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IJmuiden - De zesde editie van Zomerfestival .IJmuiden gaat de
boeken in als de meest succesvolle tot nu toe. Het feest op het
Kennemerplein werd zondagavond afgesloten met optredens
van Peter Beense, Samantha Steenwijk en Wolter Kroes. Voor die
tijd was er een zonovergoten foodmarkt waarbij Heer & Meester,
What the Funk featuring Funky Diva Ezz en Peter de Haas voor de
muziek zorgden.
,,Records zijn er om gebroken te
worden.” Het zijn woorden die
Remco Glas de afgelopen dagen
meerdere keren met een glimlach
heeft uitgesproken. Waar hij ook
keek, het was overal drukker dan
vorig jaar: van de kortebaandraverij tot het optreden van The Dirty
Daddies op zaterdagavond (foto).
De IJmuidenaren hebben het Zomerfestival massaal en zeer krach-

nen. Ik verwacht vandaag (zondag) minstens net zo veel mensen
als gisteren. We gaan ervoor!”
Hoogtepunten tot nu toe waren
de kortebaandraverij, de 1 kilometer lange jaarmarkt, het nieuwe
festival Kunst op Koers en de topdrukte bij van The Dirty Daddies.
tig in hun armen gesloten.
De organisatie schat in dat die ac,,Als wij al verbaasd zijn over de tiviteiten door enkele tienduizendingen die hier op een pleintje in den mensen zijn bezocht.
een vissersplaats gebeuren, wat Daarmee nestelt het Zomerfestimoet de rest dan wel niet den- val zich definitief in het rijtje van
ken?”, zegt Remco. ,,Het is bijna grote Velsense evenementen. En
niet te bevatten. Het Zomerfes- dat terwijl het plafond nog niet is
tival was meer dan ooit een aan- bereikt.
eenschakeling van mooie, re- De eerste plannen voor de zevencordbrekende momenten. En dan de editie, van 17 tot en met 21 jumoet het slotakkoord nog begin- li 2019, zijn alweer in de maak. Ze-

Je ziet hem overal!

ker is dat André Hazes, dit jaar afwezig vanwege gezondheidsklachten, het festival volgend jaar
afsluit. Ook The Dirty Daddies komen dan weer naar IJmuiden. ,,Ze
zouden met z’n allen naar Ibiza,
maar ze komen op zaterdag 20 juli 2019 toch liever naar ons plein’’,
aldus Remco.
Zomerfestival .IJmuiden wordt georganiseerd door een grote groep
vrijwilligers onder leiding van Harald Heijmerikx, Jan Eelsing, Maudy Eelsing, Remco Glas, Wilma
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barbecue.nl

All-in menu’s

 GRATIS bezorgd in NL & BE!
 Voor 12 uur besteld,
morgen in huis!
 We nemen de afwas mee!
 Altijd vers en koel €
12,10
geleverd!
p.p.

06 2626 3023

KIJK OP barbecue.nl Of
f bel 077 467 72 00

Dorpsfeest start zaterdag
Santpoort - Vanaf zaterdag is het
acht dagen lang feest in Santpoort. De Harddraverij Vereniging organiseert volgende week
meer dan veertig evenementen
voor verschillende doelgroepen.
Los daarvan pakt de horeca in de
Hoofdstraat iedere avond uit met
live-muziek op verschillende podia. Het complete programma van
Dorpsfeest Santpoort, dat dit jaar
in het teken staat van de 375 vrijwilligers die meehelpen met de organisatie, staat verderop in deze
krant. De special is uitneembaar.
(foto: Dorpsfeest Santpoort/Joost
Wouters)
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Deze week in onze krant!

Dorpsfeest
Santpoort
Jaar van de vrijwilligers

GEEN KRANT?
0251-674433
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Iedere week
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in deze krant:

Wij zijn op zoek
naar serieuze

Ook 50+
van harte
welkom

BEZORGERS/STERS
Santpoort-Zuid:
• Omgeving Brederoodseweg,
Anna van Saksenlaan,
220 kranten

MEER WETEN? BEL TIJDENS
KANTOORUREN: 0251-674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Vergoeding schoolkosten voor
gezinnen met een laag inkomen
Ouders van kinderen op het voortgezet onderwijs staan voor veel extra kosten. Gemeente Velsen biedt
een vergoeding van schoolkosten aan
mensen met een laag inkomen.

De vergoeding is € 270,00 per kind tot
18 jaar op het voortgezet onderwijs en
wordt eens per schooljaar verstrekt. U
kunt deze vergoeding gebruiken voor
kosten die u moet maken omdat uw kind
op school zit. Denk bijvoorbeeld aan de
ouderbijdrage, kosten voor een school-

reis en spullen als een tas, mappen en
schriften.
Heeft u een bijstandsuitkering en een
kind tussen de 12 en 18 jaar? Dan krijgt u
van ons een aanvraagformulier thuisgestuurd. Heeft u deze niet ontvangen, en
heeft u een laag inkomen (tot 110% van
het minimum) en een kind op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u een aanvraagformulier downloaden via de website www.velsen.nl. Daarop vindt u ook
meer informatie over deze vergoeding.

Velsens groen leidt onder droogte
Het is extreem droog en daarbij ook nog
eens heerlijk warm. Geweldig, maar ons
groen heeft het moeilijk. Bij aangeplante
jonge bomen zitten de wortels niet diep
in de grond en is het belangrijk om extra water te geven. Medewerkers van de
gemeente Velsen en aannemers zijn volop bezig om de bomen water te geven.
Ook bloembakken met vaste planten krijgen extra water. Het water dat hiervoor
gebruikt wordt komt uit de sloten in de
gemeente.

Succesvolle netwerkbijeenkomst
Sociaal Wijkteam Velserbroek
Op 28 juni 2018 organiseerde het Sociaal Wijkteam Velserbroek een netwerkbijeenkomst bij Dagbesteding Buitengewoon in Velserbroek. Hier kwamen
mensen van verschillende hulpverleningsorganisaties bij elkaar die allemaal actief zijn in Velserbroek en omgeving. Denk hierbij aan het Centrum voor
Jeugd en Gezin, zorgaanbieders, GGD/
GGZ, thuiszorgorganisaties, de kerk, politie, buurtbemiddeling etc. Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaking, het leggen van contacten en
het versterken van de samenwerking met
diverse instanties in de Velserbroek en
omgeving.

Het Sociaal Wijkteam is er voor iedere inwoner van Velserbroek. Zij komen bij het Sociaal Wijkteam met hulpvragen op sociaalmaatschappelijk gebied zoals eenzaamheid,
weinig inkomen en/of schulden, WMOvoorzieningen, woonruimte, burenoverlast,
relaties en huiselijk geweld. Medewerkers

van het Sociaal Wijkteam helpen dan bij het
duidelijk krijgen van de hulpvraag en het in
contact brengen met de juiste organisatie.
Daarnaast richt het team zich op het vergroten van de sociale verbondenheid tussen de
inwoners van Velserbroek.
Binnen het Sociaal Wijkteam werken ook
organisaties met elkaar samen. Dit zijn de
Zorgspecialist, MEE/De Wering, Stichting
Welzijn Velsen, een Wmo-consulent van de
gemeente Velsen en Socius/sociaal maatschappelijke dienstverlening. Om zo goed
mogelijk te kunnen aansluiten op hulpvragen van bewoners uit Velserbroek is het dus
belangrijk om zo kort mogelijke communicatielijnen te hebben met andere organisaties die in de wijk actief zijn. Deze netwerkbijeenkomst heeft daar zeker bij geholpen.
Wilt u contact opnemen met het Sociaal
Wijkteam Velserbroek? Dit kan via 0888876970 of mail: contact@swtvelsen.nl.
(foto: gemeente Velsen)

Evenementen in Velsen
Er valt de komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in Velsen. Sportief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar evenementen voor u op een
rijtje gezet.

Zaterdag 28 juli t/m zaterdag 4 augustus
Dorpsfeest Santpoort in het centrum van Santpoort
Zaterdag 28 juli
Van 13.00 – 17.00 uur Motordraaidag Zee- en Havenmuseum in IJmuiden
Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Oudere bomen laten in deze omstandigheden soms hun blad vallen, het lijkt wel
herfst. Ze gaan in een soort ruststand om
energie te bewaren en te overleven. Opvallend dit jaar is wel dat de platanen hun bast
verliezen. Dat is een teken dat deze boom
het erg naar zijn zin heeft met dit weer.

Het is immers een mediterrane boom! Gras
heeft genoeg wortels om water uit de grond
te halen en ook als het gras geel kleurt door
te weinig regen, is er niets aan de hand.
Daarom hoeft er niet gesproeid te worden;
het gras wordt later gewoon weer groen, dat
regelt de natuur zelf. Door alle klimaatveranderingen krijgen we te maken met andere
bloemetjes en beestjes. Helaas is er dit jaar
een nest gevonden van de eikenprocessierups. Prachtige dieren maar ze kunnen voor
gezondheidsproblemen zorgen, bij zowel
mens als dier.
Door de droogte zullen er, ondanks extra
water, jammer genoeg bomen en beplanting
dood gaan. U kunt ons helpen door een emmertje water te geven bij de jonge beplanting in de buurt. Alle beetjes helpen! (foto:
gemeente Velsen)

‘Zorg tijdens warmte goed
voor kwetsbare mensen’
Het is al lange tijd warm en zeer droog.
Volgens het KNMI komt daar voorlopig weinig verandering in. De komende
dagen wordt het extra warm. Daarom
heeft het RIVM het Nationaal Hitteplan
in werking gebracht. Daarmee roepen
ze op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch
zieken, mensen in verzorgingshuizen en
kleine kinderen. Het is belangrijk voldoende te drinken en u niet te veel in te
spannen. Tussen 12.00 en 16.00 uur is
de temperatuur het hoogst. Blijf zo veel
mogelijk binnen en bedek ramen om de
warmte buiten te houden.

Wees zuinig met water
Als het lang droog is, gebruiken we meer
water. Ga bewust om met water, vooral
met douchen en het besproeien van uw
tuin.
Drinkwater
Blijf wel voldoende water drinken. Wist
je dat te veel waterverbruik voor douchen
of besproeien kan leiden tot drukverlies
in de drinkwaterleidingen? Dit zorgt voor
extra ijzerdeeltjes in het water. Deze ijzerdeeltjes hebben geen invloed op de waterkwaliteit, maar geven het water wel een
bruine kleur.
Zwemmen in plassen en meren
Bij stralend zomerweer is het heerlijk om
een duik te nemen in plassen en meren.
Zwem alleen in officieel zwemwater. Kijk

op www.zwemwater.nl voor de zwemwaterlocaties. Ook kunt u hier zien wat de
kwaliteit van het water is en of er eventueel blauwalg is aangetroffen.
Voorkom natuurbranden
Door de droogte, hoge temperaturen en
soms harde wind is het risico op natuurbranden hoog. Een kleine brand kan dan al
snel uitbreiden en onbeheersbaar worden.
Geniet van de prachtige natuur in Velsen,
maar wees extra alert en gebruik uw gezonde verstand. Gooi sigaretten, plastic
en glas weg in een afvalbak of neem het
mee terug naar huis. Bel bij een beginnend brandje direct 112 en geef door waar
u bent.
Wateroverlast
Het neerslagtekort bedraagt in de gemeente Velsen inmiddels meer dan 200
mm. Het neerslagtekort is het verschil
tussen de hoeveelheid regen die valt en
de hoeveelheid water die verdampt. Het
is daardoor uitzonderlijk droog. Het is een
trend dat we steeds vaker met droogte in
de zomer te maken zullen krijgen. Deze
droogteperioden eindigen steeds vaker
met flinke wolkbreuken die volgen op een
droogteperiode. Voor de natuur een welkome aanvulling, maar de wolkbreuken
kunnen lokaal leiden tot wateroverlast.
In de klimaatatlas (die staat op: https://
velsen.klimaatatlas.net/) brengt Velsen
in beeld wat de gevolgen zijn van extreme
neerslag.
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Hagelingerweg vanaf 6 augustus
2018 op de schop
Overzichtskaart

Detailkaart

Vanaf maandag 6 augustus 2018 wordt
er gewerkt aan de Hagelingerweg (Santpoort-Noord). Het werk gaat in twee fases en duurt tot maandag 17 september.

Wat gaat er gebeuren?
De Hagelingerweg vanaf huisnummers 180
/ 287 tot aan het spoorviaduct wordt helemaal opnieuw aangelegd. In het kort betekent dit nieuw ‘stiller’ asfalt op de rijbaan,
parkeervakken met nieuwe klinkers, rood
asfalt voor de fietspaden, een nieuwe inrit bij de Biezenweg en nieuwe bomen aan
de zijkanten. De bomen in de middenberm
blijven staan.

Woningen / bedrijven / tuincentra
De woningen, bedrijven en tuincentra aan
Biezenweg en Kwekerslaan zijn wel be-

eg
erw
ling

Verkeersmaatregelen
Tijdens het werk wordt de Hagelingerweg
afgesloten voor verkeer dat naar het noorden rijdt, richting Driehuis / IJmuiden. Dit
doorgaande verkeer wordt omgeleid via
Santpoortse Dreef en de N208. Er komen
borden met aanwijzingen te staan. Verkeer
naar het zuiden – van IJmuiden / Driehuis
naar Santpoort-Noord en Haarlem – kan
wel blijven rijden. Fietsers kunnen langs
het werk rijden. Het fietspad wordt tijdelijk aangepast, zodat het in twee richtingen
gebruikt kan worden. Voetgangers kunnen
langs het werk lopen.

e
Hag

Werk in twee fases
Het project wordt per rijbaan uitgevoerd,
in twee fases. Aannemer Kreeft BV begint
met de westkant (oneven kant) vanaf huisnummer Hagelingerweg 285 tot aan het
spoorviaduct. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur.

