast de Ruïne van Brederode.
Voor de geoefende wandelaar die graag de
uitdaging van een nachtwandeling aangaat
zijn de afstanden van 60, 100 en 110 kilometer gemaakt. Deze afstanden gaan voor
een groot deel gedurende de nacht door
het weidse polderlandschap ten noorden
van het Noordzeekanaal. Na 60 kilometer
sluiten deze routes zich aan op de 40 en 50
km-afstanden van de dagtochten. Deze drie
afstanden starten op vrijdag 31 juli om 20.00
uur exact vanaf het Soli Muziekcentrum naast
het station Driehuis.
Wandelaars lopen de verschillende routes
door het volgen van routepijlen, die met
toestemming van de autoriteiten als gemeente
Velsen, Natuurmonumenten en PWN door
de wijde regio worden opgehangen. De pijlen
zijn ronde gele stickers met een pijl en de
tekst ‘Rondje Zandhaas Santpoort’. In het
verleden zijn deze pijlen wel eens verwijderd, waardoor wandelaars die met name
niet uit de regio afkomstig zijn de weg zijn
kwijtgeraakt. En niets is voor een wandelaar
vervelender om extra kilometers te moeten
maken dan de afstand waarop zij zich hebben

ingesteld. Daarom verzoekt de organisatie
van deze wandeltochten namens de wandelaars iedereen de pijlen te laten hangen.
De pijlen worden vrijdag 30 juli aan bomen
en lantaarnpalen met tape opgehangen en
zondag 2 augustus weer keurig verwijderd.
Zie ook www.rondjezandhaas.nl.
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Stop met voeren van vogels
Mensen houden van vogels. En
meeuwen horen bij IJmuiden met
haar havens en de zee. We willen
ze daarom graag verwennen met
losse frietjes, broodkruimels etc.
Maar meeuwen en duiven kunnen
ook een plaag zijn. Help dat te
voorkomen!

Meeuwen
Meeuwen krijsen, bevuilen de
straat, pikken vuilniszakken open
en roven eten. U kunt ervoor zorgen dat ze bij u uit de buurt blijven.
Door ze vooral niet te voeren en uw
afval zorgvuldig op te ruimen. De gemeente kan weinig doen. Meeuwen
worden beschermd door de Floraen Faunawet. Het is verboden eieren te rapen, nesten weg te halen, te
beschadigen of te vernielen.
Duiven
Ook duiven kunnen voor overlast
zorgen. Vooral als het er veel bij elkaar zijn. De ene bewoner kan niet
meer op zijn balkon zitten door al-

le duivenpoep. De ander wordt er
zelfs ziek van en krijgt last van zijn
longen. Ook willen deze koerende beesten ons nog wel eens uit de
slaap houden. Geef ze geen eten! Vogels zijn uitstekend in staat om zelf
in hun voedselbehoefte te voorzien.
Enkele tips:
• Voer geen meeuwen en duiven
• Gooi uw afval en etensresten in
de afvalbak
• Afvalbakken goed sluiten
• Vuilniszakken pas vlak voor ophaaltijd langs de weg zetten
• Voorkom broedplaatsen door een
nestwerend materiaal op uw dak
te leggen of draden te spannen.
• Fruit, groenten en brood dat u
over heeft, kunt u kwijt bij de ingang van kinderboerderij Velserbeek. Daar staan speciale containers.
• Zeg het voort!

Gratis naar de speeltuin
Lekker naar de speeltuin? Dat kan
voor iedereen. De gemeente Velsen 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 Velsen. Speeltuin Santpoort,
Speeltuin Zeewijk of Speeltuin De
Veilige Haven in IJmuiden. Met de
seizoenkaart 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 loket’ 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 mogelijk. Let op! Mensen die
een uitkering 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.

Werkzaamheden
Dudokplein afgerond
Het was hard werken geblazen,
maar het is gelukt! Net voor de
bouwvakvakantie en geheel volgens planning zijn de werkzaamheden rond het gemeentehuis afgerond. Het riool is vervangen en
het Dudokplein is opnieuw ingericht. Het plein is nu duidelijk een
hart, dat omgeven is door gebouwen en dat deel uitmaakt van het
stratennet van IJmuiden.

