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IJmuiden - Eens in de vijf 
jaar kunnen we volop genie-
ten van het nautisch spekta-
kel Sail. In Velsen en omge-
ving hebben we eigenlijk een 
streepje voor omdat we met 
onze neus vooraan staan en 
bovendien nog eens twee ei-
gen spektakels hebben, na-
melijk het Havenfestival, dat 
dit jaar met een zeemans-
knoop stevig aan Sail vastge-
knoopt zit, en Pre-Sail IJmui-
den. 

Sail is in Amsterdam, maar op 
maandag 23 augustus zullen de 
schepen ‘stilletjes’ Nederland 
verlaten over het Noordzeeka-
naal, uiteraard opnieuw gade-
geslagen door veel mensen in 
Velsen en omstreken. Daarom 
staat deze krant helemaal in het 
teken van Sail.

Havenfestival IJmuiden
Het jaarlijkse Havenfestival 
IJmuiden is dit jaar op zaterdag 
14 en zondag 15 augustus en 
vindt plaats in en rond de Vis-
sershaven waar veel boten fees-
telijk getooid liggen te wach-
ten op bezoek. Alle nautische 
organisaties zijn bij het Haven-
festival betrokken. Er zijn rond-
vaarten en je kan meevaren met 
sleepboten, reddingboten en 

een driemaster. Ook worden na-
tuurlijk al schepen verwacht die 
meedoen aan Sail. Culinair is er 
veel te beleven, natuurlijk is er 
weer Diner op de Kade. Op de 
Trawlerkade, de 2e Havenstraat 
en de Halkade, zijn diverse po-
diums, met een enorm aanbod 
aan theater. Er is kunst in de 2e 
Havenstraat, dat is omgedoopt 
tot het Spaanse straatje en er 
zijn vele kramen met een nau-
tische link. Er wordt een strand-
je ingericht en er zijn kinderac-
tiviteiten. Vertier genoeg op het 
Provincie Noord Holland po-
dium, in de Corus Spiegeltent, 
en bij het Rabobank Openlucht 
Theater en bij de IJmuider Sto-
res, allen op de Trawlerkade. Op 
de Halkade zijn optredens op 
het podium tegenover Waasdorp 
en op het terras van Kruiten en 
er zijn diverse activiteiten. Het 
zijn echt niet alleen maar shan-
ty’s die te horen zijn, hoe mooi 
ook. Zo komt Idols winnaar Bo-
ris, dj Tia Maria en is er cabaret, 
waaronder Firma Fockschaep. 
Zie voor het volledige program-
ma elders in deze krant.  

Pre-Sail IJmuiden
Dinsdagavond 17 augustus zul-
len in de havens van IJmuiden 
al talloze tallships en zeilboten 
aanmeren, die deelnamen aan 

de North Sea Tall Ships Regat-
ta, die dinsdagavond in IJmui-
den eindigt. Dat is het begin van 
Pre-Sail IJmuiden. Op de Halka-
de worden vanaf woensdag 19 
augustus van 12.00 tot 18.00 uur 
shanty’s gebracht. Op de Traw-
lerkade is vanaf 16.30 uur mu-
ziek in de Corus Spiegeltent en 
op het Provincie Noord-Holland 
podium. PreSail IJmuiden wordt 
afgesloten met een daverend 
vuurwerk vanaf het Forteiland.

Sail-In Parade
De Sail-In Parade start donder-
dag om 10.00 uur in IJmuiden. 
Tallships, marineschepen en re-
plica’s gaan over het Noordzee-
kanaal op weg naar de IJ-haven 
in Amsterdam, waar Sail 2010 
plaatsvindt.  Het gaat om een 
intocht van zo’n 500 schepen, 
die zullen worden omringd door 
duizenden boten en bootjes. Er 
wordt een enorme drukte ver-
wacht, daarom gelden er speci-
ale verkeersmaatregelen, zoals 
eenrichtingsverkeer op het ka-
naal. Zijne Koninklijke Hoogheid 
Prins Willem-Alexander zal deze 
dag aanwezig zijn op de Clipper 
Stad Amsterdam. 

Sail Amsterdam
In Amsterdam is het feest van 19 
tot en met 23 augustus met een 

Havenfestival
Zaterdag 14 augustus
Zondag 15 augustus
Trawlerkade/Halkade

Pre-Sail IJmuiden
Woensdag 18 augustus
16.00-0.00 uur
Vissershaven

Sail-In Parade
Donderdag 19 augustus
10.00-15.00 uur
Noordzeekanaal

Sail komt er aan!
bijzonder uitgebreid program-
ma van deze achtste Sail-editie, 
waarbij de KNRM een belang-
rijke rol speelt en zelfs een tij-
delijk ‘reddingstation’ in de Am-
sterdamse Zouthaven opent. Het 
draait natuurlijk allemaal om de 
schepen die te bezoeken zijn in 
de IJ-haven. Er zijn speciale ar-
rangementen voor groepen. De 
traditionele vlootschouw is zon-
dag van 14.00 tot 15.00 uur. Veel 
organisaties presenteren zich op 
en om het water. Nederland was 
in het verleden al een grootse 
zeevarende natie, waar wereld-
wijd rekening mee werd gehou-
den. De geschiedenis herhaalt 
zich met Sail. Het uitgebreide 
Sail programma vindt u in deze 
krant. Wie daar nog niet genoeg 
aan heeft kan kijken op www.
sail.nl. 

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Als hoofdsponsor 
zien wij u 
graag bij het 
Havenfestival.

www.rabobank.nl/velsen

Iedere week 
in deze krant:

Informatie
van de 

gemeente
Velsen

S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL

Multimate IJmuiden

Cock van der Doesstraat 20
1972 AT  IJmuiden
Tel: 0255-510543
www.multimate.nl

Openingsvoordeel
bij Multimate IJmuiden
Zie de advertentie elders in deze krant

Multimate IJmuiden

Cock van der Doesstraat 20
1972 AT  IJmuiden
Tel: 0255-510543
www.multimate.nl

Nieuwe modellen 
led en lcd tv’s tegen 

scherpe prijzen v.a. 399,-
 Koelkasten v.a. 199,-

Wasautomaten v.a. 299,-
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 

Tel.: 0255-515726

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Bolchrysant
diverse kleuren
potmaat 19 cm.