Verkeershinder afsluiting Hagelingerweg,
gedeelte vanaf rotonde Santpoortse Dreef
tot het spoorviaduct 1e fase.

Doorgaand verkeer richting Driehuis en IJmuiden
Doorgaand verkeer richting Santpoort en Haarlem
Projectgebied
© GEMEENTE VELSEN - AFDELING INFORMATIEMANAGEMENT

reikbaar maar alleen via Rijksweg en Biezenweg. De woningen aan de oostkant
van de Hagelingerweg (even huisnummers) zijn alleen te bereiken via Driehuis
/ IJmuiden. Direct betrokkenen krijgen er

een brief over in de bus.
Openbaar vervoer Connexxion rijdt
anders
Ook de bussen van Connexxion rijden om

tijdens het werk. Meer informatie hierover
en over tijdelijke bushaltes kunt u vinden
op www.connexxion.nl. (illustratie: gemeente Velsen)

SuperKid in Velserbroek
Wethouder Bram Diepstraten heeft vrijdag 20 juli zijn belofte ingelost. Mex (8)
die met zijn club (De Jeugd Van Tegenwoordig – Gemeente Velsen) zwerfafval
opruimt in Velserbroek heeft zijn “Vrijbrief” gekregen. Tijdens een gezamenlijk opruimrondje in juni, vertelde Mex
dat hij soms lastige vragen krijgt als hij
zwerfafval in prullenbakken of containers doet. Nu kan hij aantonen dat hij
dat gewoon mag doen, met toestemming van de wethouder zelf.

Wethouder Bram Diepstraten: “Ik hoop
dat iedereen een voorbeeld neemt aan

Samen met kinderen, ouders en omwonenden

Nieuwe speelplek aan
Franciscuspad in IJmuiden
De speelplek aan het Franciscuspad in
IJmuiden is aan vervanging toe. Samen
met kinderen, ouders en omwonenden
van de speelplek is de gemeente woensdagmiddag 11 juli om de tafel gaan zitten om te kijken hoe deze speelplek vernieuwd kan worden. Tijdens deze middag
hebben kinderen, ouders, en omwonenden hun ideeën gegeven om de speelplek
voor iedereen zo prettig mogelijk te maken.

De gemeente gaat aan de slag om voor de
kinderen een mooie nieuwe speelplek in

te richten met nieuwe speeltoestellen. Het
nieuwe assortiment bestaat uit toestellen
uit verschillende categorieën zodat er voor
ieder wat wils is. Omdat de omwonenden
regelmatig last hebben van ballen die in hun
tuin terecht komen, gaan we de voetbalkooi
met een meter verhogen. Hierdoor kan er
een net over gespannen worden, en hebben
de buurtbewoners ook geen last meer van
rondvliegende ballen in de straat.
De werkzaamheden aan de vernieuwde
speelplek starten naar schatting in de tweede helft van oktober. (foto: gemeente Velsen)

Mex. Hij ruimt bijna iedere dag zwerfvuil
op. Maar het is ook bizar dat het nodig is.
En dat het nodig is om hem een vrijbrief te
geven, omdat (vaak oudere) mensen commentaar op hem leveren als hij zwerfafval in ‘hun’ ondergrondse container deponeert. Nou Mex, je hebt mijn toestemming
en jouw afvalpas werkt bij alle ondergrondse containers in Velserbroek.’’
Als dank voor zijn inzet en initiatief voor
de gemeente Velsen heeft Mex een jaarabonnement gekregen op zijn favoriete
sport Freerunning. (foto: gemeente Velsen)
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Populieren tussen Andreaweg
en Rijk de Waalweg in
Velsen-Noord worden gekapt
In het derde kwartaal van 2018 gaat de
gemeente Velsen de populieren tussen
de Andreaweg en Rijk de Waalweg in Velsen Noord kappen. Dit om de veiligheid
te waarborgen en schade aan het spoor
en de bovenleidingen te voorkomen. Ook
kunnen afgebroken takken schade aanbrengen bij passanten en het verkeer op
de Andreaweg.

Speeltuin Zeewijk Natuurlijk
feestelijk geopend
Zaterdag 21 juli was het zover! Speeltuin ‘Zeewijk Natuurlijk’ opende feestelijk de deuren. Wethouder Bram Diepstraten luidde samen met het nieuwe bestuur
voor het eerst weer de bel.

Het idee voor een natuurspeeltuin leefde bij
het bestuur, en onstond ook tijdens de Burgertop. Het vorige college gaf haar vertrouwen aan het bestuur van de speeltuin om in
samenwerking met bedrijven, instanties en
bewoners de natuurspeeltuin te realiseren.
En dat is gelukt. Wethouder Diepstraten zei
in zijn toespraak: “Het is een fantastische

speel- en ontmoetingsplek geworden! Dankzij het harde werk van het bestuur, de vele
vrijwilligers en de hulp en bijdragen van gemeente, bedrijven, Stichting Welzijn Velsen
en Velsen op Koers. Veel plezier en succes!
Bewoners die iets in hun wijk willen realiseren kunnen veel leren van deze enthousiaste
groep mensen!”
Om de speeltuin op een goede manier open
te houden is het bestuur van de speeltuin nog
steeds op zoek naar meer vrijwilligers! Kijk
voor meer informatie op www.speeltuinzeewijknatuurlijk.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Het kappen van de populieren direct langs
het spoor moet voorkomen dat er schade
ontstaat aan het spoor en de bovenleiding.
Hierdoor voorkomen wij dat er gevaarlijke
situaties in, op of langs het spoor ontstaan.
Door het kappen van de voorste populieren
worden de daar achter staande bomen bloot
gesteld aan weeromstandigheden waar zij
niet op zijn ingesteld. Dit brengt per direct
gevaren met zich mee. Daarom is het noodzakelijk het volledige gebied te kappen. De
twee gebieden zoals omkaderd in figuur 1 (
zie afbeelding op volgende pagina ). Het betreft de volgende hoeveelheden, 55 bomen
met een stamomtrek van 30-50 cm en 26 bomen met een stamomtrek van 50-100. Dit gemeten op 1.30 m vanaf maaiveld!
Bewonersparticipatie
In het vierde kwartaal gaat een projectteam
Openbare Werken van de gemeente Velsen
van start met voorbereidingen voor het op

nieuw inrichten met groen (renoveren) van
het hele gebied rondom de Andreaweg. We
vragen daarbij tijdig aan de omwonenden om
ook hun visie/mening over de nieuwe ontwikkelingen van het gebied in te brengen. Zij
ontvangen daarvoor te zijner tijd, tijdig een
uitnodiging. (illustratie: gemeente Velsen)

Hoorzitting beperken hondenlosloopplaatsen
Enkele weken geleden kwamen er veel
reacties van hondenliefhebbers op een
eerder besluit van het college om hondenlosloopplaatsen in drie parken te verkleinen. Dit gaat over het Burgemeester
Rijkenspark, Velserbeek en het Watertorenpark. Directe aanleiding voor dit besluit was een bijtincident met een jong
kind in het Burgemeester Rijkenspark in
Santpoort-Zuid.

Op donderdag 19 juli werd door de gemeente een hoorzitting georganiseerd in het
gebouw van de groenvoorziening in Santpoort-Zuid. Hier hebben 11 mensen die bezwaar hadden gemaakt tegen dit besluit,
een mondelinge toelichting gegeven op hun

bezwaren. Dit gebeurde ook door organisatoren van een petitie tegen het verkleinen
van de losloopplaatsen. De insprekers werden gesteund door ongeveer 90 mensen die
binnen en buiten het gebouw de hoorzitting
volgden via een geluidsinstallatie. Ook zaten de wethouders Bram Diepstraten en Sebastian Dinjens aan tafel om te luisteren
naar de bezwaren. Op basis van deze hoorzitting wordt na de zomer een advies gegeven aan het college van B&W die dan het besluit kan heroverwegen. Aangekondigd is
dat het gebruik van parken door meerdere
doelgroepen breder onderzocht gaat worden. En dat er voorlopig niet gehandhaafd
wordt in de nieuwe, beperkte losloopgebieden in de parken. (foto: gemeente Velsen)

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.

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Leeghwaterweg 1b, realiseren operatie- en
verpleegkamers en plaatsen luchtbehandeling (20/07/2018) 10141-2018

Oostbroekerweg 17, legaliseren gevel, realiseren terras en plaatsen binnentrap
(19/07/2018) 10076-2018

Velsen-Zuid
Oosterbroekerweg (Benedenveld), tijdelijk afwijken van bestemmingsplan voor
muziekevenement op 15 september 2018
(Vliegende Vrienden) (16/07/2018) 98022018

Santpoort-Noord
Antillenstraat 8, plaatsen dakopbouw
(15/07/2018) 9784-2018
Velserbroekstraat 12, uitbreiden 1e verdieping (17/07/2018) 9906-2018
Eyndenhoefflaan 4, vervangen van een erker

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 14 juli 2018 tot en met 20
juli 2018 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
Zwaanstraat 35, vergroten dakopbouw
(17/07/2018) 9958-2018
Dolfijnstraat 196, plaatsen dakkapel (voorzijde) (20/07/2018) 10144-2018
Velsen-Noord
Eendrachtsstraat 195 en 199, vergroten
kantoor en verplaatsen entresolvloer in bedrijfshal (18/07/2018) 10014-2018
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Aanvragen (vervolg)
(19/07/2018) 10032-2018

welstand: 140255

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 2, kappen 1 boom
(15/07/2018) 9787-2018
Wulverderlaan 2, plaatsen dakkapel (voorzijde) (20/07/2018) 10171-2018

Verlengen beslistermijn

Driehuis
Nabij Nicolaas Beetslaan 4, kappen 8 bomen
(19/07/2018) 10063-2018
Velserbroek
De Zeiler 104, legaliseren gemetselde tuinmuur (18/07/2018) 10022-2018
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

IJmuiden
Havenkade 1, wijzigen bestemming kantoor
naar woon/kantoor. (19/07/2018) 77832018
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 34, oprichten aanbouw (18/07/2018) 7001-2018
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velserbroek
De Zeiler 104, legaliseren berging inclusief
overkapping (19/07/2018) 5470-2018
Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Jublileumfeest Iskes 50 jaar, op 6 september 2018, locatie: Loggerstraat t.h.v. nr. 17
(17/07/2018) 9988-2018
Santpoort-Noord
Tweedaags jubileumevenement, op 31 augustus en 1 september 2018, locatie: Hagelingerweg/Hoofdstraat (Broekbergerplein)
(18/07/2018) 10033-2018
Ingekomen aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 5:5
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4,Ontheffing geluid ivm
nachtelijke werkzaamheden (11/07/2018)
9661-2018
nacht van dinsdag 17 juli 2018 op woensdag
18 juli 2018
nacht van dinsdag 24 juli 2018 op woensdag

25 juli 2018
nacht van dinsdag 31 juli 2018 op woensdag
1 augustus 2018 als eventuele uitwijkdatum.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg viaduct A22 oprit IJmuiden, mogelijke geluidshinder tijdens werkzaamheden(16/07/2018) 9872-2018
in de nacht van vrijdag 24 augustus 2018 op
zaterdag 25 augustus 2018 (tussen 20.00 en
05.00 uur)
Santpoort-Zuid
Blekersduin,
Bloemendaalsestraatweg
167,16/07/2018) 9873-2018
ontheffing werkzaamheden buiten werktijden in de nacht van 29 augustus 2018 op
30 augustus 2018 (tussen 19:00 en 7:00 uur)
met een uitloop naar 5 september 2018 i.v.m.
eventuele weersomstandigheden

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethou-

ders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Lierstraat 71, plaatsen dakkapellen
(voor- en achterzijde) (17/07/2018) 84092018
Reaumurstraat 3B, 3D, 3E, 3F, wijzigen
bedrijfsgebouw naar 3 appartementen
(18/07/2018) 4626-2018
Waalstraat 134, plaatsen erker (19/07/2018)
7003-2018
Stephensonstraat 72, uitbreiden 1e verdieping (20/07/2018) 4463-2018
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 40, plaatsen dakopbouw
(17/07/2018) 8349-2018
J.T. Cremerlaan 59, vergroten zolderverdieping (18/07/2018) 7775-2018
Hoofdstraat 215, wijzigen voorgevel
(20/07/2018) 8667-2018
Driehuis
Van den Vondellaan 23, vergroten 1ste verdieping en plaatsen dakkapel (voorgevel)
(19/07/2018) 8211-2018
P.C. Hooftlaan nabij nummers 4 en 63, kappen 2 bomen (20/07/2018) 9329-2018

Velserbroek
Kaasmakerstraat 1, plaatsen
(20/07/2018) 5723-2018

reclame

Geweigerde omgevingsvergunning
Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen 8 bomen
(20/07/2018) 8611-2018
Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort (horeca-activiteiten),
van 28 juli t/m 4 augustus 2018, locatie: evenemententerrein: Hagelingerweg 47, Broekbergenlaan tot aan rotonde Wüstelaan,
“Broekbergenplein” en Hoofdstraat vanaf
horeca-inrichting de Wildeman (nr 142) tot
aan rotonde Wüstelaan (20/07/2018) 61142018
Dorpsfeest Santpoort, van 28 juli t/m 4 augustus 2018, locatie: diverse evenementen
terreinen, (20/07/2018) 5993-2018 59932018

Velserbroek
Huttenbouw Velserbroek, van 23juli t/m
26 juli 2018 locatie: Grote Buitendijk
(19/07/2018) 7699-2018
Buiten behandeling gestelde evenementenvergunning APV artikel 2:17
IJmuiden
Spartan race Amsterdam - IJmuiden aan
Zee, op 1 september 2018 van 07:00 uur
tot 20:00 uur, locatie: Kennemermeer
(20/07/2018) 8807-22018
Verleende vergunning voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV
artikel 5:5
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4,Ontheffing geluid ivm
nachtelijke werkzaamheden (19/07/2018)
9661-2018
Nacht van dinsdag 17 juli 2018 op woensdag
18 juli 2018
Nacht van dinsdag 24 juli 2018 op woensdag
25 juli 2018
Nacht van dinsdag 31 juli 2018 op woensdag
1 augustus 2018 als eventuele uitwijkdatum.