De firma Kreeft Infra bv startte met
de werkzaamheden op 1 juni jl. Doordat ook het weggedeelte vanaf Plein
1945 tot aan de Raadhuisstraat is
opgeknapt, staat het gemeentehuis
meer centraal en is de ingang beter
zichtbaar. Het vernieuwde Dudokplein draagt de naam van de befaamde architect van het gemeentehuis:
Willem Dudok.
Kunstwerk
Opvallend zijn de zeven poortjes van
verschillende grootte op het plein.
Deze vormen een kunstwerk naar
het ontwerp van Paul van Osch. Zij

zorgen voor speelsheid en leiden
naar de ingang van het gemeentehuis. Het verkeer heeft zijn normale gang weer genomen. Als het plantseizoen aanbreekt –in het najaarworden de bakken gevuld met vaste
planten en heesters. De randen hiervan krijgen de functie van zitbank.
Na de bouwvakantie worden er op
bepaalde gedeeltes van de plantenbakken houten zitelementen geplaatst. Dan zullen ook de tijdelijke
lichtmasten worden vervangen door
nieuwe.
Ondergronds
Ondergronds heeft de opknapbeurt
eveneens geleid tot vernieuwing. Zo
zijn er onder het Dudokplein 228 infiltratiekratten ingegraven, waardoor regenwater kan infiltreren in de
zandige bodem van IJmuiden. Het
regenwater hier hoeft dus niet langer vermengd te worden met het rioolwater, waardoor het schoon blijft.
En dat levert weer een besparing op
de reinigingskosten op. (foto: Gemeente Velsen)

Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er is weer veel te doen in de gemeente
Velsen, zoals:
1 augustus
1 t/m 8 augustus
8 augustus
9 augustus

Dance Valley, 12.00 tot 23.00 uur
Dorpsfeest Santpoort
Dutch Valley, 13.00 tot 23.00 uur
LatinVillage Festival, 13.00 tot 23.00 uur

Maar er zijn nog veel meer activiteiten! Voor jong en oud. Kijk voor meer
informatie op www.velsen.nl > Sport, Recreatie en Cultuur > Toerisme.
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Voorbereiding aanleg grote zeesluis begonnen
De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe
grote zeesluis in IJmuiden zijn begonnen. Vanaf 2016 werkt Rijkswaterstaat aan de nieuwe sluis,
die minimaal 65 meter breed, 500
meter lang en 18 meter diep zal
worden. Deze moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren.

Om ruimte te maken voor de bouw
van de nieuwe zeesluis gaat Rijkswaterstaat ook het walradarsysteem
langs het Noordzeekanaal aanpassen. Dit systeem zorg ervoor dat de
schepen veilig worden begeleid. De
radarmasten geven een continue
verkeersbeeld van de scheepvaart.
Ook maken ze het mogelijk dat er
contact wordt onderhouden met de
verkeersleiders en dat de schippers
onderling met elkaar kunnen communiceren. In de omgeving worden
4 nieuwe walradarmasten gebouwd.
Zo blijft de bestaande radardekking
behouden en de veiligheid van het
scheepvaartverkeer gegarandeerd.
Wat zijn de effecten?
De masten zijn hoog. De straling die
uitgezonden wordt is laag en ruim
onder de door de overheid gestelde gezondheidsnormen. Bovendien
stralen de masten alleen naar de waterkant. Richting de landzijde is de
straling geblokkeerd om reflectie
van de landzijde te voorkomen. Hierdoor is er geen straling richting land
mogelijk.

Waar komen de 4 walradarmasten te staan?
Een van de masten komt te staan
op het spuigebouw. Deze wordt 40
meter hoog en krijgt radar- en marifoonantennes. Op het Pontplein
vervangen we de bestaande mast
van 12 meter door een mast van 25
meter. Op de deurenbergplaats (op
het vierde eiland oost) komt een
mast van 25 meter te staan en op
het Zuidersluiseiland (eerste eiland west) bouwen we een 40 meter hoge mast met marifoonantennes.
Wat is de planning?
In week 29 is gestart met de werkzaamheden op Zuidersluiseiland
voor de realisatie van voeding en
glasvezel. In week 35 worden gelijke werkzaamheden uitgevoerd op
de deurenbergplaats. In week 40
worden op alle vier locaties nieuwe
masten geplaatst. Hiervoor trillen
we buispalen in, waarin we de masten met behulp van een opbouwstuk verankeren. Na het plaatsen
van de nieuwe masten volgt een periode van 6 weken voor het realiseren van de installatie-onderdelen
infra, de radarinstallatie en het marifoonsysteem.
Leveren de werkzaamheden
hinder op?
De werkzaamheden worden grotendeels vanaf het water uitgevoerd, waardoor er beperkt verkeershinder zal zijn. Alleen bij het
plaatsen van de nieuwe mast op

OpenIJ bouwt nieuwe sluis
De aannemers BAM en VolkerWessels gaan de nieuwe zeesluis in IJmuiden bouwen, dat
heeft opdrachtgever Rijkswaterstaat maandag bekend gemaakt. Het consortium OpenIJ,
met als derde partij het financieringsfonds voor infrastructurele projecten DIF, is als beste
uit de aanbestedingsprocedure
gekomen.