NU 2,99 per stuk
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
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AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

BladManager:
Veroni Pereboom 
06-30695175

chef redactie:
Friso Huizinga 
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dek-
kers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg

advertentieverKoop:
Therese Imming 
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
Tinka van Leeuwen 
06-11215143

Uitgave van:
Kennemerland Pers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Festival probleemloos verlopen
Natte Dance Valley
Velsen - Dit jaar geen ho-
ge hakken en dure merk-
schoenen op Dance Val-
ley, maar laarzen en sport-
schoenen. De bezoekers van 
de zestiende editie van Eu-
ropa’s bekendste dancefes-
tival hadden zich - in tegen-
stelling tot zeven jaar gele-
den, toen het na een stortbui 
bijna mis ging - goed voor-
bereid op het regenachtige 
weer.
 
Want slecht was het! Na een 
droge start begon het omstreeks 
half twee vrijwel onophoude-
lijk te regenen. De Velsen Val-
ley veranderde binnen afzien-
bare tijd in een modderpoel. Het 
beklimmen van de heuvels werd 
daardoor een hachelijke onder-
neming en sommige bezoekers 
maakten een flinke smakkerd.  
Los van het slechte weer was 
Dance Valley echter wel een 
groot succes. De naar schat-
ting 40 tot 50 duizend bezoe-
kers hoefden nauwelijks in de rij 
te staan en door de vele food-
courts en bars had ook de in-
nerlijke mens geen klagen. De 

organisatie had ook veel extra 
aandacht besteed aan de aan-
kleding. Overal stonden kleuri-
ge vlaggen en bij binnenkomst 
van een nieuw gedeelte van het 
terrein werden de bezoekers 
welkom geheten met muziek uit 
de oude doos.
De regen had trouwens ook een 
voordeel: in de tenten was het 
veel drukker dan normaal en dat 
kwam de sfeer zeker ten goede. 
Neem Roog’s House, het domi-
cilie van de populaire DJ Roog. 
Zijn tent stond vrijwel de hele 
dag vol met dansende mensen. 
Maar dat gold ook voor de areas 
waar iconen als Carl Cox, Tom 
Harding en Sander Kleinenberg 
de dansvloer onveilig maakten. 
Dance Valley werd op waardige 
wijze afgesloten door Armin van 
Buuren en Mark Schultz.
De politie was na afloop uiter-
mate goed te spreken over het 
verloop van Dance Vallet. Af-
gezien van enkele aanhoudin-
gen is de dag zonder noemens-
waardige incidenten verlopen. 
De politie spreekt dan ook van 
een rustig editie van het dance-
festival. (Friso Huizinga)

Cateringbedrijf verhuist
Lélé & Pi in nieuw pand
IJmuiden – Binnenkort ver-
huist Lélé & Pi Catering naar 
een nieuw pand. Heleen Jume-
let gaat met haar bedrijf een paar 
deurtjes verder: naar de Trawler-
kade 40. Hier is veel meer ruimte, 
er zijn talloze mogelijkheden en 
betere faciliteiten. Creatieve ge-
zonde maaltijden en alles vers. In 
enkele jaren groeide Lélé & Pi uit 
tot een veelzijdig cateringbedrijf 
dat steeds nieuwe initiatieven 
ontwikkelde. Bekend is het Hip 
& Hap dagmenu, voor bedrijven 
maar ook voor particulieren. El-
ke dag staan er seizoensgebon-
den maaltijden op het menu, el-
ke week wisselen de dagmenu’s 
.Er worden lunches verzorgd en 
borrelhapjes maar ook warme 
en koude buffetten. De laatste 
drie jaar richt Lélé & Pi zich ook 
op scheepsbevoorrading. Sche-
pen worden voorzien van de da-
gelijkse boodschappen en van 
vers bereide maaltijden. De ver-
se ingrediënten worden dan aan 
boord gebracht en de scheeps-
kok bereidt aan boord de maal-
tijden, een andere keer maakt 
LéLé & Pi de maaltijden voor de 
bemanning. Het cateringbedrijf 

is hier zeven dagen per week 
en 24 uur per dag voor beschik-
baar. Vanwege de grotere ruim-
te kan er flexibeler en efficiënter 
gewerkt worden. Maar eerst het 
Havenfestival 14 en 15 augustus 
en PreSail op 18 augustus. Voor 
het Havenfestival/PreSail ver-
zorgd LéLé & Pi de cateringpun-
ten, waar voor elk wat wils te vin-
den is, van een Hollands patatje 
tot Internationale verwennerij-
en. Voor de vierde maal wordt 
het Diner op de Kade tijdens het 
Havenfestival bij het hoofdpodi-
um verzorgt door LéLé & Pi Ca-
tering, waar Heleen met haar 
reuze koekenpannen de vis vers 
bakt. En ook natuurlijk de barbe-
cue met vlees, kip de overheerlij-
ke curry’s en nog veel meer. Za-
terdag 14 augustus van 17.30 tot 
20.30 uur kunnen de gasten aan-
schuiven aan de dinertafels, tij-
dens het diner kan men genieten 
van de muziek van Quintet Gy-
psy Party, de prachtige schepen 
en de culturele en nautische ac-
tiviteiten.
Voor meer info: www.lelepi.nl, 
mail: heleen@lelepi.nl telefoon-
nummer is 0255-515779.

Korte baan Santpoort
breekt weer omzetrecord
Santpoort-Noord – Vorige week 
donderdag heerste in de Hoofd-
straat weer die speciale sfeer, die 
zo kenmerkend is voor de korte-
baandraverij. Mensen stonden 
rijen dik achter de dranghek-
ken, bewoners hadden complete 
terrassen van hun voortuin ge-
maakt en genoten daar samen 
met familie en vrienden van het 
hele gebeuren. 
Van tevoren waren er 22 paar-
den ingeschreven. De inschrij-
ving bleef tot het laatste moment 
open en zo werden er op de val-
reep nog eens vier paarden aan-
gemeld. Dit bracht het totaal 
op 26 viervoeters, het maxima-
le aantal dat mag deelnemen. 
Hieronder een aantal jonge, on-
bekende paarden die het op-
merkelijk goed deden. In plaats 
van 14.00 uur startte de korte-
baandraverij ruim een half uur 
later. Er stonden nog veel men-
sen bij de totalisator in de rij die 