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

Meeuwenlaan 16, 1971 KP IJMUIDEN

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

2Generations met Edwin
Evers Band en Pet Philly
Haarlem - Maandag 3 september
eindigt de zomervakantie voor de
meeste scholen in de regio. Op
zaterdag 1 september vindt aan
de Veerplas het openluchtconcert van 2Generations in Haarlem
plaats met de Edwin Evers Band en
Pete Philly. Een ideale gelegenheid
om vrienden en familie te ontmoeten en vakantieherinneringen te
delen. Ook voor bedrijven is dit
een gelegenheid om medewerkers of zakenrelaties bij elkaar te
brengen. Voor hen is een speciaal
pakket samengesteld.

Naast de Edwin Evers Band en Pete Philly staat Nederlands bekendste remixer Ben Liebrand geprogrammeerd. Voor velen een
bekende naam ook al doet hij
sinds zijn emigratie naar Canada
nauwelijks nog optredens in Nederland. Daarnaast staan Dj’s Amir
Charles en Barry Brand op de lineup en wordt de avond spectaculair afgesloten. Het concert wordt
georganiseerd door Exclusevents,
de organisator achter de bekende
2Generations feesten. De organisatie heeft voor één groot podium

gekozen, zodat de bezoekers een
vaste stek kunnen kiezen en er een
ultiem ‘samen’ gevoel ontstaat.
Er is een speciale aanbieding
voor het regionale bedrijfsleven:
10 tickets 2Generations invites, à
29,50 euro per stuk, gecombineerd
met 50 consumptiemunten, à 2,75
euro per stuk, voor 395 euro. Dit
bedrag is inclusief btw. De voorverkoop van dit unieke evenement is al gestart via de website
www.2generations.nl. Zaterdag 1
september van 14.00 tot 23.00 uur.
(foto: aangeleverd)

langs 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 gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
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Ruud Koks Velserbroek

Reparatie & onderhoud
van alle merken,
ook voor
uw lease auto

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Op zoek naar een occasion, dakkoffer
of ﬁetsendrager? Zie www.ruudkoks.nl
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Door Erik Baalbergen

-

-

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
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
toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

-

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor het herenhuis Derika op de
hoek Kennemerlaan en Huygensstraat.

-

Invloed en grip op
je gezondheid en
welbevinden
IJmuiden - De IJmuidense Kelly Schockman heeft recentelijk
de 200 uurs Yoga Alliance gecertificeerde Yin Yoga teacher-opleiding afgerond. De enorme weldaad die zij als fervent hardloopster en krachttrainster vorig jaar
tijdens een eerste yin yoga les
mocht ervaren gaf haar de aanzet om de 9 maanden durende
opleiding te volgen. ,,Het bijzondere aan yin yoga is dat echt iedereen het kan beoefenen, of je
nu jaren aan yoga doet of het nog
nooit gedaan hebt, yin yoga is
voor iedereen ongeacht je fysieke
conditie’’, zegt Schockman. ,,Sterker nog, het ondersteund en versterkt het herstellend vermogen
van het lichaam.’’
Schockman heeft een enorme
passie voor buiten in de natuur
in beweging komen, zowel fysiek
als geestelijk. Als Mindfulness
trainer geeft zij wekelijks meerdere trainingen buiten in de natuur, in combinatie met actieve lichaamsbeweging, op het strand
van IJmuiden, de Noordpier in
Velsen-Noord, maar ook in het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Schockman: ,,Buiten in beweging komen is al een op zich
staand medicijn, zowel curatief
als preventief.’’
Zo kwam Schockman op het unieke idee meerdere yin yoga docenten bij elkaar te brengen om samen een zo breed mogelijk yin
yoga aanbod op het strand van
Velsen, maar ook Bloemendaal,
te kunnen aanbieden. Met hopelijk uitbreiding naar andere stranden langs de kust. Schockman’s
missie is hiermee een zo groot
mogelijke groep vrouwen bereiken en hen helpen meer invloed
en grip te krijgen op hun gezondheid en welbevinden. Een must

in een wereld van haast en to-do
lists waar altijd gestreefd wordt
naar meer en beter. ,,Tijd nemen
voor je lichaam om beter te kunnen voelen, spanningen los te laten en te werken aan verjonging
in zowel lichaam als geest. En dit
met het zand tussen je tenen en
het geruis van de zee op de achtergrond. Wie wil dit nu niet?’’
Bij yin yoga zit of lig je minutenlang in een houding. Hierdoor
hebben gedachten gevoelens en
emoties alle ruimte om er te zijn.
Door je eigen observeerder hierin
te worden, leer je beter luisteren
naar je lichaam en je leert jezelf
beter kennen. Waar je bij andere
sporten spieren aanspant, laat je
bij yin yoga je spieren juist los. De
stretch die je maakt, zorgt ervoor
dat je bindweefsel en gewrichten
zich herstellen en versterken, je
stelt het verouderingsproces uit
of beter gezegd je verjongd jezelf. ,,Raak je in andere yogalessen nog wel eens geïntimideerd
door je buurvrouw die wel op
haar hoofd kan staan of zichzelf
drie keer kan dubbelvouwen, bij
yin yoga ontbreekt dit volledig. Je
bent daar helemaal op jezelf gericht, je zit zalig in je eigen coconnetje. Er is geen ambitie. En dat is
zeer welkom in een wereld waarin we altijd streven naar meer en
beter.’’ Het tweede unieke aan het
concept dat Schockman neerzet is dat de yoga docenten met
een fair fee op de mat zitten. En
dat is uitzonderlijk in een wereld
waar yogadocenten moeite hebben rond te komen van hun lessen. De kosten bedragen 15 euro per les van 90 minuten. Wil je
je als docente aansluiten of info over het aanbod? Kijk dan op
www.mindfulandhappy.nl. (foto:
aangeleverd)

Aan de Havenkade, bij de rotonde aan de ‘Nieuw-IJmuiden’-kant
van de Julianabrug en op de hoek
van de Kennemerlaan en de Huygensstraat, staat een herenhuis
dat de meeste IJmuidenaren kennen als het assurantie- en makelaarskantoor Prins. Het vrijstaande pand is een gemeentelijk monument. Volgens het Monumentenrapport ‘Nieuw-IJmuiden’ uit
1997 is het in 1919 gebouwd
als villa met kantoorruimte in
opdracht van J.N. Klein. Andere bronnen vermelden de IJmuidense reder M.B. Osendarp als
opdrachtgever. De villa is onderdeel van de vroegste bebouwing
van ‘IJmuiden over de brug’. Dit
gebied werd een eeuw geleden
ingericht volgens de plannen
van de Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van onroerende Goederen uit Haarlem. Sinds
de bouw heeft het pand onder
de verschillende eigenaren heel
wat opknapbeurten gehad. Zo
zijn onder meer de entree en de
vensterpartijen gemoderniseerd,
zijn er later dakkappelen aangebracht en is een kluisruimte in de
kelder gebouwd.

Martinus Bernardus Osendarp
is in 1915 directeur van de toen
nog kleine IJmuidense rederij
Derika, met enkele zeilloggers
en een motorlogger. Gedurende
de eerste wereldoorlog ontwikkelt de rederij zich tot een van
de grootste visserijmaatschappijen van IJmuiden. Osendarp en
rederij Derika profiteren, net als
veel andere IJmuidense rederijen
en vishandelaren, van de export
van vis naar Duitsland tijdens de
oorlogsjaren. Van de opbrengsten kopen de reders steeds meer
en modernere schepen en laten ze dure huizen bouwen, als
symbolen van voorspoed en rijkdom. Na de oorlog stort de vishandel met Duitsland in, door
importbeperkingen en de koersval van de mark. Veel IJmuidense reders raken hierdoor aan lager wal en moeten hun bezittingen verkopen. In 1919 koopt de
Visscherij Maatschappij VSH, met
Klein als directeur, de rederij van
Osendarp. Wellicht ligt daar de
oorzaak van de verwarring rond
wie de villa heeft laten bouwen.
De rederij Derika gaat begin 1923
failliet. Osendarp zelf volgt enke-

le maanden later.
In september 1923 vindt in Hotel ‘Nommer Een’ de openbare verkoping plaats van ’Het ruime Heerenhuis genaamd “Derika”, met erf en tuin te IJmuiden,
aan de Huygensstraat hoek Kennemerlaan, groot 4,99 Are, behoorende tot het faillissement
van den heer B.M. Osendarp te
IJmuiden.’ Het huis wordt voor
fl.16.900 gekocht door de jonge dokter Van Leeuwen. Hij vestigt er zijn praktijk en gaat er wonen. In oktober 1940 overlijdt de
dan 45-jarige Van Leeuwen. Hij
laat vrouw en vier kinderen na.
De praktijk op adres Havenkade
1 wordt overgenomen door dokter Brouwer. Het gezin Van Leeuwen blijft in het pand wonen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zit
hier ook makelaar D. Bais Jzn.
Na de oorlog kent het pand
veel gebruikers, waaronder het
Staatsvissershavenbedrijf
(tot
1948), rederij D.J. Krijger, visserijmaatschappij Petten, pension en
later hotel Marijke (rond 1960),
een AMRO-bank, de scheepvaartinspectie en laatstelijk dus
een assurantie- en makelaarskantoor. Het pand staat inmiddels, na het vertrek van Prins, al
ruim een half jaar te koop.
Sommigen beweren dat het
spookt in de kelder. De verkoopsite meldt niet of het spook bij de
prijs is inbegrepen...

Medost Open start zaterdag
IJmuiden - Medost Schilders &
Onderhoud heeft zich voor vijf
jaar vastgelegd als hoofdsponsor van het open toernooi van LTC
De Heerenduinen. Medost is een
afkorting van de mannen die dit
bedrijf hebben opgericht: Rody
Mets, Peter van der Does en Maarten Stet. Op de foto overhandigt
bestuurslid Arie van Os de poster
van het open toernooi aan medeeigenaar Peter van der Does. De
sponsorcommissie van De Heerenduinen is enorm blij dat de
toekomst van het open toernooi
voorlopig gewaarborgd is. Het
Medost Open start op zaterdag
28 juli en eindigt op zondag 5 augustus. Die dag zijn de kampioenen bekend. (foto: aangeleverd)

Iepziekte treft Beeckestijn

Driehuis - Tijdens een boomcontrole heeft de afdeling Openbare Werken van de gemeente Velsen bij een aantal iepen op buitenplaats Beeckestijn iepziekte geconstateerd. De iepziekte wordt veroorzaakt door een invasieve exoot,
de schimmel Ophiostoma ulmi.
De iepenspintkever is de belangrijkste verspreider van deze schimmelziekte. Verspreiding kan ook
ondergronds verlopen via wortelcontact tussen zieke en gezonde
iepen. Na besmetting verspreidt

de schimmel zich snel in de houtvaten.
De iep probeert de schimmel in te
kapselen door het afsluiten van de
houtvaten waardoor de boom verdroogt; meestal heeft dit de dood
tot gevolg.
Volgens een gemeentelijke verordening dient Natuurmonumenten
de zieke iepen binnen veertien dagen te verwijderen. Een gespecialiseerd bedrijf is daar in opdracht
van Natuurmonumenten deze
week mee begonnen. Het betreft

hier voornamelijk het verwijderen
van opschot (jonge bomen). Daarnaast wordt een aantal iepen preventief verwijderd om verdere verspreiding van de iepziekte en de iepenspintkever te voorkomen.
De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats aan de randen van
de recreatievelden en weilanden
en langs de Van Lenneplaan. We
verwachten dat de bezoekers van
buitenplaats Beeckestijn hier niet
veel hinder van zullen ondervinden. (foto: Friso Huizinga)
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positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der Veer. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

▲
26 JULI

Sprookjestuin van Kapitein Rommel is geopend van 11 t/m 26 juli, dagelijks van 9.30 tot 16.30 uur.
Entree 4 voor kinderen, volwassenen gratis.
Koffieochtend in Bibliotheek Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der Veer. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur onder de trap in de hal
van het ziekenhuis.

(foto: aangeleverd)
Medost Open tot en met zondag
5 augustus bij LTC De Heerenduinen in IJmuiden.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
van Arie van der Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber. Motordraaimiddag.

Optreden The Unicorns bij ‘t Palet in Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur.
(foto: Fenna Jensma)
Uit Je Bak festival in het Willem
de Rijkepark in Castricum, 13.0022.00 uur. Met onder andere Tape 1 AUGUSTUS
Streekmarkt in Bakkum, 11.00Toy.
16.00 uur, iedere woensdag.

Driehuis - Vorige week ontving Stichting Cultuur Verbindt
IJmond (CVIJ) de sleutel van het
voormalige buurthuis aan de
Driehuizerkerkweg. Het team
van CVIJ liet er geen gras over
groeien en startte direct met de
werkzaamheden. ,,We hebben
41 dagen tot het nieuwe seizoen start en er moet nog veel
gebeuren aan het pand’’, aldus
penningmeester Gidi Schmidt.

29 JULI

Natuurwandeling van IVN Heiloo in de Noorderneg, het park
aan noordwestkant van Heiloo.
Vertrek om 10.00 uur vanaf parkeerplaats van het zwembad Het
Baafje, De Omloop 11 te Heiloo.
Wandeling duurt ongeveer twee
uur. Opgave vooraf niet nodig.