Samenwerking
OpenIJ wordt verantwoordelijk
voor het ontwerpen, bouwen, fihet spuigebouw wordt gebruik gemaakt van een kraan die wordt opgesteld aan de Noordersluisweg.

nancieren en onderhouden van de
nieuwe zeesluis gedurende 26 jaar.
Voor dit grote project van 800 miljoen euro waren vijf consortia in
de race. De definitieve gunning aan
OpenIJ wordt in september verwacht. Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV werken samen bij de bouw
van de nieuwe grote zeesluis bij
IJmuiden. De gemeente Velsen is
betrokken als wettelijk adviseur in
het kader van de ruimtelijke ordening. (foto: Gemeente Velsen)
Het intrillen van de buispalen is
hoorbaar, maar niet te vergelijken
met het geluid van heien.

Kent u of bent u een zelfstandig ondernemer in nood?
Als alles goed gaat met je bedrijf,
staat iedereen in de rij. Maar gaat
het minder, dan sta je er als ondernemer vaak alleen voor. Dat
is de reden waarom onze gemeente zich heeft aangesloten bij
155-red-een-bedrijf, een onafhankelijk en kosteloos initiatief van
het Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf (IMK). Samen met het
IMK kan de gemeente acute hulp
bieden aan ondernemers in nood.

Meer dan 30.000 ondernemers in
Nederland werden eerder met succes geadviseerd en/of begeleid door
het IMK. Daarbij moet gezegd worden dat hoe eerder u hulp zoekt, des

te groter de kans op succes is. Op
2 juli jl. vond op het gemeentehuis
van Velsen een interessante bijeenkomst plaats over de werking van
155-red-een-bedrijf. Hier werden
onder andere administratiekantoren en ondernemers geïnformeerd
over de werkwijze van het IMK. Wat
uit deze informatieavond is gebleken, is dat het van groot belang is om
de samenwerking tussen de gemeente en het IMK voortdurend onder de
aandacht te blijven brengen.
Heeft u als ondernemer hulp nodig?
Dan kunt u kijken op www.155.nl.
Wilt u meer informatie? Neem dan
contact op via 088 9990 155.
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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-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 11
juli 2015 tot en met 17 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.

IJmuiden
Zeeweg 5, veranderen benzinestation van Q8 naar Ok benzine
(17/07/2015) 11950-2015;
Tiberiusplein ong., plaatsen geluidscherm t.b.v. realisatie HOV Velsen
(13/07/2015) 11748-2015.
Driehuis
HOV tracé deelgebied 5, aanleggen

perron (17/07/2015) 11940-2015;
Hoek Driehuizerkerweg / Duin en
Kruidbergerweg, aanleggen tijdelijke parkeerplaatsen t.b.v. realisatie HOV Velsen (17/07/2015) 119442015;
HOV tracé deelgebied 5, plaatsen
diverse schuttingen (17/07/2015)
11946-2015;
HOV-tracé deelgebied 5, uitvoeren
werkzaamheden en weg aanpassen
(16/07/2015) 11917-2015.

wagen (16/07/2015) 11962-2015.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 180, interne verbouwing (15/07/2015) 11873-2015;
Corantijnstraat 2, kappen 3 bomen
(15/07/2015) 11862-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 152, plaatsen woon-

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 13, renoveren woning, oprichten garage en kappen 2 bomen (14/07/2015)
11812-2015;
Willem de Zwijgerlaan 39, kappen
boom (12/07/2015) 11683-2015.
Velserbroek
Geen mededelingen.

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:
Santpoort-Noord
Terrasweg 43, vestigen ambachtelijke brouwerij (20/07/2015) 82262015.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Danielslaan 2, kappen
boom (17/07/2015) 9245-2015.

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 spoedeisen-

de gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, 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.

IJmuiden
Peperkers 17, 29, 47, 57, plaatsen
wegschuifbare
balkonbeglazing
(21/07/2015) 9230-2015;
Lange Nieuwstraat 741, renoveren
voormalige V&D Blok (16/07/2015)
9715-2015;
Cederstraat 44, plaatsen dakopbouw
(15/07/2015) 8712-2015.

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

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Kluijskenslaan 32, verlengen schutting (16/07/2015) 6265-2015;

Harddraverslaan 56, plaatsen dakkapel (voorgevel) (15/07/2015) 67462015;
Litslaan 33, plaatsen dakkapel (voorgevel) (15/07/2015) 8936-2015.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
L. Springerstraat 52, wijzigen voorgevel inpandige garage (21/07/2015)
10300-2015;
Betsy Perkstraat 7, plaatsen dakkapel voorzijde woning (21/07/2015)
10245-2015.
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Besluiten (vervolg)
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen

Dorpsfeest Santpoort, van 1 augustus t/m 8 augustus 2015, diverse locaties te Santpoort (22/07/2015)
U15.004210;

Dorpsfeest Santpoort, van 1 augustus t/m 8 augustus 2015, diverse locaties Hoofdstraat te SantpoortNoord, (22/07/2015) u15.004636;

Brocantemarkt, 30 augustus 2015,
landgoed Beeckestijn te Velsen-Zuid
(20/07/2015) u15.004816.

elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

De Ticht 7, 1981 AR VELSEN-ZUID

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs

Aanwijzingsbesluit standplaatsen SAIL 2015
Op 19 augustus (SAIL-In Parade)
en 23 augustus (SAIL Thank You
Parade) wordt er veel publiek verwacht langs het Noordzeekanaal
om schepen te verwelkomen respectievelijk uit te zwaaien.