een gokje wilden wagen, de kas-
sa sloot pas om 14.30 uur. Even-
als vorig jaar werd het landelij-
ke omzetrecord gebroken, met 
maar liefst 91.739 euro. Favoriet 
Wala Aiki sprong twee maal tij-
dens de start en haalde de twee-
de omloop niet. ,,Die mag naar 
huis’’, zegt een man. ,,Daar gaat 
mijn goede geld’’, zucht een an-
der. Luid gejuich als even la-
ter bekend gemaakt wordt dat 
Neeroson, eveneens favoriet, 
een baanrecord heeft gebroken. 
Umberto, winnaar van vorig jaar, 
kwam dit keer niet verder dan 
de eerste omloop. Winnaar werd 
uiteindelijk Willie Luciano. Dit 
paard werd samen met pikeur 
Robin Bakker gehuldigd door 
de Santpoortse Desirée van den 
Berg, onlangs bekroond tot Miss 
Nederland. Tweede werd Ulliano 
Way en op de derde plaats ein-
digde Neeroson. (Carla Zwart) 
(foto: Michel van Bergen)

Rivier door Santpoort?
Santpoort-Noord - Even leek het er vorige week woensdag op dat 
er een rivier over de Hagelingerweg liep. De hevige regenval zorgde 
voor een kleine overstroming. Het gaf even wat ongemak, maar was 
natuurlijk nog niets vergeleken bij de overstromingen in Oost-Duits-
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Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

“Nabestaanden
de tijd geven. 
Dat vind ik 
belangrijk.”

Martien Ros, Uitvaartverzorger

IJmondtrekkers moe en 
voldaan weer thuis
IJmuiden - Donderdagmiddag 5 
augustus zijn alle scouts van de 
IJmondtrekkers weer terugge-
keerd van de Jubileum Jambo-
ree. Dit tiendaagse evenement 
werd gehouden in Roermond.
Op maandag 26 juli vertrokken 
de scouts en explorers met de 
bus naar Roermond om deel te 
nemen aan de Jubileum Jam-
boree, vanwege het honderdja-
rig bestaan van Scouting Neder-
land. Op zaterdag 31 juli kwa-
men 
ook de welpen aan op het ter-
rein voor hun kamp. Tijdens dit 
bijzondere zomerkamp kwamen 
bijna 12.000 scouts bijeen om 
een groot feest te bouwen.
Tijdens de JubJam100 hebben 
alle IJmondtrekkers een boel ac-
tiviteiten ondernomen. Sommi-
ge activiteiten werden centraal 
georganiseerd zoals de opening 
op dinsdag 27 juli in het cen-
trum van Roermond of Celebra-
tion Day op 1 augustus waar-
bij Scouting Nederland in actie 
kwam voor War Child.
Daarnaast waren er veel keu-
zeactiviteiten. De welpen (7-11 
jaar) hebben bijvoorbeeld Can-
nonball Run en Scouting games 

gedaan, een soort zeskamp. Ze 
speelden de Best-of-the-Best 
scoutingspellen met welpen van 
andere scoutinggroepen.
De scouts (11-14 jaar) hebben 
een ‘nachthike’ gelopen. Het 
doel voor de ‘hikers’ bestond uit 
ongezien zoveel mogelijk pos-
ten te bereiken zonder gespot te 
worden door de ‘seekers’ die per 
step de lopers probeerden te on-
derscheppen. Een zeer geslaag-
de activiteit.
De Explorers (15-18 jaar) heb-
ben onder andere deelgenomen 
aan het outdoorprogramma. Hier 
werd de mogelijkheid geboden 
om te klimmen, abseilen en tok-
kelen. Maar vooral het hoogte-
parcours, de zogenaamde ‘high 
rope’, was in trek. Dit parcours 
was uitdagend en voor sommige 
explorers grensverleggend. 
Maar de JubJam 100 was voor-
al een kamp om nieuwe vrien-
den te maken en te genieten. Al-
le scouts hebben veel indruk-
ken opgedaan, weinig geslapen 
en vooral genoten. Iedereen gaat 
de komende weken uitrusten en 
nagenieten. Op zaterdag 4 sep-
tember begint weer een nieuw 
seizoen vol scoutingplezier.

Vakantieafsluiting in
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - Op  donderdag 19, 
vrijdag 20 en zondag 22 augus-
tus kunnen kinderen vanaf 4 jaar 
tijdens de laatste dagen van de 
vakantie traditiegetrouw weer 
aan een leuke activiteit deelne-
men in het Pieter Vermeulen Mu-
seum. De activiteit sluit perfect 
aan bij de tentoonstelling Juras-
sic Polderland over Nederland-
se reptielen en amfibieën. Amfi-
bieën behoren tot een diersoort 
die de preparateur niet kan op-
zetten. Dit heeft onder andere te 
maken met de dunne, vochtige 
huid van deze dieren.  In plaats 
van het dier op te zetten maakt 
de preparateur dan een mal van 
het dier. De mal wordt weer ge-
bruikt om een afdruk te maken 
en nadat deze afdruk is beschil-
derd, heb je een levensechte ko-
pie van het dier. Eén van de pre-
parateurs heeft van twee dieren 
een mal gemaakt; de kikker en 
de zandhagedis. 
Op dit moment is men druk be-
zig om met deze mallen repli-
ca’s te maken. Tijdens de va-

kantie afsluiting kunnen kinde-
ren deze replica’s gaan beschil-
deren en ze na afloop mee naar 
huis nemen. Kinderen die graag 
een kikker of zandhagedis willen 
maken kunnen zich aanmelden 
via info@pieter-vermeulen-mu-
seum.nl of via 0255-536726. 
Wees er op tijd bij want er is per 
keer maar plek voor 15 kinde-
ren.
Het replica’s maken zal plaats-
vinden op donderdag 19, vrij-
dag 20 en zondag 22 augustus 
van 13.30 tot 14.30 uur. De kos-
ten voor de activiteit bedragen  1 
euro  bovenop de entree.
Dit is de laatste mogelijkheid om 
de tentoonstelling Jurassic Pol-
derland te bezoeken want deze 
tentoonstelling zal op maandag 
23 augustus, direct na de vakan-
tie, worden afgebroken. 
Het museum is in verband met 
de opbouw van de nieuwe ten-
toonstelling ‘ Edje Eekhoorn, met 
gemak van tak naar tak geslo-
ten van 23 augustus toto en met 
4 september.