(foto: aangeleverd)
Museumgemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 in Akersloot is te bezichtigen, 13.30-16.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
(foto: aangeleverd)
en ‘100 jaar staaltransport in de
Muzikale rondleiding. Rondlei- IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiding met gids door het Beelden- den’ van Arie van der Veer. 3
(foto: aangeleverd)
park Een Zee van Staal te Wijk aan Speurtochten voor kinderen van
(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn: Ten- Zee. Tijdens de rondleiding treedt kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Ten- toonstelling ‘Resonance’. Ge- het duo FADOpelos2 op. De wantoonstelling ‘Waterwijs’ voor ie- opend van 11.00 tot 16.00 uur. deling met gids begint om 14.00 Pieter Vermeulen Museum: Tendereen vanaf 4 jaar. Open van Toegang 4 euro.
uur van de entree van het park, toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie13.00 tot 17.00 uur. Workshop
op de hoek van de Bosweg en de dereen vanaf 4 jaar. Open van
knutselen van 13.30 tot 15.30 Open tuindag bij natuurduintuin Reyndersweg te Wijk aan Zee.
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
uur. Kosten 1,50 bovenop de en- de Doornduyn aan de Duinweg
knutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
treeprijs.
2 in Bakkum van 11.00 tot 16.00 Koffieconcert in de Dorpskerk Toegang 1,50 bovenop de toeuur. De entree bedraagt 4 euro.
Santpoort door Dasha Beltiukova gangsprijs. Poppenkastvoorstel(fluit) en Mirjam Rietberg (harp).
ling ‘Druppels grote reis’. Vanaf 3
Fort aan Den Ham, UNESCO Wejaar. Aanvang 13.30 uur. Toegang
relderfgoed, is vandaag open
gratis voor museumbezoekers.
27 JULI
voor publiek. Het fort ligt aan
Buitenplaats Beeckestijn: Ten- Busch en Dam 13, net over het
toonstelling ‘Resonance’. Ge- spoor tussen Krommenie en Uitopend van 11.00 tot 16.00 uur. geest aan de provinciale weg
2 AUGUSTUS
Toegang 4 euro.
N203. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn
Koffieochtend in Bibliotheek Velbezoekers welkom.
sen. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- Luchtoorlogmuseum Fort Veld- (foto: aangeleverd)
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ huis is t/m oktober iedere zondag Zomer op het Plein in Alkmaar. Rouwspreekuur in de rouwhuisen ‘100 jaar staaltransport in de open van 11.00 tot 17.00 uur. Ge- Vanaf 14.30 uur staan zanger kamer Alice Loeters persoonlijke
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui- nieweg 1 in Heemskerk. Vandaag Wouter Hamel en de formatie uitvaartzorg, Frans Netscherlaan
den’ van Arie van der Veer. 3 wordt de gehele dag een film ver- Raad van Toezicht op het pro- 12 Santpoort-Noord. Van 11.00
Speurtochten voor kinderen van toond over de geschiedenis van gramma. Meer informatie: www. tot 12.00 uur.
zomerop hetplein.nl
kleuter tot puber.
de B17, Flying Fortress.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. ExPieter Vermeulen Museum: Ten- Zee- en Havenmuseum IJmuiden
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie- open van 13.00 tot 17.00 uur. Exen ‘100 jaar staaltransport in de
dereen vanaf 4 jaar. Open van positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 30 JULI
13.00 tot 17.00 uur.
en ‘100 jaar staaltransport in de Wandelclub voor mensen met IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiIJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ geheugenproblemen. Start 10.00 den’ van Arie van der Veer. 3
Kindermiddag bij Baptistenge- van Arie van der Veer. 3 Speur- uur vanaf dorpshuis Het Terras, Speurtochten voor kinderen van
meente IJmuiden, Eemstraat 30. tochten voor kinderen van kleu- Dinkgrevelaan 17 Santpoort- kleuter tot puber.
Noord. Wandeling duurt ± 45 miVan 14.00 tot 16.00 uur.
ter tot puber.
nuten in een rustig tempo. Na de Pieter Vermeulen Museum: TenFilm ‘Zicht op water’ bij SHIP (be- Pieter Vermeulen Museum: Ten- wandeling koffie/thee en een ge- toonstelling ‘Waterwijs’ voor iereikbaar via de noordzijde van toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie- heugenspelletje. Voor interes- dereen vanaf 4 jaar. Open van
het Noordzeekanaal. Aanvang dereen vanaf 4 jaar. Open van se als deelnemer of begeleider, 13.00 tot 17.00 uur. Workshop
15.30 uur, zaal open vanaf 15.00 10.00 tot 17.00 uur. Poppenkast- Janneke Cluistra, telefoon 023- knutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Toegang 1,50 bovenop de toeuur. Aanmelden kan via 0255- voorstelling ‘Druppels grote reis’. 3031228.
gangsprijs.
516254 of www.ship-info.nl
Vanaf 3 jaar. Aanvang 13.30 uur.
Toegang gratis voor museumbe- Zicht open 50+ toernooi tot en
met 3 augustus, bij LTC De Heezoekers.
renduinen. De wedstruhdeb jyb28 JULI
Charles Bruijn Reflect, expo in de beb gesoeekd wirdeb tysseb
Dorpsfeest Santpoort tot en met Engelmunduskerk, Kerkplein 1 10.00 en 17.30 uur. Op 3 augustus
zagterdag 4 augustus. Zie pro- in Velsen-Zuid. Elke zondag ge- om 15.00 uur wordt het toernooi
gramma elders in deze editie.
opend van 13.00 tot 16.00 tot en muzikaal afgesloten.
met 26 augustus. Zie ook www.
Buitenplaats Beeckestijn: Ten- charlesbruijn.com
Klaverjastoernooi van 13.00 tot
toonstelling ‘Resonance’. Ge17.00 uur in de evenementent
opend van 11.00 tot 16.00 uur.
aan de Weyman Weide in SantAanmelden
Toegang 4 euro.
poort-Noord.

31 JULI
(foto: aangeleverd)
Museumgemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 in Akersloot is te bezichtigen, 13.30-16.30 uur.

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
10.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-

Buurt is blij met nieuwe
‘bewoners’ Finse school

gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

buurtbewoner: ,,Eindelijk is er
weer reuring. Het pand staat al zo
lang leeg, dat brengt ook de nodige narigheid met zich mee. Vandalisme en groepen jongeren die
de boel onveilig maken is hier dagelijkse gang van zaken. Wij denken dat met de komst van CVIJ en
dus het dagelijks gebruik van het
pand dat zeker minder zal worden”.
Ook het feit dat het er weer netjes
uit gaat zien spreekt de bewoners
Er lopen al sinds vrijdag belang- erg aan. ,,Zeg maar dag tegen
stellenden binnen. Veel mensen zwerfvuil en glasscherven’’, lacht
vinden het ontzettend leuk om in een buurman die het een fijn idee
hun oude school te kijken en her- vindt dat zijn kinderen weer veilig
kenbare elementen te zien zoals kunnen spelen.
de typische houten deuren, het Initiatiefnemers Koen van der Wel
groene krijtbord, het wasbakje en Eline Schmidt hoopte al dat de
in het lokaal en natuurlijk de her- buurt hun ideeën voor deze lokenbare houten schrootjes. CVIJ catie zou omarmen. ,,Zo fijn dat
zorgt voor een frisse ‘look’ maar mensen gewoon binnenlopen en
zal zeker het ‘karakter’ van het enthousiast zijn. Het voelt nu al
pand in ere houden. ,,In dit lokaal alsof het pand de functie ‘buurtheb ik nog les gehad’’, vertelt Eva huis’ weer terug heeft.’’ Het feit
Fekken, ,,dit was de zesde klas. dat het een cultureel buurthuis
Wat geweldig dat het schoolbord wordt spreekt de mensen nog
er nog hangt, onze meester te- meer aan.
kende met een grote houten lat De stichting heeft elke dag de
lijntjes op datzelfde bord. ‘Het deur open voor belangstellenruikt zelfs nog hetzelfde’ is een den of mensen die een handje
uitspraak die we veel voorbij ho- willen helpen bij het opknappen
ren komen.’’
van het pand. ,,Kom gerust langs
Ook stappen er veel buurtge- voor een kop koffie’’, roept Eline
noten binnen die ons een hand- Schmidt. ,,Gezellig juist!’’ Zie ook
je komen schudden. Ze zijn erg www.cultuurverbindtijmond.nl.
blij met de komst van CVIJ. Een (foto: aangeleverd)
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Niet brommen
in Nationaal Park
Velsen - De boswachters van
PWN zien de laatste tijd in toenemende mate dat mensen op
brommers of elektrisch aangedreven voertuigen (scooters)
door het Nationaal Park ZuidKennemerland rijden. Volgens de
toegangsregels is dat echter verboden. Alleen fietsers, op gewone fietsen of e-bikes, hebben toegang tot duinen en bossen.
Vaak krijgen de boswachters de
opmerking dat de betreffende
bromfietser de door zijn routeplanner aangegeven route volgt.
Dat is echter geen excuus. Mensen moeten zich realiseren dat

ze met brommers en elektrisch
aangedreven scooters niet door
kwetsbaar natuurgebied mogen
rijden.
De toegangsregels voor het Nationaal Park staan op de borden
bij de ingangen van het gebieden op de website www.PWN.nl
en op de website www.NPZK.nl.
Daar staan ook verbodsborden.
Scootmobiels mogen wel gebruik
maken van de verharde paden in
het gebied. Voor andere vormen
van vervoer, bijvoorbeeld voor
mindervaliden, kan vergunning
worden aangevraagd via de mail
vergunningen@pwn.nl.
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Afvaldumpingen vaak
in de nachtelijke uren
Velsen - Maar liefst zes keer per
week rijdt afvalverwerker HVC
naar de Gildenlaan in VelsenNoord om illegaal gedumpt afval op te ruimen. Dat blijkt uit de
beantwoording door burgemeester en wethouders van vragen die
Velsen Lokaal over het afvalprobleem in de gemeente had gesteld. Of er een verband bestaat
met het afsluiten van de ondergrondse containers is nog maar
de vraag, want in deze wijk wordt
al jaren afval gedumpt. Afvalcoaches zijn daarom in de Gildenlaan
langs de deuren gegaan en blijven dat ook in de komende weken nog doen. Het college wijst
erop dat in Santpoort en Driehuis het invoeren van een pasjessysteem voor de ondergrondse
containers niet tot illegale dum-

pingen heeft geleid. In IJmuiden
zijn wel meer dumpingen, maar
de toename ervan begon volgens
het college al voordat de containers daar werden voorzien van
het pasjessysteem.
Ook blijkt uit de beantwoording
dat veel dumpingen in de nachtelijke uren plaatsvinden. Hieruit trekt de gemeente de conclusie dat mensen dus kennelijk niet
gezien willen worden en blijkbaar heel goed weten dat ze iets
verkeerd doen. De afvalcoaches,
voorlichters van HVC, leggen de
bewoners uit wat de bedoeling
is en helpen waar nodig met het
aanvragen van een afvalpas. De
gemeente heeft via de woningcorporatie flyers verspreid met
een instructie in beeld in plaats
van tekst.

Fenomenale Dutch Buitenzorg
wint Kortebaan van IJmuiden

IJmuiden - Met de Kortebaan van IJmuiden is donderdag de strijd
om de Rabobank Pikeursprijs van de IJmond weer losgebarsten.
Pikeur en trainer Rick Wester pakte de hoofdprijs met een fenomenale Dutch Buitenzorg, door in de finale Manon Pools te verslaan met Hero Baldwin. Wester heeft hiermee meteen de leiding
genomen in het klassement voor de vierde editie van de Pikeursprijs van de IJmond.

ren van IJmuiden, Santpoort, Beverwijk en Heemskerk hebben
samen met sponsor Rabobank
IJmond in 2015 een extra prijs in
het leven geroepen voor de pikeur die – gerekend over vier draverijen in de IJmond – de meeste
punten verzamelt.
Het prijzengeld van een harddraverij komt in de regel toe aan de
eigenaren van de sterkste paarden. De Pikeursprijs is in het leven geroepen als extra stimulans
voor de rijders, de feitelijke deelnemers aan de wedstrijden, om
in de vier IJmond-draverijen optimaal te presteren. De Pikeursprijs
bestaat uit een fraaie trofee en
een cheque van 1.000 euro.
De winst op de Kennemerlaan levert Rick Wester 5 punten op, plus
nog eens 10 punten voor de door
hem gewonnen ritten over de hele dag. Met 15 punten voert hij
dus het eerste tussenklassement
aan. Manon Pools en Lindsey PeDe harddraverij in IJmuiden is te kortebaandraverijen in de gram (die de Pikeursprijs vorig
elk jaar de eerste van de vier gro- IJmond. De harddraverijbestu- jaar won) volgen met 10 punten.

Daarna volgen John de Leeuw
met 7 punten, en Tom Kooyman
en Micha Brouwer met ieder 5
punten.
De organisatie liet na afloop van
de Kortebaan van IJmuiden weten dat de totalisatoromzet opnieuw was gestegen. Online en
offline werd donderdag voor
45.288 euro ingezet. In 2017 was
dat bijna 44.000 euro. Ook langs
de baan was het zichtbaar drukker dan vorig jaar.
Over twee weken, op donderdag
2 augustus, staat de tweede ronde voor de Pikeursprijs van de
IJmond op het programma. Dan
wordt er gedraafd op de Hoofdstraat in Santpoort. De derde ronde wordt een week later verreden
op de Breestraat in Beverwijk.
Donderdag 6 september maken
de pikeurs op de Marquettelaan
in Heemskerk uit wie als beste
rijder van de vier kortebaandraverijen de Pikeursprijs mee naar
huis mag nemen. (foto’s: Erik Baalbergen)

Oranje Fonds reikt Buurtcadeau uit in Velserbroek

Velserbroek - Het Oranje Fonds heeft jongerencentrum de Koe
deze week verrast met een Oranje Fonds Buurtcadeau ter waarde van 3.000 euro. In buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt, trakteert het Oranje Fonds een organisatie met het Buurtcadeau. Zo hebben ook alle omwonenden langdurig profijt van de Straatprijs!