De burgemeester heeft de op de bijlage aangeduide locaties aangewezen als plaatsen waarvoor een standplaatsvergunning kan worden verleend als bedoeld in de Verordening
SAIL 2015 gemeente Velsen en de
APV gemeente Velsen.

1: Parkeerplaats links van de pont

2: Velsen-Zuid, hoek Torenstraat/
Parkweg op het grasveld

3: Velsen-Zuid, 2 locaties in het gras:
Torenstraat en Ticht

MagProtect verovert de wereld
hun medewerkers. En dat zien we
terug in de, inmiddels internationale, belangstelling voor ons product.”
De kunststof beschermhoek is
voorzien van een krachtige magneet en blijft daardoor altijd stevig op zijn plek zitten. In een
schroefgat variant is de hoek ook
op hout aan te brengen.
,,Het product kan op iedere constructie worden bevestigd en beschermt niet alleen tegen scherpe hoeken, maar zorgt met zijn
felle kleur ook voor een duidelijke markering”, aldus Chris Lindenberg.
De functionaliteit van de Nederlandse noviteit is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De beschermhoek wordt
momenteel in meer dan 25 landen gebruikt. Mede hierdoor is
de totale omzet van MagProtect
uit 2014 in de eerste drie maan-
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slag. Het idee voor de magnetische beschermhoek ontstond
echter nadat Chris Lindenberg,
de oprichter van MagProtect,
in botsing kwam met een stapel staalplaten, waarbij een beschermhoek was losgeraakt. Lindenberg merkte dat er nog geen
standaardoplossing voor dit soort
veiligheidsrisico’s te vinden was.
Binnen een jaar was de magnetische beschermhoek een feit.
De uitvinding uit IJmuiden voorkomt niet alleen beschadigingen
aan producten en materieel, maar
zorgt er tevens voor dat voorbijgangers zich niet verwonden.
Ook het risico op bedrijfsongevallen neemt af door de beschermhoek. Chris Lindenberg van MagProtect: ,,We merken dat steeds
meer bedrijven aan de moderne veiligheidsvoorschriften willen voldoen om een veilige werkomgeving te kunnen bieden aan
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Binnen een jaar was de magnetische beschermhoek een feit.
De uitvinding uit IJmuiden voorkomt niet alleen beschadigingen
aan producten en materieel, maar
zorgt er tevens voor dat voorbijgangers zich niet verwonden.
Ook het risico op bedrijfsongevallen neemt af door de beschermhoek. Chris Lindenberg van MagProtect: ,,We merken dat steeds
meer bedrijven aan de moderne veiligheidsvoorschriften willen voldoen om een veilige werkomgeving te kunnen bieden aan
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distributienetwerk is inmiddels
uitgebreid naar Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen,
Hongarije en Nieuw-Zeeland.
Dit netwerk wordt de komende

IJmuiden - Klein van stuk, maar
groot in functionaliteit; de magnetische beschermhoek van het
IJmuidense bedrijf MagProtect
gaat de hele wereld over. Door
gebruik te maken van hoogwaardige, ‘custom made’ neodymium
magneten vormt de even simpele
als doeltreffende beschermhoek
een innovatie op het gebied van
veiligheid. En dat wordt inmiddels
ook internationaal erkend. De
productie van de beschermhoek
is het afgelopen jaar verdubbeld
en de innovatie wordt inmiddels
in meer dan 25 landen, op alle
continenten, gebruikt. Vooral in
de bouwsector, de staalverwerkende industrie en de transporten logistieksector vindt het oerHollandse product gretig aftrek.
De hoeken en randen van ladingen zijn vaak kwetsbaar. Niet alleen tijdens het transport, maar
ook bij de behandeling en de op-
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periode verder uitgebouwd. MagProtect is opgericht in IJmuiden
in december 2013 en is sinds een
jaar actief met de verkoop van de
magnetische beschermhoek. Zie
ook www.magprotect.nl.
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MagProtect verovert de wereld
APV gemeente Velsen.

1: Parkeerplaats links van de pont

2: Velsen-Zuid, hoek Torenstraat/
Parkweg op het grasveld

3: Velsen-Zuid, 2 locaties in het gras:
Torenstraat en Ticht