Muziek Uit Zee weer terug
Velsen - In het Seaport FM pro-
gramma ‘Muziek Uit Zee’ wordt 
de geschiedenis van de zeezen-
ders belicht uit de periode 1958 
tot en met 1990. Ook komen de 
diverse radio-evenementen, die 
destijds tussen de pieren van 
IJmuiden hebben plaatsgevon-
den, aan bod.
Op zondag 15 augustus veel 
aandacht voor het verdwijnen 
van de Engelse zeezenders in 
1967. Studio-fragmenten uit het 
laatste uur van Radio London 
(Big L) en Radio Caroline zijn te 
beluisteren.
In het tweede uur uitgebreid 
aandacht voor het radio-evene-
ment ‘Muziek Uit Zee’ dat in het 
weekend van 30 en 31 augustus 
2000 vanaf de ‘Willem Beukels 

zn’ tussen de pieren van IJmui-
den werd uitgezonden. 
In ‘Muziek Uit Zee’ zijn naast 
oude radiofragmenten, jingles, 
tunes en interviews uiteraard 
ook de platen uit de jaren zes-
tig, zeventig en tachtig te horen. 
Erik Beekman neemt u mee naar 
de wereld van de piraten op zee.  
Muziek Uit Zee is iedere zondag 
tussen 16 en 18 uur te beluiste-
ren. Op woensdag gaat het pro-
gramma tussen 21 en 23 uur in 
de herhaling.
Seaport FM is te beluisteren via 
de kabel op 89.0, FM 107.8 en 
wereldwijd via internet www.
seaportplaza.nl. Meer informa-
tie over Muziek Uit Zee is ook 
te vinden via www.muziekuitzee.
hyves.nl.

IJmuiden - Vrijdag 20 augustus 
gaan de jongerenwerkers naar 
Walibi World met jongeren van 
11 tot en met 18 jaar. Om 11.00 
uur vertrekken de jongeren bij 
Buurtcentrum De Dwarsligger 
en omstreeks 19.00 uur wordt 
er weggereden bij het pretpark 
voor de thuisreis. 
Wees er snel bij, omdat er maar 
45 plaatsen beschikbaar zijn. 
De kosten bedragen 25 euro 
per persoon, inclusief vervoer. 
Je moet je van tevoren opgeven 
en er moet van tevoren betaald 
worden. Opgeven en betalen kan  
vanaf maandag 9 tot woensdag 
18 augustus bij Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Planetenweg 338, 
bij jongerenwerker Andres Kie-
kens, maandag tot en met vrij-
dag tussen 12.00 en 18.00 uur. 
De reservering is pas geldig als 
er betaald is, dus bellen om op te 
geven is niet genoeg. 
Telefoonnummer 0255-512725 of 
06-26048100.

De Branding 
naar Walibi

IJmuiden - Buurthuis de Brul-
boei gaat op 19 augustus tij-
dens de Sail-In kinderactivitei-
ten organiseren. Vanaf 10.00 uur 
zijn er leuke waterspelletjes, zo-
als een buikglijbaan, tobbedan-
sen en een klimwand. Voor de 
jongsten is er een kleine draai-
molen. Ook kunnen de kinde-
ren zelf een bootje maken. Ver-
der is er voor de Brulboei een 
terras met zicht op Sail In. Deel-
name aan de kinderspelen kost 
1,00 euro per strippenkaart. Te-
vens is er voor de senioren een 
oude ansichtkaartententoonstel-
ling over oud-IJmuiden en wordt 
een film van alle vorige Sails in-
de grote zaal gedraaid. De activi-
teiten zijn  tussen 10.00 en 15.00 
uur aan de Kanaalstraat 166, te-
lefoonnummer 0255-510652.

Sail in Brulboei

IJmuiden - Op de Kanaaldijk 
ontstond vorige week vrijdag 
omstreeks 22.00 uur een aanrij-
ding tussen een fietser en een 
auto. De bestuurder van de auto, 
een 19-jarige inwoner uit Velser-
broek, reed vanaf de Stations-
weg de Kanaaldijk op. De 35-ja-
rige IJmuidense fietser reed van-
af het Pontplein de rijbaan van 
de Kanaaldijk op. Op de fietsers-
oversteek werd hij door de au-
to aangereden en kwam als ge-
volg van de aanrijding ten val. Hij 
raakte ernstig gewond en is met 
hoofdletsel overgebracht naar 
het ziekenhuis. De politie onder-
zoekt de exacte toedracht en is 
op zoek naar mensen die getui-
ge zijn geweest van de aanrij-
ding. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
in IJmuiden, via 0900-8844.

Ernstige 
aanrijding
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Binnen 3 maanden zwemdiploma

Zwemschool de Waterval
Regio - Door kinderen in klei-
ne groepen les te geven behalen 
zij veel eerder hun zwemdiplo-
ma, binnen 3 maanden. Ouders 
hoeven niet langer anderhalf 
jaar wekelijks naar de verplichte 
zwemles en lang te wachten op 
een zwemdiploma van hun kind. 

Hamid Arab Ovisi heeft Zwem-
school de Waterval in Beverwijk 
opgericht in juni 2009 en geeft 
al meer dan dertig jaar zwem-

Museumactie bij 
Autobedrijf Stormvogels
IJmuiden - Autobedrijf Storm-
vogels, aan IJmuiderstraatweg 
112, een in IJmuiden zeer beken-
de en gewaardeerde  Nissan- en 
Suzukidealer, gaat het IJmuider 
Zee- en Havenmuseum op een 
heel bijzondere manier financi-
eel ondersteunen.
In de maand augustus, de maand 
van het Havenfestival en van Sail 
schenkt Stormvogels voor el-
ke nieuwe of gebruikte auto die 
verkocht wordt, een bedrag van € 
25 euro aan het museum. 
De voorzitter van het museum, 
mevrouw Ardy Zwart, is bijzon-
der ingenomen met deze ac-
tie. Zij hoopt dat veel mensen 
in augustus zullen besluiten om 
naar de mooie en lichte show-
room te komen om een prachti-
ge auto uit te zoeken. Dit is een 
unieke manier om steun te ge-

ven aan het museum. De show-
room aan de IJmuiderstraatweg 
geeft een fantastisch uitzicht op 
het Noordzeekanaal en het slui-
zencomplex. 
Het museum stelt voor elke ko-
per bovendien twee toegangs-
kaartjes voor het museum ter 
beschikking. In het museum 
aan Havenkade 55 in IJmui-
den is de maritieme geschiede-
nis van IJmuiden en omgeving 
te zien. Op dit moment is er bo-
vendien een bijzondere tentoon-
stelling over het werken en leven 
aan boord van de KNSM-sche-
pen en er worden olieverfschil-
derijen van de IJmuidenaar J.H. 
Verhoog tentoongesteld. 
Het museum is geopend op 
woensdag-, zaterdag- en zon-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur.