Buurten zijn de haarvaten van de
samenleving. Lokale organisaties
waarbij buurtbewoners elkaar
ontmoeten zijn van grote waarde voor de samenhang en veiligheid van Nederland. Vandaar
dat het Oranje Fonds extra wil investeren in de buurt. Het Fonds
doet dit op allerlei manieren. Het
is betrokken bij Burendag en investeert in activiteiten en accommodaties.
Daarnaast verrast het Oranje Fonds in de buurten waar de
Straatprijs valt, een lokale organisatie met het Oranje Fonds
Buurtcadeau. Binnen de doelstelling van deze organisatie krijgen zij 3.000 euro te besteden. Zo
hebben niet alleen deelnemers
van de Nationale Postcode Loterij profijt van de Straatprijs, maar
ook andere omwonenden.

In Velserbroek zijn ze erg blij met
het Buurtcadeau. ,,Van het geld
van het Oranje Fonds gaan we
een mobiel multisporttoestel
aanschaffen waar je onder andere basketbal, korfbal, voetbal,
tennis, volleybal en badminton
mee kan spelen’’, aldus Alexander
van de Pieterman, jongerenwerker bij jongerencentrum de Koe.
,,Met de sporttoestellen worden er sportactiviteiten aangeboden midden in de wijk. Hieraan kunnen kinderen en jongeren uit de wijk meedoen. Ook is
het onze wens om een groot-volleybal- of basketbal toernooi buiten te organiseren. Hieraan kunnen niet alleen jongeren deelnemen maar ook volwassen buurtbewoners. Zo verbeteren we de
sociale cohesie in de wijk.’’ (foto:
Oranje Fonds)

Strijd tegen Japanse Duizendknoop

Gemeente stopt met
chemische bestrijding

Speeltuin Zeewijk Natuurlijk
officieel geopend

IJmuiden - IJmuiden heeft er
weer een mooie speelplek bij.
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk
werd zaterdagmiddag officieel
geopend door wethouder Bram
Diepstraten.
,,Dankzij het harde werk van bestuur en vele vrijwilligers en dank-

zij de hulp en bijdragen van gemeente, bedrijven, verschillende
fondsen en Velsen op Koers is het
een fantastische speel- en ontmoetingsplek geworden”, aldus Diepstraten. ,,Velsenaren die iets in hun
wijk willen realiseren kunnen veel
leren van deze groep mensen.”
Een enthousiaste groep vrijwilliger

heeft maandenlang gewerkt om
de benodigde 130.000 euro bij elkaar te krijgen. Toen er voldoende
geld binnen was, werd begonnen
met de aanleg.
Naast de inzet van een professioneel bedrijf werden er ook klusdagen georganiseerd waarop tientallen buurtbewoners de handen

uit de mouwen staken. In het najaar gaat de aanleg verder met het
planten van bomen en gras.
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk is in
de vakantieperiode dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur, behalve op dinsdag en donderdag.
Zie ook www.speeltuinzeewijknatuurlijk.nl. (foto: Erik Baalbergen)

Velsen - De gemeente is voorlopig gestopt het met gebruiken
van chemische bestrijdingsmiddelen tegen de Japanse Duizendknoop. Het gebruik van chemische middelen is in strijd met een
door de gemeenteraad in 2013
aangenomen motie. Volgens het
college van burgemeester en
wethouders is er sprake geweest
van interne miscommunicatie.
Dat laat men weten in reactie op
vragen van D66 Velsen.
De raadsfractie van die partij trok
aan de bel nadat duidelijk werd
dat een aannemer in opdracht
van de gemeente Velsen een
cocktail van twee onkruidbestrijdingsmiddelen inzet om de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Deze plant staat bekend als
een enorme woekeraar, die andere planten uitroeit. Het bevreemdde D66 Velsen dat het
college vorig jaar nog ontkende
dat de plant zich sterk uitbreid-

de. Daarover zegt het college
nu: “In 2017 was de uitbreiding
van de Japanse Duizendknoop
groot, maar binnen de acceptabele grenzen. Kort daarop, eind
zomer 2017, hebben gemeenten
de wettelijke plicht gekregen om
de exoten niet deels, maar volledig te bestrijden.” Nico Brantjes,
voormalig hoofd groenbeheer
in de gemeente Heemskerk, bestrijdt de plant door die voortdurend weg te steken, de gemeente Velsen is bereid om dergelijke
burgerinitiatieven te faciliteren,
zo laat men weten. Het injecteren van bestrijdingsmiddelen in
de stengel van de plant, in plaats
van sproeien, wordt vooralsnog
niet overwogen, want: “In de
meeste gevallen is dan glyfosaathoudend middel nodig. Na het
zomerreces nemen we de raad
graag mee over welke manier van
bestrijden het beste past”, aldus
het college.

Dorpsfeest
Van zaterdag 28 juli tot en met zaterdag
4 augustus 2018 viert Santpoort feest.
Binnen acht dagen organiseert de Harddraverij Vereniging meer dan veertig
evenementen, groot en klein, voor verschillende doelgroepen.
Het is niet te geloven hoeveel vrijwilligers
een bijdrage leveren aan het Dorpsfeest
Santpoort. Denk daarbij niet alleen aan
de medeorganisatoren die complete
evenementen uit onze handen nemen,
maar ook aan de mensen die post verzorgen en rondbrengen, verkeersregelaars,
administratie doen, de helpende hand
bieden bij tal van activiteiten, zoals sponsoren benaderen, de sponsordoeken
ophangen, prijzen regelen, je kunt het
zo gek niet bedenken. Zonder hun inzet
absoluut geen succesvol Dorpsfeest! Het
bestuur hecht er waarde aan dat dit meer
bekend is en zet daarom alle 375 vrijwilligers dit jaar extra in het zonnetje. Zo
zijn zij allemaal persoonlijk uitgenodigd
om aanwezig te zijn bij de opening van
het Dorpsfeest Santpoort en het vertrek
van de Rijtuigendag. Wilt u weten wie die
Santpoortse helden zijn? Kom dan zaterdag 28 juli om 10.00 uur net voor de officiële opening van het Dorpsfeest bij de
Ruïne van Brederode om uw waardering
in applaus uit te drukken.

Jaar van de vrijwilligers

Het programma voor 2018 is op hoofdlijnen in takt gebleven. Nieuw dit jaar een
Puntenkoers voor de dameswielrensters
op de woensdagavond. Daardoor zal
het hardlopen een uur eerder plaatsvinden. Ook is er een aantal evenementen
geschrapt. Zo zal de nachtelijke wandeltocht die op vrijdagavond al begon,
dit jaar niet doorgaan. De kortere wandelroutes op zaterdag gaan wel door.
Tevens is een nieuwe afstand van 20 km
toegevoegd.
Het onderdeel ‘De Sterkste van Santpoort’
slaat een jaartje over, vanwege het inwerken van een nieuw team dat dit jaar
toevallig op kamp is met de scouting. Elk
nadeel heeft zijn voordeel, want dat geeft
weer extra ruimte in het programma om
de bierproeverij een uurtje eerder te beginnen. De viswedstrijd voor de jeugd op
de laatste zaterdag is vanwege tanende
belangstelling geschrapt. Desalniettemin
blijven er meer dan 40 evenementen
over. Ook voor de evenementen is het
thema ‘Ode aan de vrijwilligers – Iedereen
is een held’. Verkleed je dus als Robin
Hood, Spiderman, Matthijs Büchli, Zorro,
Nina Kessler, Einstein, Napoleon, Columbus, of gewoon jezelf. Het straatvoetbal
staat helemaal in het teken van het WK.
In dit officiële programma treft u het
meeste recente nieuws aan over de
evenementen, deelname en inschrijven.
Daarnaast is er ook nog een gratis app,
waarmee u het laatste nieuws op uw
mobieltje kunt ontvangen. Altijd handig.
Ook als er op het laatste moment wijzigingen in het programma zijn in verband
met weers- of andere ongeplande invloeden.
Het bestuur wenst alle bezoekers, vrijwilligers, kermisexploitanten, sponsoren en
deelnemers een geweldig mooi feest!

Zaterdag 28 juli tot en met zaterdag 4 augustus

RFESTIVALIJMUIDEN.NL

OPLAGE: 40.000 STUKS

ZOMERFESTIVAL

.IJmuiden
De foto’s op deze pagina(’s) en op de Facebook-pagina van het evenement zijn gemaakt door de vrijwillige fotografen van Zomerfestival .IJmuiden: Machiel Kraaij, Jaap
Bakker, Niels Broere, Belinda Put, Patrick Put, Erik Baalbergen, Andries de Groot, Tobias Bakker, Fiona Newsky en Angelo Weidijk (foto: Myra van Leeuwen)

The Dirty Daddies

Doorson

Xander de Buisonjé

19 juli - 23 juli 2017
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e draad van het Zomerfestival .IJmuiden is nog steeds om door samenwerking sterker en krachtiger te worden en met elkaar
gewoon een leuke week neer te zetten vol vriendschap, met sport, leuke activiteiten, goede muziek en lekker eten.

zijn toch de ingrediënten, die mensen in het gewone leven verbinden en die zorgen voor maatschappelijke verbondenheid,
kkenheid. Dat hier behoefte aan is, is de afgelopen vier jaar gebleken. De saamhorigheid onder de bezoekers is geweldig te noemen;
mensen die IJmuiden niet kennen, leren dat tijdens het Zomerfestival .IJmuiden vanzelf.
Dat maakt het Zomerfestival in IJmuiden ook uniek.
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UITSLAG LOTERIJ
De trekking is verricht door Notarishuis IJmond.
De mensen die een prijs hebben gewonnen kunnen
contact opnemen met 06-54357503 of een mail sturen
naar stichtingkortebaanijmuiden@gmail.com
Lot:

Aangeboden door:

2267
4240

WinSys Hoofdprijs
Hotel Rauw aan de Kade

3321
3428
3070
2379
4309
3344
4047
4355
2641
3312
2365
3518
2802
2343
2558
2815
3497
4312
3223
2401
2287
2729
4314
4311
3040
3259
2624
3977
3551
2341
2874
4247
3601
3797
3545
2755
2333
3230
3773
4208
3091
2469
3272
4313
3043
2589
3781
3519
3901
2536
4233
4304
3539

Emy`s Schoonheidssalon
Bos Driver Academy
Hotel Augusta IJmuiden
Hotel Duin en Kruidberg Santpoort
Restaurant Het Ruyterhuis Bakkum
Grand Café Kruiten
La Madonna
Grieks Restaurant Rhodos Plein 1945
Reprogilde Kennemerlaan
LEV Sieraden
LEV Sieraden
Gasterij de Hout IJmuiden
Gasterij de Hout IJmuiden
KennemerLoopfiets
PC plus computerwinkel
PC plus computerwinkel
PC plus computerwinkel
PC plus computerwinkel
PC plus computerwinkel
Juwelier Robin
Brand Living Kennemerlaan
Spijs Traiteur IJmuiden
Slagerij van der Linden
Fundata
Domino`s Pizza
Domino`s Pizza
Melts by Melis
Syls Body studio Heemskerk
Syls Body studio Heemskerk
De Thai Massage
De zeewegbar
De zeewegbar
Café ‘t Centrum
Café ‘t Centrum
ICI Paris XL
Eyewish Lange Nieuwstraat
Cigo
Cigo
Cigo
Cigo
Cigo
Marmar
Lan Nailstudio
Lan Nailstudio
Foto Loek Anderson
Foto Loek Anderson
Foto Loek Anderson
Foto Loek Anderson
Bij Bo/Jacky Hart
Brasserie Het Zandhuis
New York Pizza Kennemerlaan
New York Pizza Kennemerlaan
New York Pizza Kennemerlaan

.IJmuiden
Aangeboden door:

Prijs:

3785
New York Pizza Kennemerlaan Waardebon voor gratis Pizza
Acer Chrome Touch lap top
2724
New York Pizza Kennemerlaan Waardebon voor gratis Pizza
Overnachting met ontbijt voor 2 personen in
3635
New York Pizza Kennemerlaan Waardebon voor gratis Pizza
Hotel Rauw aan de Kade
2995
New York Pizza Kennemerlaan Waardebon voor gratis Pizza
Waardebon Schoonheidsbehandeling bij Emy’s Schoonheidssalon
3543
New York Pizza Kennemerlaan Waardebon voor gratis Pizza
Waardebon voor 3x rijles of openbareweg rijtraining van 3 uur.
2569
New York Pizza Kennemerlaan Waardebon voor gratis Pizza
Waardebon van € 50,00
2898
New York Pizza Kennemerlaan Waardebon voor gratis Pizza
High Tea voor 2 personen
2389
Friet van Piet puntzak patat
Lunchproeverij voor 2 personen
4093
Friet van Piet puntzak patat
Waardebon voor 2 personen Tapas menu
3972
Friet van Piet puntzak patat
Kadobon van € 20,00
3008
Friet van Piet puntzak patat
Cadeaubon van € 25,00
3949
Friet van Piet puntzak patat
Canvas voor in de tuin naar keuze
4021
Bakker Wijnker Appeltaart
Waardebon van € 25,00
2427
Bakker Wijnker Appeltaart
Waardebon van € 25,00
3298
Kok Fietsenhandel Fietscomputer
Kistje met heerlijke wijn
2434
Oma`s keuken Waardebon voor een dagmaaltijd
Kistje met heerlijke wijn
3959
Oma`s keuken Waardebon voor een dagmaaltijd
Waardebon voor 2 personen voor een dagdeel gebruik Loopfiets.
2833
DA drogist Frans Narenboutstraat Cadeaubon ter waarde van €10,00
Ijsmachine
2787
DA drogist Frans Narenboutstraat Cadeaubon ter waarde van €7,50
Bluetooth speaker
3511
DA drogist Frans Narenboutstraat Cadeaubon ter waarde van €5,00
Lenovo Headset
2876
Beeksma banket Cadeaubon
Waardebon van €10,00
3584
Cheryls Knippaleis Cadeaubon voor Knipbehandeling
Waardebon van € 5,00
2753
Inktnodig.nl Cadeaubon ter waarde van €25,00
Herenarmband
3167
Boefjes Babystore Cadeaubon ter waarde van €7,50
Yanky Candel kaarsenpakket
DaddiesWaardebon voor de autowasstraat t.w.v. €13,50
Dirty
The
3570
Tango
Ruijs wasstraat
Waardebon van € 15,00
3260
Tango Ruijs wasstraat Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. €13,50
Waardebon gourmetschotel van € 25,00
4403
Tango Ruijs wasstraat Waardebon voor de autowasstraat
HP Printer Deskjet 2620
Xant.w.v.
der€13,50
de Buisonjé
4061
Tango Ruijs wasstraat Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. €13,50
Waardebon voor 1 medium Pizza Sharon Doorson
4081
Tango Ruijs wasstraat Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. €13,50
Waardebon voor 1 medium Pizza
3473
Tango Ruijs wasstraat Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. €13,50
Geurpakket van Melt by Melis
3649
Tango Ruijs wasstraat Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. €13,50
Waardebon, 2 x deelnemen aan de Bellicon Workout
3598
Tango Ruijs wasstraat Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. €13,50
Waardebon, 2 x deelnemen aan de Bellicon Workout
3990
Tango Ruijs wasstraat Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. €13,50
Waardebon van € 25,00
4019
Tango Ruijs wasstraat Waardebon voor de autowasstraat t.w.v. €13,50
Waardebon voor 1 meter bier
4337
Game Solution Kennemerlaan Cadeaubon ter waarde van €10,00
Waardebon voor 1 meter bier
2278
Kapsalon eig&wijs Cadeaubon van €50,00
Waardebon voor 1 meter bier
4428
Slagerij Vallentgoed Tegoedbon van €5,50
Waardebon voor 1 meter bier
3349
Slagerij Vallentgoed Tegoedbon van €5,50
Cadeau pakket
2763
Slagerij Vallentgoed Tegoedbon van €3,00
Brillenkoker
3169
Slagerij Vallentgoed Tegoedbon van €3,00
Vogelhuisje Uil
3603
Slagerij Vallentgoed Tegoedbon van €2,00
Dank je wel blik gevuld met lekkers
4343
Slagerij Vallentgoed Tegoedbon van €2,00
Hondenblikje gevuld met lekkers
2601
Elka Vis KW 45 Tegoedbon van 5 stuks haringen
Puzzel Amsterdam Collection
2840
Elka Vis KW 45 Tegoedbon voor 1kg Zalmsalade
Puzzel Keukenhof
3006
Goudhaantje Waardebon voor 1 gegrilde kip
waardebon voor een broodje döner
2309
Goudhaantje Waardebon voor 1 gegrilde kip
Waardebon van € 10,00
2272
Goudhaantje Waardebon voor 1 gegrilde kip
Waardebon van € 10,00
Goudhaantje Waardebon voor 1 gegrilde kip
Waardebon voor het digitaliseren van oude beelden €25,00 korting 2390
rode€25,00
draadkorting
van het 3624
Zomerfestival
nog steeds 1om
samenwerking
sterker en krachtiger te worden en me
Patrick van.IJmuiden
Keulen LangeisNieuwstraat
paardoor
Happy
Socks
Waardebon voor het digitaliseren van oudeDe
beelden
gewoon
een leuke
te zetten
met sport, leuke activiteiten, goede muziek en lekker eten.
2974 week neerBeauty
Salonvol
Nailsvriendschap,
& More Cadeaubon
Waardebon voor het digitaliseren van oude beelden €25,00
korting
Beauty Salon Nails & More Cadeaubon
Waardebon voor het digitaliseren van oude beelden €25,00 korting 3337
2727
Redmensen
Pyramid Lange
Cadeaubon
van €20,00
Waardebon van €15,00
Dit zijn toch de ingrediënten,
die
in hetNieuwstraat
gewone leven
verbinden
en die zorgen voor maatschappelijke verbonden
2429
Red Pyramid Lange Nieuwstraat Cadeaubon van €20,00
Waardebon voor Pizza naar keuze
maar
ook
betrokkenheid.
Dat
hier
behoefte
aan
is,
is
de
afgelopen
vier
jaar
gebleken.
De saamhorigheid onder de bezoekers is gewe
4340
Chery Style Fashion Cadeaubon van €15,00
Waardebon voor gratis Pizza
mensen
die IJmuidenChery
niet kennen,
lerenCadeaubon
dat tijdens
Zomerfestival .IJmuiden vanzelf.
2660
Style Fashion
vanhet
€15,00
Waardebon voor gratis Pizza
Waardebon voor gratis Pizza
Dat maakt het Zomerfestival in IJmuiden ook uniek.
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Sponsoren.

De organisatie van het Zomerfestival .IJmuiden kost ieder jaar veel tijd en geld. Zonder
de support van vrijwilligers en sponsoren is dit een onmogelijke opgave. Als organisatie
zijn we dan ook heel blij met deze sponsoren, die het festival ﬁnancieel of in natura ondersteunen. In willekeurige volgorde bedanken wij de volgende bedrijven en personen!
Geweldig!

De sponsoren van Zomerfestival . IJmuiden 2018.
Apotheek Ledeboer
Autobedrijf Bijlsma
Bannink Accountants
Bas van der Pol - IJmuiden
Beenhakker Tegels
Bouwadvies en Timmerbedrijf Hans Plug
Colex Watersport
Cornelis Vrolijk Visserijmaatschappij
Cornelissens handelsonderneming &
machineverhuur BV
Cosmo Hairstyling IJmuiden
Creations Hair en Make-Up
De Back
De Hoofdzaak
De Vilder & Wijnands
Depa Bouw
Donker Rijwiel- en Scooterpalace
DR Makelaardij
Elekthree / Van Schooten
Elektrotechniek Velsen
Fortgens Adviesgroep
Fred Slim Automobielbedrijf
Friso Huizinga Communicatie
G. Schol Holding BV
Gemeente Velsen
Gewoon Accountants
Gigant Stage
Gordijnatelier Venice
Grand café Kruiten

ZOMERFESTIVAL
Lot:

Prijs:

OPLAGE:

Café de Grifﬁoen
Hairlabel
Harbour Espresso Bar
Heineken
Horeman Schoonmaak
Hotel Prinsenhof
IJmuiden Vis Online
Intro IJmuiden
Iskes Towage
Jacky Hart & Bij Bo
Juwelier Ris
Kleine Verhuizer
Klinkenberg
Kloosterboer
Kraaij Ongediertebestrijding
Kreeft Infra
Memorie Exploitatiemaatschappij
Landgoed Duin en Kruidberg
C.J. Langbroek Zeevisgroothandel
Lélé & Pi Catering
Lev Sieraden
Loek Anderson
M. van den Boogaard Dakdekkersbedrijf
Montadoors Oddesigns
Ovenbouw Holland
P. Hussaarts BV
Patrick Strijker - De Klussenier
Patrick van Keulen Mode

Peinemann Heftrucks BV
Punt IJmuiden
R. Hilbers Timmerwerken & Glasservice
Rabobank IJmond
Red Pyramid
Reprogilde
Rigo
Robin Juweliers
Romantovich
Safﬁer Yachts
Schoonhoff Hout BV
Seafood Parlevliet
Shellstation Post
Smit Velsen
Stay at Jumelet
Sun Tan Lounge
T-Hagenbouw
Tattoo Birdy
The Bike Guru
Timmer- en Onderhoudsbedrijf Van Os & Waleveld
Tribe Boekingen
V&M Transport
Van Berghe Asbestsanering BV
Van der Heijden Reklame
Van der Zon Schilderwerken
Van Es Catering
Van Laar Maritime
Van Roode Installatie & Montage
Veldman en Zonen BV
Velserbeek
Vomar
Wado
West Coasting
WIM Facility Services
Winsys
Wisker Expert
Zebra Uitzendbureau
Zeehaven IJmuiden NV
Zeevisgroothandel J. Thiele & Zn. IJmuiden

Zeevisgroothandel N. Visser BV
Wij bedanken verder.
Brandweer Velsen, Politie Velsen, Rode Kruis,
Connexxion, Gemeente Velsen – afdeling BOR,
Gemeente Velsen – afdeling evenementen Omgevingsdienst IJmond, Abelia.nl, Remco Glas,
Marketing en Communicatie Administratiekantoor
Gerrits, Bruinsma Transport, Notarishuis IJmond,
Beilsma Toiletten, Team Café ‘t Centrum, Zeewegbar, Maudy Eelsing, Wilma Molenaar, Odette Otte,
Mo Abatouy. Diverse sponsoren van de Kortebaan
paarden Stalmeiden van Assum, Sport Support
Velsen, Charo Bocaranda – Kunst op Koers, Els
Blom – Kunst op Koers.
Diverse sponsoren van de loterij Hekkenteam
.IJmuiden, alle vrijwilligers van de opbouw, afbouw en activiteiten, bewoners en omwonenden
van de Kennemerlaan, bewoners en omwonenden
van het Van Poptaplantsoen, bewoners en omwonenden van de van Warmenhovenstraat, bewoners
in de gemeente Velsen, medewerkers Bannink &
Partners, Smokey Village American BBQ, alle ﬁjne
bezoekers en iedereen die we nog vergeten zijn om
te noemen!
De fotografen van het Zomerfestival.IJmuiden:
Machiel Kraaij
Jaap Bakker
Niels Broere
Belinda Put
Patrick Put
Erik Baalbergen
Tobias Bakker
Fiona Newsky
Andries de Groot
Angelo Weidijk
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Felle woningbrand in
IJmuidense Reggestraat

Telstar vaart met Telstar

IJmuiden - De selectie van Telstar heeft vorige week een rondje gevaren met de sleepboot die naar de Velsense club is vernoemd. Eigenaar Iskes Towage & Salvage is al vele jaren sponsor van de Witte Leeuwen. De
vaartocht op de Telstar vond plaats tijdens het trainingskamp ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat
op vrijdag 17 augustus begint met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. (foto: Machiel Kraaij Fotografie)

IJmuiden - In een portiekwoning
op de hoek van de Reggestraat
en de Hunzestraat heeft maandagavond een felle brand gewoed. De bewoner kon het huis
op de begane grond tijdig verlaten en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
De brandweer werd rond 20.50
uur gealarmeerd. Er werd vrijwel
direct opgeschaald naar ‘middelbrand’, wat vaker gebeurt als er
sprake is van een portiekflat en
er mogelijk nog mensen binnen
zijn.
Het duurde een kleine vijftien minuten voor de vlammen onder
controle waren. De brandweer
richtte zich vervolgens op het
controleren van de bovenliggende woning.
De politie laat weten dat zij een
uur voor de brand bij de bewoner langs zijn geweest in verband

met een conflict. ,,Echter heeft de
bewoner zélf de melding gedaan
en was dit dus niet tegen hem”,
aldus een woordvoerder. Over de
aard van het conflict doet de politie geen uitspraken.
De uitgebrande woning raakte

onbewoonbaar en werd nog dezelfde avond met houten schotten dichtgetimmerd.
De forensische opsporing (fo) van
de politie heeft onderzocht of
er mogelijk sprake is van brandstichting. (foto: Friso Huizinga)

‘Pas op voor oververhitting’
IJmuiden - Het is tropisch warm in Nederland. Deze omstandigheden zorgen voor extra drukte op de stranden aan zee, in recreatiegebieden en bij buitenzwembaden. Reddingsbrigade
Nederland waarschuwt voor het gevaar van oververhitting en
warmtestuwing – een zonnesteek – in relatie tot zwemveiligheid.

Foto’s, mooie verhalen en littekens

,,Bij oververhitting – de medische
term is hyperthermie – is er sprake van een verhoogde lichaamstemperatuur vanaf 38 graden Celsius met bijbehorende hoofdpijn,
spierpijn, duizeligheid, flauwvallen,
transpireren en malaise; je niet lekker voelen”, legt Arjan van Zadelhoff, lid van de Medische Adviesraad van Reddingsbrigade Nederland, uit.
,,Bij warmtestuwing, een ‘zonnesteek’, is er sprake van ernstige
oververhitting en een lichaamstemperatuur vanaf 40 graden Celsius, waarbij naast de eerder genoemde klachten ook sprake kan
tje terug naar café De Wildeman zijn van braken, het ontstaan van
om nog één keer op adem te ko- plekken op de huid, bewustzijnsmen voor de laatste etappe, die daling, epileptische aanvallen of
van Santpoort richting het fan- toevallen. Uiteindelijk kan iemand
tastische Zomerfestival .IJmui- in shock raken en zelfs overlijden
den. Nu niet op de parkeerplaats
bij het strand, maar op de Kennemerlaan dus.
Tot in de late uurtjes werd hier
doorgefeest, maar langzaam
sloeg de ‘vermoeidheid’ toe in het
peloton.
Twintig jaar lang wordt deze
tocht al met veel succes gereden,
zonder een onvertogen woord
naar elkaar, uitbaters, passanten
en zelfs niet tegen politie-escortes. IJmuidense gezelligheid ten
top! Vriendschappen zijn nog intenser geworden en de herinneringen zijn blijvend. Door de foto’s en de verhalen, maar ook
door de littekens.
Dank gaat uit naar de sponsoren
van de 20ste editie van Le Tour
de op z’n Kantje: Libelle Service,
Stukadoorsbedrijf Dennis Looij
en Voor Hem en Voor Haar. (Egon
van de Pieterman, foto: aangeleverd)

20ste Tour de op z’n Kantje
IJmuiden - We schrijven het
jaar 1997. Vijf jonge vrienden
zetten uit verveling koers richting Haarlem om wat biertjes
te drinken en wat lol te trappen. Met een niet geplande
tussenstop, in toentertijd nog
het Deo Ziekenhuis, arriveerde de groep op de feestweek
in IJmuiden aan Zee, waar ondanks wondkompressen en
pleisters lekker gedanst werd
op de liedjes van De Dijk, die
optraden in de grote tent op
de parkeerplaats. Inmiddels is
Le Tour de op z’n Kantje uitgegroeid tot een begrip.