Big Boss is nu Multimate

IJmuiden - IJmuiden – Big Boss 
is nu Multimate. Deze bouw-
markt heeft 100 filialen door heel 
Nederland. Na een grondige ver-
bouwing is het pand nu meer 
ruimtelijk ingedeeld en eigen-
tijds ingericht. Het is veel over-
zichtelijker en de prijzen blijven 
gelijk. Het assortiment werd uit-
gebreid, er werden veel nieuwe 
merken en artikelen toegevoegd 
zodat er nu veel meer keuze is. 
Donderdag 12 tot en met zondag 
15 augustus zijn actiedagen, dan 
is het gehele assortiment tax-
free, er wordt geen BTW bere-
kend. Daarnaast zijn er diverse 
mooie aanbiedingen, zie ook de 
advertentie in deze krant. En als 
klap op de vuurpijl: tijdens de ac-
tiedagen is er elke dag als ope-
ningsstunt voor de eerste 50 be-
talende klanten een gratis vlak-
schuurmachine.

Er is nu meer keus in deuren: 
de merken Austria, Skantrea en 
Maestro werden hier aan toege-
voegd. In de verfmengerij wordt 
naast de gebruikelijke merken 
ook verf gemengd van Sikkens 
en Sigma. Er kwam een sleutel-
service bij, aan de grote sleu-
telbar kunnen klanten wach-
ten tot het klaar is. Er zijn meer 
soorten laminaat en tuinhout, 
de afdeling elektra en gereed-
schap werd groter. Bij Multima-
te nu ook grote schuifwandkas-
ten, op maat gemaakt en indien 
gewenst ook geplaatst. Er is een 
grotere bouwafdeling, er zijn vol-
doende bouwstoffen op voorraad 
zoals ook een bulk plaatmateri-
aal. Hierdoor kunnen ook ZZP-
ers en aannemers beter bediend 
worden. Er zijn nu ook apparaten 
in de verhuur, zoals behangafsto-
mers, slijptollen, trilplaten en nog 
veel meer. Ook nieuw is het merk 

Velux. Alles wordt nog zoveel 
mogelijk gratis geplaatst en be-
zorgd, bezorgdagen zijn maan-
dag, woensdag en vrijdag. Wat 
hetzelfde blijft zijn de vakken-
nis, de service en de vertrouw-
de gezichten van het personeel, 
die de mensen graag verwelko-
men. Zij zullen er alles aan doen 
om de klanten zich thuis te laten 
voelen bij Multimate. Kom rustig 
eens vrijblijvend kijken. Tot ziens 
in de Van der Doesstraat!

ren. De les begint met een uurtje 
zwemmen, vervolgens een half 
uurtje ontspannen door bijvoor-
beeld te tekenen en dan weer het 
water in. Zo herhaalt zich dat. De 
lessen worden aangeboden aan 
kinderen vanaf  vijf jaar. 
Het resultaat na 3 maanden is 
een erkend A-diploma waar-
bij de kinderen alle onderde-
len goed beheersen. Dit houdt 
in dat de kinderen het water in-
springen zich   onder water ori-
enteren en door een gat in een 
zeil zwemmen. Dan zwemmen 
zij vijftig meter schoolslag, ge-
volgd door vijftig meter rugslag. 
Daarnaast moeten zij ook kun-
nen drijven op de borst en de 
rug en een acht meter begin-
ners borst- en rugcrawl kunnen 
uitvoeren. Tenslotte een minuut 
lang watertrappen en de toets is 
volbracht.

De cursus bestaat uit twaalf 
weken op zaterdagmiddag van 
13.30 tot 17.30 uur in het Sport-
fondsenbad in Beverwijk. Ook 
het krijgen van privéles behoort 
tot de mogelijkheden. Voor meer 
informatie: http://zwemschool-
waterval.webs.com of mail naar 
meesterhamid@hotmail.com of 
bel naar 06-12417912.

Cor Varkevisser 
nieuwe keeper Telstar
Velsen-Zuid - Doelman Cor 
Varkevisser (28) maakt per di-
rect deel uit van de selectie van 
Telstar. Hij komt over van Spar-
ta Rotterdam en tekent een ama-
teurcontract bij de Witte Leeu-
wen.
Dit betekent dat de Braziliaan-
se keeper Mateus Versolato niet 
meer in aanmerking komt voor 
een contract in Velsen-Zuid. De 
onderhandelingen waren afge-
rond, maar de Braziliaan besloot 

op het laatste moment terug te 
keren naar São Paulo. 
Varkevisser begon zijn voetbal-
carrière bij Quick Boys. Al snel 
merkte Feyenoord zijn talent op 
en nam hem op in de jeugdop-
leiding. Ondanks uitverkiezin-
gen voor Jong Oranje wist hij in 
Rotterdam-Zuid nimmer door te 
breken, waarna hij vervolgens 
uitkwam voor Excelsior, VVV-
Venlo en tot vorig seizoen Spar-
ta Rotterdam.

Op Seaport FM
Jurriaan Blom 
15 augustus stamgast
Velsen - Jurriaan Blom is geen 
Velsenaar, maar wel zondag-
avond te gast in het Seaport ra-
dioprogramma Stamgasten. 

Als voorzitter van de Stichting 
Havenfestival IJmuiden heeft hij 
zijn plaats wel verdiend in het 
inmiddels illustere gezelschap 
stamgasten. De rest hoort men 
tijdens het programma op zon-
dagavond van 18:00 tot 19:00 
uur. 
De muziekkeuze is, zoals gebrui-

kelijk, bepaald door de stamgast 
en levert vaak verrassende mu-
zikale ervaringen en of herinne-
ringen op. 

Luisteren dus op Seaport fm 
via de kabel op 89.0 MHz, FM 
107.8 MHz en wereldwijd via de 
SeaportFM Live link op de web-
site Error! Hyperlink reference 
not valid..  Op de dinsdagavond 
daaropvolgend is van 21.00 tot 
22.00 uur de herhaling gepro-
grammeerd.

IJmuiden - Vijf jaar geleden 
opende kringloopwinkel De 
Kring haar deuren. Dit eerste 
lustrum wordt gevierd op zater-
dag 21 augustus, vanaf 14.00 
uur met een hapje, een drank-
je en drie IJmuidense zanger die 
zorgen voor een gezellige sfeer. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom. De Kring, IJmuider-
straatweg 51, IJmuiden. Zie ook 
www.komindekring.net.

Kringloop 
5 jaar

IJmuiden - – Politiemensen za-
gen vorige week dinsdag om-
streeks 16.00 uur een auto rijden 
op de Kennemerlaan die opviel 
doordat deze slingerde. De 60-
jarige IJmuidense reageerde niet 
op het stopteken. Op de Julia-
nakade werd de vrouw staande 
gehouden. Na drietal mislukte 
blaasproeven en een bloedproef, 
is het rijbewijs ingevorderd voor  
rijden onder invloed.

Onder invloed

les. In Iran, waar hij oorspronke-
lijk vandaan komt, heeft hij een 
hbo-opleiding lichamelijke op-
voeding gedaan. Daarna is hij 
zwemles gaan geven. In 1994 is 
Hamid naar Nederland gekomen 
en heeft sinds die tijd ook altijd 
les gegeven.  En vorig jaar heeft 
hij zijn eigen zwemschool opge-
richt met een nieuwe aanpak. 
Intensieve lessen op zaterdag-
middag van vier uur in groe-
pen van maximaal negen kinde-
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Havenfestival iJmuiden 
IJmuiden - Op zaterdag 14 en zondag 15 augustus wordt de IJmuidense Vissers-
haven omgetoverd tot een uitgestrekt festivalterrein met diverse podia, een sfeer-
volle nostalgische spiegeltent, een openluchttheater en tot theater omgebouwde 
pakhuizen. De bedrijvigheid rond visvangst en scheepvaart maakt voor twee dagen 
plaats voor een spectaculair cultureel en nautisch programma. Dit jaar is het festival 
uitgebreider dan in vorige jaren en strekt het zich uit over de Trawlerkade én over 
de Halkade. Natuurlijk heeft dit te maken met de samenwerking tussen het Haven-
festival IJmuiden en PreSail IJmuiden. De twee festivaldagen vallen immers samen 
met de binnenkomst van vele (historische) schepen voor SAIL 2010, waarvoor op 
woensdag 18 augustus a.s. in de IJmuidense Vissershaven het Velsense startschot 
wordt gelost. 

Zaterdag 14 augustus

Stadsstrand IJmuiden • Ook voor het strandgevoel kunt u dit jaar terecht bij het 
Havenfestival. Een gedeelte van de Trawlerkade toveren wij om tot een stuk onver-
valst IJmuidens strand. Vanuit luie strandstoelen kunt u, terwijl de kinderen zand-
kastelen bouwen, genieten van een speciale strandbioscoop vol historische films. 
Ook de bibliotheek Velsen zal op het strand aanwezig zijn met  hun Bibliothuktuk.

Spaans Straatje • In de hal van Oliehandel Klaas de Boer (hoek Trawlerkade/2e 
Havenstraat) is de expositie ‘Kunst op de Kade 2010’ ingericht.  De expositie haakt 
in op het jaarlijks terugkerend thema  van de internationale havensteden. Dit jaar 
staat ‘Kunst op de Kade’ in het teken van Spanje en de Spaanse havensteden en 
daarom wordt de 2e Havenstraat omgedoopt tot Spaans Straatje. Naast de beel-
dende kunst hebben ook de diverse optredens een zinderend Spaans vleugje.

Shantyfestival Halkade • Met de zoute zeelucht en de schreeuwende meeuwen 
binnen handbereik valt er tijdens het Havenfestival niet alleen op de Trawlerkade 
maar ook op de Halkade muzikaal heel wat te genieten. Liederen over schepen, 
onbereikbare (of juist héél bereikbare) vrouwen zullen op zaterdag 14 augustus, 
zondag 15 augustus en woensdag 18 augustus volop over de Halkade schallen. 
Tegenover Zeevishandel Waasdorp en op het terras van Grand Café Kruiten kun-
nen de liefhebbers genieten van shantykoren uit het gehele land. Het Velsense 
Shantykoor De Raddraaiers heeft vele muzikale vrienden uitgenodigd. Op zaterdag 
zijn dat: ‘Koor Bravour’ uit Woerden, ‘Piratenkoor De Stormvogels’ uit Emmen en 
‘De Gesmeerde Kelen’ uit Hippolytushoef. Op zondag:  het  ‘Schiedams Shantykoor 
Stuurloos’, ‘Heren Zeventien’ uit Akersloot en het ‘Groot Blokzijls Piratenkoor’ uit 
Blokzijl. Het shantyfestival wordt op woensdag 18 augustus afgesloten door Shan-
tykoor ‘Op Volle Kracht’ uit Middelharnis, ‘Zeemanskoor Rumor di Mare’ uit Leiden 
en ‘Shantykoor Voor de Mast’ uit Katwijk.  En vanzelfsprekend is het Zeemanskoor 
“De Raddraaiers” op alle dagen aanwezig.  Om op zaterdagavond een beetje af 
te kicken van alle seasongs kunt u op het Waasdorppodium nagenieten van de 
coverband LEFF en op het Kruitenpodium van de coverband Verhage & Co. 

Kinderspel ‘ Sail en Speel mee’ • Ook dit jaar kan iedereen van 6 t/m 12 jaar zich 
uitleven op de kade tijdens een spannende speurtocht  met nieuwe, avontuurlijke, 
grappige, leerzame opdrachten rond het  thema ‘Sail’.