uur het startsein gegeven voor de
tocht der tochten.
Normaliter worden er diverse horecagelegenheden aangedaan,
maar vanwege het mooie weer
kozen de dappere trappers ervoor om na een tussenstop bij
Café ‘t Hemeltje snel koers te zetten richting Woodstock op het
Bloemendaalse strand. Ondanks
een helse tocht over de Zeeweg
(de temperatuur was inmiddels
opgelopen tot 28 graden Celcius) zonder een koude alcoholische pauze, werd Bloemendaal
aan Zee in een moordend tempo bereikt.
Na een verfrissende duik in zee
Afgelopen zaterdag vierde de werd de barman tot wanhoop
ondertussen uitgebreide en uit- gedreven door penningmeesgedijde vriendengroep de 20ste ter ‘John betaalt’, die het vuur uit
editie van deze roemruchte, zijn slippers heeft gelopen om de
nietsontziende en barre fiets- groep van koud bier te voorzien.
tocht. Tweeëntwintig jongens Zelfs de nieuwste fietsende aanvan formaat schoven om 11.00 winst werd vakkundig medisch
uur aan voor een stevige lunch bij verzorgd, nadat hij bevangen was
Café De Wildeman. Weggespoeld geraakt door de warmte.
met de nodige alcoholische ver- Aan alles komt een einde, zo ook
snaperingen werd na het maken het avontuur bij Woodstock. Uivan de traditionele foto om 13.00 teraard weer via café ‘t Hemel-

Quintino en Ronnie Flex
samen op Dance Valley

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Kees is een gecastreerde kater van 3 jaar oud en op zoek
naar een nieuw thuis. Hij is een
vrij dominante kater en laat zich
niet dwingen tot dingen. Hij komt
zelf voor aandacht en een knuffel.
Kees houd wel van een rustig huisje en is niet geschikt voor een gezin met kinderen. Deze heer kan
ook niet met honden en hij gaat
graag even naar buiten toe voor
een frisse neus. Wie heeft er nog
een gouden mandje voor Kees?
Voor meer informatie over Kees en
alle andere dieren die een nieuw
baasje zoeken bel met het Kerbert
Dierentehuis aan de Heerenduinweg, telefoon 0255-515744. Het
asiel is open van maandag tot en

met vrijdag tussen 10.00 en13.00
uur en tussen 14.00 en 16.00 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 13.00
uur. Of kijk op www.dierenbe-

als er niet tijdig iets wordt gedaan.”
Herkenning van de symptomen
is van levensbelang. ,,Iemand die
oververhit is, ziet er erg verhit uit.
Iemand kan er rood uitzien, of juist
heel bleek met een koude huid
door hevig transpireren. Daarnaast
heeft iemand die oververhit is vaak
hoofdpijn en is hij of zij misselijk.”
Wat kunnen badgasten doen om
deze toestanden te voorkomen?
,,Als je voelt dat je niet lekker wordt
door de warmte of je ziet iemand
anders niet lekker worden, ga dan
zelf of met die persoon naar een
koele omgeving en uit de zon. Verwijder kleding en neem of geef diegene sportdrank. Om af te koelen,
kun je ijszakken of koude blikjes in
de oksels en liezen leggen. Als iemand suf wordt, gaat overgeven
of een insult krijgt: bel 112 en geef

geen eten of drinken!”
Zijn er nog andere (medische) tips
en adviezen te geven met het oog
op tropische warmte? ,,Smeer je
goed in met zonnebrand, beperk
zware lichamelijke inspanning op
de warmste momenten van de
dag. Drink voldoende, ook als je
geen dorst hebt. Ga niet te lang in
de zon zitten en let ook op anderen
die misschien wel hulp kunnen gebruiken.”
Badgasten die zich ook maar enigszins niet lekker voelen, wordt afgeraden het water in te gaan. Afkoelen in het water lijkt soms de voor
de hand liggende oplossing, maar
het komt de zwemveiligheid in
het geval van (beginnende) oververhitting of warmtestuwing juist
niet ten goede. De lifeguards van
de reddingsbrigades in het land
zijn niet alleen opgeleid om zwemmend of varend te redden, maar tevens om problemen te herkennen
en mensen door middel van eerste
hulp bij te staan. Het advies: bel altijd 112 in het geval een vermoeden van gevaar bestaat!

scherming.nl, twitter:@dierenbescherming en Facebook.com/dedierenbescherming. (foto: Rodi
Media)

Velsen-Zuid - Dance Valley viert dit jaar haar 24ste editie en is
daarmee één van de langstlopende dancefestivals ter wereld. De
organisatie lanceerde eerder dit jaar al een volledig nieuwe huisstijl en maakte onlangs de nieuwe terreinindeling bekend.

de Dance Valley ook dat big room
house act Showtek dit jaar het festival in Spaarnwoude afsluit. Het is
alweer de vierde keer dat de Eindhovense act, bestaande uit broers
Op muzikaal gebied trekt Dance guest. Het is de organisatie gelukt Wouter en Sjoerd Janssen, op
Valley de succesvolle lijn van vorig één van de meest gestreamde Ne- Dance Valley geprogrammeerd
jaar door met een programma dat derlandse hiphop-artiesten van staat.
grote internationale dancenamen het moment aan zich te binden: Showtek was er al in 2010 bij en
zoals Steve Aoki, Showtek, Fedde Ronnie Flex! Quintino en Ronnie groeide in 2014 door naar de
le Grand, Dannic en Chuckie com- Flex staan op zaterdag 11 augus- mainstage. In 2015 sloten zij het
bineert met de bekendste arties- tus voor het eerst samen op het festival al een keer af. Showtek beten uit de nationale urban scene, podium in Nederland en vertegen- wees toen in staat te zijn om de
zoals Lil Kleine en Boef. In dat ka- woordigen als gezamenlijke act de volledige vallei haar laatste enerder staat deze zomer op de main- kruisbestuiving van het program- gie te laten geven met een knalstage een uniek partnership ge- ma van Dance Valley 2018: electro- lende closing-set! De verwachtinprogrammeerd van enerzijds elec- nische dansmuziek en hiphop.
gen zijn hooggespannen!
tro house dj Quintino en een tot Naast de bekendmaking van Ron- Zie ook www.dancevalley.nl. (foto:
nu toe onaangekondigde mystery nie Flex als mystery guest onthul- Friso Huizinga)
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Fado bij Zee van Staal
Wijk aan Zee - Zondag 29 juli is
er een muzikale rondleiding bij
beeldenpark Een Zee van Staal in
Wijk aan Zee. Tijdens de rondleiding treedt het duo FADOpelos2
op. Dit muzikale duo bestaat uit
Iris Feijen (zang) en Tiago Lageira (gitaar).
Iris Feijen maakte al op jonge
leeftijd kennis met de Portugese
fado muziek. Zelfs zonder de taal
te begrijpen, raakte deze muziek
haar zo erg, dat ze besloot zelf fado te gaan zingen. In 2017 kwam
ze in contact met Tiago Lageira,
hij is geboren in Portugal en wilde graag met Iris de fado ter gehore brengen in Nederland.
Muziek vol emotie, dat is waar
het bij FADOpelos2 om gaat. Laat
u meevoeren door de straten van
Lissabon en droom weg bij het
spel tussen zang en de gitaar.
Naast de muziek is er een gids
aanwezig die meer vertelt over
de gigantische stalen beelden en

Groepachters sluiten jaar af
met vier musicaluitvoeringen
Santpoort-Noord - Aan alles komt een eind, de titel van het laatste liedje van de musical, gold ook voor de kinderen van groep 8
van basisschool Parnassia. Voor hen is vorige week een einde gekomen aan een basisschoolperiode van acht jaar.

kerst is er nauw samengewerkt
met het hospice en het koor. De
kinderen van groep 8 hebben
toen tijdens de kerstvieringen
van het hospice en het koor een
Elk jaar voeren de kinderen tra uitvoering gegeven voor de aantal kerstliederen ten gehore
van groep 8 drie keer de mu- vrijwilligers en de twee coör- gebracht. Deze liederen hebsical op (voor de kinderen van dinatoren, Annemiek en Patri- ben ze samen met Sander Corschool, voor de opa’s en oma’s cia, van hospice De Heideberg. nelissen, vrijwilliger bij het hosen voor de ouders en juffen en Ook waren er mensen van het pice, ingestudeerd.
meesters). Dit jaar was dit maar Naaldkoor uitgenodigd. Het Meteen na kerst is toen het
liefst vier keer. Zij hebben na- idee om dit te doen, is vanuit idee geboren om de musical,
melijk op vrijdag 13 juli een ex- de kinderen zelf gekomen. Met aan het einde van het school-

LEZERSPOST
Meldingen vlieghinder!
Naar aanleiding van het bericht in uw weekblad wil ik toch maar reageren. Ik woon in OudIJmuiden en wordt al jaren geteisterd door het
geluid van motor- en autouitlaten. Wij stellen
commissies in om het lawaai van vliegtuigen zo
goed mogen binnen de perken te houden en
ontstaat er ergens meer lawaai boven de norm
dan wordt er stevig aan de bel getrokken.
Terug naar het lawaai op de grond. Al jaren probeer ik iets in beweging te brengen om het lawaai van motoren en auto’s te verminderen tot
normale proporties. Ik heb meerdere instanties benaderd, waaronder de politie. Die reageerden dat ze niet de hele dag om de hoek op
wacht konden gaan staan om de enkele onverlaat in de boeien te slaan. De toenmalige wijkagent vroeg of het mijn hobby was. Toen heb ik
er de brui aan gegeven, tegen zoveel onbegrip
kon ik niet op.
Ik heb een iPad met een app voor geluidsmeting die het redelijk goed doet. En wanneer ik
op het balkon zit, dan meet ik soms uitschie-

ters tot boven de 100 DbA. ‘s Ochtends vroeg,
om 05.00 uur, rijdt de eerste weg of komt langs.
Je wordt dan natuurlijk wakker van het lawaai.
Op zaterdag en zondag komt er een peloton
(meerdere!) langs met open uitlaat langs op
hun toeristische route naar de Kop van de Haven. Maar dit fenomeen komt ook voor op de
snelweg. Met mooi weer rij je met je raampje
open en opeens beng, beng rijdt een motorfiets voorbij. Je schrikt je rot!
Er rijden vele motoren, pick-ups, quads en omgebouwde auto’s rond niet met een uitlaat
maar met een megafoon (geluidsversterker)
om hun motorische spierballen te laten horen.
En dan hebben ook nog een trucje: gas open,
gas dicht, zodat in staccato het geluid nog harder gaat knallen en dat in een land met 17 miljoen inwoners.
Eén wens, wanneer gaan motorrijders allemaal
op een BMW rijden?
C. Hoppenbrouwer, IJmuiden

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

jaar, op te voeren voor alle vrijwilligers. Wat een prachtidee.
En nog mooier: Sander Cornelissen heeft geweldig geholpen
met het oefenen van de musical.
De liedjes werden echt geweldig gezongen en het toneelspel
was van grote klasse. Een musical en een afscheid van groep 8
om nooit te vergeten. En nu de
grote stap naar het voortgezet
onderwijs! (foto: aangeleverd)

Speeltuin
Santpoort
gesloten
Santpoort-Noord - Speeltuin
Santpoort is volgende week
gesloten. Dorpsfeest Santpoort omvat ook voor kinderen leuke activiteiten en daar
maakt de speeltuin graag ruimte voor. Op de jaarmarkt staat
Speeltuin Santpoort met een
kraam met een grabbelton en
inschrijfformulieren voor een
jaarkaart. Over de geschiedenis van de speeltuin zijn boekjes te koop.
Op vrijdag 3 augustus zijn er
in de middag skatepopwedstrijden op de baan tegenover
de speeltuin. Vanaf 13.30 is de
speeltuin dan geopend om
stroom te leveren en voor toiletbezoek.
Ook kan ijs en drinken in het
winkeltje van de speeltuin gekocht worden. Maar er kan dan
nog niet gespeeld worden. Dat
is weer mogelijk vanaf zondag
5 augustus!
In de zomervakantie is de
speeltuin dagelijks geopend
van 13.30 tot 17.30 uur. Begin
september wordt het nieauwe
speeldorp officieel geopend.

Open Tuindagen bij ATV De Hofgeest
Santpoort-Noord - Amateurtuindersvereniging De Hofgeest neemt
deel aan de Open Tuindagen op 11
en 12 augustus aanstaande. Het
thema van dit jaar is ‘De volkstuin
van de toekomst’. Het complex van
de vereniging bevindt zich in het
beschermde gebied De Biezen en
is voor iedereen toegankelijk. Er
zijn ruim 130 tuinen gerealiseerd,
die variëren in omvang tussen 100
en 275 vierkante meter.