Stichting Welzijn Velsen zet zich in voor de jeugd • Zin om tijdens het festival 
lekker te stoeptekenen, je te laten schminken of te spelen met vele spannende at-
tracties? Vrijwilligers en medewerkers van Stichting Welzijn Velsen – de instelling 
voor buurthuizen, speelzalen en samenlevingsopbouw – zorgen er dit jaar voor dat 
ook de kleinste festivalbezoekers zich geen moment hoeven te vervelen. Zangmu-
ziekgroep Together geeft korte meezingconcerten om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 
uur. Er kan geschilderd worden aan een gigantisch schilderij en genoten worden 
van een replica van de Prins Willem. 

Woningbedrijf Velsen - Met het oog op de toekomst! • In de stand van het 
Woningbedrijf Velsen kunnen festivalbezoekers informatie krijgen over de verkoop 
en verhuur van bestaande woningen en toekomstige nieuwbouwwoningen. Voor 
iedereen die zijn of haar woonplezier wil verhogen haalt het Woningbedrijf de bin-
nenhuisarchitect Cécile Roffelsen (I.D. Binnenhuisarchitectuur) naar het festival. 
Zij zit voor u klaar met allerhande woontips en interieuradviezen. En dan is er ook 
nog een prijsvraag. Het Woningbedrijf Velsen zoekt een naam voor twee van haar 
nieuwbouwlocaties: aan de Lange Nieuwstraat en het Pleiadenplantsoen. Kom 
langs en bedenk een leuke naam. En maak kans op een interieuradvies ter waarde 
van 235,--!

Bik en Arnold • Kade za 14 aug hele dag straattheater • Het gloednieuwe Pro-
ductiehuis IJmond speelt op de kade vanaf een rijdende viskar de theateract ‘Bik 
en Arnold’. Een voorproefje van het muzikale theaterspektakel ‘Bik en Arnold’, dat 
in het vólgende Havenfestival (dus in 2011) in zijn geheel in de oude Vishal door 
een groep jonge spelers en muzikanten opgevoerd zal worden. In ‘Bik en Arnold’ 
wordt aan de hand van de heren Bik en Arnold (zakenlui, projectontwikkelaars én 

grondleggers van het huidige IJmuiden) een stukje lokale geschiedenis opnieuw 
in de schijnwerpers gezet.  

Joris Brussel • Provincie Noord-Holland podium za 14 aug hele dag • Provincie 
Noord-Holland podium • zo 15 aug hele dag • Onze festivaldichter omlijst de op-
tredens kort maar krachtig met toepasselijke verse gedichten.  

Zeemanskoor ´Overal´ • KNRM • za 14 aug 12.00 – 12.30 uur muziek • KNRM  • 
za 14 aug 13.30 – 14.00 uur muziek • KNRM • za 14 aug 15.00 – 15.30 uur muziek 
• Rabobank Openluchttheater zo 15 aug 12.00 – 12.30 uur • Rabobank Openlucht-
theater zo 15 aug 13.00 – 13.30 uur • Rabobank Openluchttheater zo 15 aug 14.00 
– 14.30 uur • Zij bevoeren met de Koninklijke Marine alle grote wereldzeeën. Weer 
aan wal richtten de zeewaardige heren het Zeemanskoor ́ Overal´ op. ́ Overal´ zingt 
eigenlijk alles wat maar te maken heeft met water, varen en de Koninklijke Marine. 
Desnoods veranderen zij teksten, zodat deze tóch hieraan voldoen. Zo werd  bij-
voorbeeld ‘You Never Walk Alone’ veranderd in ‘You Never Sail Along’.

Beatriz Aguiar • Provincie Noord-Holland podium • za 14 aug  12.30 – 13.30 uur│ 
• Een warmbloedig concert als opwarmer voor een spannend en verrassend mu-
ziekprogramma op het hoofdpodium. Beatriz Aguiar staat te boek als een van de 
mooiste stemmen binnen de Latijns-Amerikaanse muziek en weet met haar passie, 
melancholie en warmte ieders hart en ziel te raken. De in Montevideo (Uruguay) 
geboren zangeres mixt ritmische tango’s met de Colombiaanse Bambuco, de Ar-
gentijnse Samba en de Uruguayaanse Candombe. 

Maestro Magnifico • IJmuiden Stores • za 14 aug 12.30 - 17.00 uur  • kinder-
theater 2+ • In het pakhuis van IJmuiden Stores is een spannende grote toverkist 
afgeleverd. Als Maestro Magnifico verschijnt, wordt de grote geheime toverkist 
geopend. De kist blijkt vol te zitten met muziekinstrumenten én met melodietjes. 
Het wordt helemaal feest als kinderen en hun ouders  met Maestro Magnifico 
mogen meespelen. 

Corus Big Band • Corus Spiegeltent • za 14 aug • 12.30 – 13.30 uur • Ook dit jaar 
opent de Corus Big Band het Havenfestival in de nostalgische spiegeltent.
Onder de bezielende leiding van André Elders spelen deze Velsense masters of 
swing een breed repertoire, van samba tot rumba, van Engelse wals tot de jive. 
Naast bekende ‘standards’ worden ook de nodige nieuwe, typische bigbandnum-
mers ten gehore gebracht. 

Shantymen Nelson’s Blood • Rabobank Openluchttheater • za 14 aug 12.30 
– 13.00 uur • IJmuiden Stores • za 14 aug 14.00 – 14.30 uur • IJmuiden Stores • za 
14 aug 15.00 – 15.30 uur • Dat rum een goed conserveringsmiddel is, bleek toen de 
Engelse admiraal Nelson bij Trafalgar sneuvelde. Officieren stopten zijn lichaam in 
een vat. Matrozen die daar niet van op de hoogte waren, boorden een klein gaatje 
in het vat en dronken ervan.  De shantymen van Nelson’s Blood bezingen de tradi-
tionele zeemansliederen vol gedenkwaardige anekdotes en laten oude zeemanstij-
den herleven. Muzikale ondersteuning: Hein Zonneveld (accordeon). 

Duo Poco Loco • 2e Havenstraat – Spaans Straatje • za 14 aug 13.30 – 14.30 uur  
• Spaanse rumba’s en warme Zuid-Amerikaanse salsa maken van de 2e Haven-
straat een ‘Spaanse Straatje’ compleet met tapasbar en zongerijpte sangria. De 
Spaanse zangers/gitaristen Fermin Miranda en Nikolas Maljer vormen het succes-
volle duo Poco Loco en trokken met hun sonore stemmen, swingende gitaren en 
aanstekelijke presentatie al langs grote festivals in Brazilië en Spanje. 
 