De leden tuinieren op milieuvriendelijke wijze, dat wil zeggen dat
bestrijdingsmiddelen uit den boze zijn. De mest die de tuinders
gebruiken, is vrij van ammoniak
en andere schadelijke stoffen, zodat het grond- en oppervlaktewater niet wordt vervuild. De vereniging biedt haar leden niet alleen
de gelegenheid om te kunnen tuinieren (een zeer gezonde hobby!) maar organiseert ook diverse

activiteiten, zoals klaverjassen en
schildercursussen. Deze activiteiten vinden plaats in de kantine op
het complex. Verder wil men op basisscholen uitleg aan de leerlingen
gaan geven over tuinieren. Iedereen is tijdens de Open Tuindagen
van harte welkom. Wellicht is bij
sommige bezoekers het enthousiasme zo groot, dat er nieuwe inschrijvingen uit voortkomen. Meer
informatie over de vereniging is op

www.atvdehofgeest.nl te vinden.
Hier staat tevens het volledige programma voor beide dagen. Bezoekers zijn op zaterdag welkom tussen 12.00 en 18.00 uur en op zondag tussen 11.00 en 16.30 uur. In
verband met de te verwachten
drukte en het beperkte aantal parkeerplaatsen wordt aangeraden
om op de fiets te komen. Het adres
is Spekkenwegje 2. (foto: aangeleverd)

de kunstenaars in het beeldenpark. Toegang en rondleiding is
gratis. Opgeven is niet nodig. Het
beeldenpark bevindt zich op de
hoek van de Bosweg en de Reyndersweg in Wijk aan Zee. De wandeling begint om 14.00 uur vanaf
de entree van het park. (foto: aangeleverd)

Succesvolle start
reeks kunstmarkten
Spaarndam - Zaterdag 28 juli is er weer een kunstmarkt in
Spaarndam. Afgelopen zaterdag
begon het seizoen met een drukbezochte en zonovergoten markt
in het oude dorp. Veel bezoekers
keerden naar huis met een kunstwerk onder de arm.
De populaire markt telt aanstaande zaterdag 45 kramen met tal
van soorten creaties, schilderijen,
sieraden, aquarellen, beelden enzovoorts. Het is een feest van herkenning en verrassing. Sommige
kunstenaars willen de bezoekers
niet missen en die staan er daarom weer. Maar er staan ook veel
nieuwe gezichten op de markt.
De kramen staan langs de historische Westkolk, de oude sluis van
het mooie dorp. In de sluis worden de hele dag kleinere schepen
geschut. Behalve kramen staan
er in de beschutting van de oude huizen ook twee terrassen aan
het water, waar het goed toeven
is.
Op de markt is er vrijwel de hele
dag muziek te horen van Pit Hermans. De Amsterdamse speelt
de Roemeens-Hongaarse cimbalom en de Appenzeller hackbrett.

Ze is ook een singer-songwriter
in zigeunerstijl. Ze studeerde bij
Roemeense en Griekse leermeesters. Put Hermans speelde bij verschillende cd-opnamen en maakte 2 solo cd’s (2003 en 2006). Ze
is vooral geïnteresseerd in het uitvoeren van de traditionele en pure muziek uit oude tijden. In de
Oude Kerk speelt om 14.00 uur
het Spaarne Kwartet. Het wordt
een swingende middag met bekende jazznummers en wellicht
verzoeknummers. toegang gratis.
Ook dit jaar is ook de historische
werkgroep Spaarndam weer van
de partij op de markt, met tal van
wetenswaardigheden over het
oude dorp. De Oude kerk organiseert zoals gewoonlijk een kleine
markt met fruit en andere zaken
in het kerkelijk centrum aan de
Westkolk, waar ook koffie en gebak worden aangeboden.
Spaarndam is geen autodorp.
De fiets is het ideale vervoermiddel voor wie wil komen. Bus 14
brengt je ook dichtbij de markt.
Parkeren kan alleen op enige afstand. Overige data zijn 4, 11 en
18 augustus. Zie ook www.marselje.nl/kunstmarkten.

Brommer in brand
IJmuiden - De brandweer is zaterdagochtend in actie gekomen nadat
er brand was uitgebroken in IJmuiden. Rond kwart voor zes kwam de
melding dat er een brommer in de brand zou staan voor een flat aan
het Vierkante Bos. De toegesnelde brandweer heeft het vuur geblust
maar kon niet voorkomen dat de brommer volledig verwoest raakte.
De oorzaak van de brand is nog onbekend. (foto: Michel van Bergen)
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Luchtfoto’s van Henk
Honing te zien in SHIP
IJmuiden - Vanaf maandag 30
juli worden foto’s van Henk Honing tentoongesteld in SHIP. De
in Heemskerk woonachtige Honing is een veelzijdig fotograaf.
Hij is sinds 1971 actief in professionele industrie en luchtfotografie, waarvoor hij de halve
wereld heeft afgereisd om fotografieopdrachten in de offshore en andere industrietakken uit te kunnen voeren. Later

heeft hij zich nog toegelegd op
het maken van videoproducties voor bedrijven. Door de jaren heen heeft hij een schat aan
beeldmateriaal bij elkaar geschoten.
Nu Henk van zijn pensioen geniet, kan hij zijn werk als bevlogen fotograaf uiteraard niet
loslaten. Daarom exposeert hij
met zijn luchtfotografie in het
restaurant bij SHIP. De exposi-

tie bestaat uit luchtfoto’s van
het sluizencomplex in de periode 1984-2003. Met deze unieke beelden wil hij de bezoekers
van SHIP verrassen. Uiteraard
zijn de foto’s die getoond worden te koop.
De expositie is - net als SHIP zeven dagen in de week van
10.00 uur tot 17.00 uur geopend en is vrij toegankelijk.
(foto: Henk Honing)

Zomer in Spaarnwoude

ten bij Droomparken Buitenhuizen en Spaarnwoude, logeren in
het Fletcher hotel Spaarnwoude,
In voor wat meer spanning? Dan In het recreatiegebied kan je kamperen bij de boer op camkan je terecht bij één van de ve- fantastisch fietsen, wandelen of ping Blauhek, of slapen in de bed
le ondernemers in het gebied. mountainbiken. Volg één van de en breakfast van Villa Zomerdijk
Zij bieden een breed scala aan uitgezette routes via de knoop- of Velserhoeve.
activiteiten aan. Zo kan je kano- punten en geniet van de ver- Op boerderij Zorgvrij worden
en, zeilen, waterfietsen, vlot va- rassend groene omgeving. Voor voor kinderen tot en met 12 jaar
ren, golfen, steppen, skeeleren, mountainbikers is er een spe- in de schoolvakantie allerlei leujoggen, of paardrijden. En dat is ciaal parcour op de uitzicht- ke activiteiten georganiseerd.
nog maar een greep uit alle ac- heuvels in Oosterbroek of in de Op 1 augustus wordt er weer
tiviteiten die in het gebied te Groene Weelde.
voorgelezen voor de kleintjes.
doen zijn. Ook voor de stoere ac- De routes zijn verschillend van Theater Poppekus speelt ‘Door
tieveling is er genoeg aanbod. lengte, hebben een eigen karak- en Roosje’ op 2 augustus en op
Een ware belevenis is het rijden ter en zijn gratis te downloaden 5 augustus organiseert Natuurop een quad op het speciale par- via de website.
iseenfeest een waar Piratenfeest.
cours, of kom paintballen, klim- Zin om langer te blijven? In Zie ook www.spaarnwoude.nl.
men of indoorskiën.
Spaarnwoude kan je overnach- (foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Het is zomer en dus weer tijd om er op uit te trekken
om het echte vakantiegevoel te voelen in Spaarnwoude.

Veel stofoverlast door
aanhoudende droogte

staan of bestaande klachten verergeren. In de app ‘mijn luchtkwaliteit’ of op www.luchtmeetnet.nl
kunt u dagelijks de luchtkwaliteitsindex vinden. De app geeft hierbij
ook een op de situatie afgestemd
hebben inspecteurs van ODNZKG advies aan.’’
een aantal overtredingen van de Wanneer u overlast van stof, geluid
milieuvergunningvoorschriften ge- of geur (afkomstig van Tata Steel)
constateerd (onder andere stof af- ervaart, dan kunt u dit melden via
komstig van opslagen en transport- het online klachtenformulier van
banden) en Tata Steel hiervoor een ODNZKG. Wanneer u een klacht inwaarschuwing gegeven.
dient, geef dan ook door op welk
GGD Kennemerland geeft het vol- tijdstip en, als dat mogelijk is, welke
gende aan over de stofoverlast: installatie/bedrijfsonderdeel daar,,Bij zichtbaar stof gaat het vooral voor verantwoordelijk is.
om grove stofdeeltjes. Deze deel- Ook toevoeging van foto’s bij de
tjes komen bij inademen meestal klacht/melding zijn welkom. Dit
niet diep in de luchtwegen terecht geeft inspecteurs van ODNZKG
en zijn dus met name hinderlijk. Als waardevolle, extra informatie waarer ook meer fijn stof in de lucht zit, mee zij gerichter actie kunnen onkunnen gezondheidsklachten ont- dernemen.

IJmond - Afgelopen weekend is er door inwoners van de IJmond
veel stofoverlast ervaren rond Tata Steel. De Omgevingsdienst
ontving circa 100 klachten. Deze klachten waren, vanwege de
windrichting, voornamelijk afkomstig van bewoners uit IJmuiden.
Inspecteurs van de Omgevingsdienst voeren, als bevoegd gezag,
sinds twee weken extra stofcontroles uit.
Ook maandag waren zij bij het bedrijf om te achterhalen of het bedrijf zich houdt aan de vergunning
en voldoende maatregelen treft
om de overlast te beperken (bijvoorbeeld sproeien). Zij hebben de
klachten vanuit de omgeving met
Tata Steel besproken.
Gezien de huidige weersomstandigheden (met name de droogte) is
het voor Tata Steel moeilijk de stofemissie te beheersen. Vorige week

Eén digitaal loket voor
(sociale) huurwoningen

Speciale editie burendag op zondag 30 september

Tata viert eeuwfeest
samen met omwonenden

IJmuiden - In het kader van de viering van het eeuwfeest van het
staalbedrijf in de IJmond organiseert Tata Steel op zondag 30
september van 9.30 tot 16.00 uur een bijzondere burendag. Het
evenement vindt plaats op een speciaal daarvoor ingericht festiRegio - Met ingang van 27 no- kosten met zich mee. Nu de cor- moeten zetten om met behoud valterrein op het bedrijf. Daar is van alles te beleven.
vember bieden Brederode Wo- poraties kiezen voor één systeem, van inschrijfduur of duur van de
nen, De Key, Elan Wonen, Pré krijgen de woningzoekenden langstlopende optie over te gaan In de Wereld van Staal treden lo- vervoerd. Om de show bij te woWonen, Velison Wonen, Ymere, voor één bedrag toegang tot de naar het nieuwe systeem. Voor de kale artiesten treden op, staan nen is het raadzaam uiterlijk de
Woningbedrijf Velsen en Woon- huurwoningen in een veel groter woningzoekenden die staan in- foodtrucks en wordt zelfs een pendelbus van 12.30 uur te nezorg Nederland hun woningen gebied. De corporaties voegen de geschreven bij mijnwoonservice. reuzenrad opgebouwd van waar- men naar het festivalterrein. Het
aan via één website: www.mijn- verschillende systemen samen. nl verandert er niets. Natuurlijk uit je een spectaculair uitzicht Steel Theater opent om 13.00 uur
woonservice.nl.
Daarom is de overgang niet voor ontvangen ook zij persoonlijk in- over het staalbedrijf en de omge- de deuren.
Voor méér lokaal nieuws elke
uitwoningzoekende
de regio! gelijk.
ZIE ONZE SITE:
CASTRICUMMER.NL
formatie
over de aansluiting van ving hebt. Onderdeel van het pro- Op 20 september is het 100 jaar
gramma is de wervelende show geleden dat het toenmalige
Het is nu al zo dat iedereen zelf Voor de woningzoekenden die Beverwijk en Velsen.
‘Door het Vuur’. Deze wordt tij- Hoogovens werd opgericht. ,,Een
kan
kiezen
in welke
gemeente
hij ingeschreven
staan bij
WonenInDe
woningen
van
Woonopmaat
Voor
méér
lokaal
nieuws
uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL
wil wonen. In de praktijk kan dat Velsen en Pré Wonen Beverwijk/ worden niet via dit systeem aan- dens de burendag om 13.45 uur eeuw staal in de IJmond, dat is
betekenen dat er meerdere in- Heemskerk betekent het een geboden. Woonopmaat blijft opgevoerd in een van de grootste een historisch moment”, aldus
Voor méér lokaal
nieuws
de regio!
Kijk voornaar
het actuele
nieuws op: voorlopig
Kijk voor het
actuele
nieuws
op: tenten van Europa, met een capa- Hans van den Berg, directeur van
schrijvingen
nodig
zijn.uit
Voor
wo- overstap
mijnwoonservice.
haar
woningen
aanbieningzoekenden
is JUTTER.NL
dat onover- nl. Zij
worden persoonlijk geïn- WWW.CASTRICUMMER.NL
den via haar eigen website via het citeit van maar liefst 4.000 perso- Tata Steel in IJmuiden. ,,Daar zijn
ZIE ONZE SITES:
WWW.JUTTER.NL
nen.
zichtelijk.ENOok
brengt het extra formeerd
we trots op en dat vieren we, met
over welke stappen zij nemen van opties.
EN HOFGEEST.NL
HOFGEEST.NL
Er zijn ook speciale activiteiten onze medewerkers, maar ook met
voor kinderen, waaronder tech- onze buren. Vandaar deze speciaBezoek onze website:
niekworkshops. Bezoekers wor- le, feestelijke editie van onze buden vanaf de Beverwijkse Bazaar rendag. Ons bedrijf speelt een beWWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
met bussen naar de feestlocatie langrijke rol in de regionale eco-

Plus-Wijzer

Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

nomie. En daar profiteert de hele IJmond van. We zijn een sterk,
hightech en innovatief bedrijf
met een mooie historie en uitstekende toekomstperspectieven.
Ik hoop dat veel van onze buren
van de gelegenheid gebruik maken om samen op feestelijke wijze ons eeuwfeest te vieren.”
Voor deelname aan de burendag
is aanmelding via www.tatasteelevents.com/burendag noodzakelijk (maximaal vijf personen per
aanmelding; minimumleeftijd: 8
jaar). Aanmelders ontvangen vervolgens per e-mail een toegangsbewijs. In verband met de veiligheidsvoorschriften is er een maximum aantal bezoekers vastgesteld. Het verstrekken van de toegangsbewijzen vindt plaats op
volgorde van aanmelding. Zie
ook www.100jaarstaal.nl. (foto:
Tata Steel)