Bigband Seabreeze • Provincie Noord-Holland podium • za 14 aug 14.00 – 15.00 
uur • Bigband Seabreeze is een onderdeel van de muziekvereniging IJmuider Har-
monie en viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Dat doet de gelauwerde bigband, 
onder leiding van de gerenommeerde dirigent Wouter Hakhoff, met een gevarieerd 
repertoire met een hoog swingend gehalte. 

Liedjes van Louis Davids • Corus Spiegeltent • za 14 aug 14.00 – 14.30 uur • 
15.00 – 15.30 uur • Onvervalste nostalgie in de Spiegeltent! Louis Davids behoort 
tot de grootste artiesten uit de Nederlandse theatergeschiedenis. Wie kent niet zijn 

Zaterdag 14 augustus
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onvergetelijk geworden kaskrakers als ‘Reisje langs de Rijn’, ‘Weekend in Scheve-
ningen’ en ‘De olieman’? Ook in 2010 kan menigeen de liedjes van Louis Davids 
nog mee neuriën. Een jonge professionele cast (o.a. Mirthe Bron en Danny van 
Zuijlen) brengt de liedjes vol humor en raak sentiment terug in de schijnwerpers. 

Nikitov • Provincie Noord-Holland podium • za 14 aug 15.30 – 16.00 uur • Nikitov, 
onder bezielende leiding van de Haarlemse zangeres Niki Jacobs, wordt in de 
internationale muziekwereld gezien als schatbewaarder van de Jiddische traditi-
onele muziek. 

Show- en accordeonor-
kest De Klavierschippers 
• Rabobank Openluchtthea-
ter • za 14 aug • 14.30 –15.30 
uur • Sinds oktober 1981 
zijn ‘De Klavierschippers 
al een begrip in IJmuiden 
en de regio. Wie de zee, de 
haven, de oude en de nieu-
we zeevaart, liedjes uit de 
oude doos en de accordeon 
een warm hart toedraagt, is 
bij De Klavierschippers aan 
het juiste adres. 

Firma Fockschaep • Kade • za 14 aug 15.00 – 15.45 uur • 16.45 – 17.30 uur •  
straattheater • De vier dames van de firma Fockschaep zijn eeuwig onderweg. 
Vandaag hebben ze het stof van de auto geveegd, de koffers van zolder gehaald 
en de thermoskannen gevuld om te gaan bermpicknicken op het Havenfestival. 
Wat begon als een onschuldig tochtje ontaardt al snel in hilarische taferelen. Want 
wat zit er verborgen onder die jurk en wat houdt hun steunkousen nu zo goed 
omhoog?

Kunst op de kade • In ‘Kunst op de Kade 2010’wordt werk geëxposeerd van Afke 
Spaargaren, Joke Braam, Toke van Geest en Petra C.M. Meskers.  Speciaal voor 
de expositie maakt kunstenares Afke Spaargaren een installatie, geïnspireerd op 
de Spaanse muleta. Dit keer wordt de rode lap niet gebruikt om de stier maar om 
de toeschouwers te lokken. Spaanse afbeeldingen zullen vrolijk in de wind wap-
peren. Petra C.M. Meskers bouwt een zes meter hoge installatie  van bewerkte 
zeilen, die zij de naam ‘Sail On By’ meegaf. Als onderdeel van ‘Kunst op de Kade’ 
kunnen ook kinderen hun creativiteit de vrije loop laten.  Bij Toke van der Geest en 
Petra C.M. Meskers kunnen Spaanse kralensieraden en kleine muziekinstrument 
gemaakt worden.

Sextet Gipsy Party • 2e Havenstraat - Spaans Straatje • za 14 aug 15.00 – 16.00 
uur • Nicolas De La Aya komt uit een familie waar de muziek bij de oopvoeding 
hoorde. Zanger/gitarist Nicolas heeft zich bij de fameuze Paco Peña verder gespe-
cialiseerd in de ware flamenco en kreeg daarna in de Camarque de kans om bij 
de Gipsy Kings zijn talent tot topniveau bij te schaven. Met zijn zeskoppige band 
trakteert Nicolas zijn publiek op een spetterende show vol gipsy power.

Ageeth de Haan • Rabobank Openluchttheater • za 
14 aug 16.00 – 17.00 uur •  kindertheater • Ageeth de 
Haan maakt sprankelende liedjesprogramma’s die 
óók voor ouders leuk zijn! Voor ‘Zingen over mooie 
dingen’ verzamelde Ageeth haar allerbeste liedjes. 
En daarbij zit dan zeker het liedje waarmee zij deze 
zomer genomineerd werd voor de Willem Wilmink-
prijs, een prijs voor bijzondere kinderliedjes in het 
Nederlandse theater. In haar liedjesshow (met gi-
tarist Frans Groen) neemt Ageeth iedereen vanaf 2 
jaar mee reis en gaat zij zwemmen in zee. Of mis-
schien wel in de haven!  

DJ Tia Maria • 2e Havenstraat - Spaans Straatje • za 14 aug 16.30 – 18.30 uur • 
Maria Spaans begon haar carrière als flamencodanseres, maar bekwaamde zich 
ook in de flamencozang en de aanverwante muzieksoorten. Haar hartstocht voor 
de Spaanse muziek deden Maria uiteindelijk zelfs achter de draaitafel belanden. 
Sinds vele jaren is zij als DJ Tia Maria een veelgevraagde gangmaker op flamen-
coparty’s in Paradiso en De Melkweg en tijdens de flamencoconcerten van het 
Amsterdamse Tropentheater. 

Suarez • Provincie Noord-Holland podium • za 14 aug 16.30 – 17.30 uur • ‘On 
Attend’ (‘We wachten’) is de titel van het debuutalbum van de hippe, superzo-
merse Belgische popband Suarez. Ondanks de titel heeft de band niet lang hoeven 
wachten. Binnen de kortste keren werd de titeltrack van ‘On Attend’ door radio-
zenders én het grote publiek opgepikt en kreeg Suarez de gelegenheid een stevig 
live-reputatie op te bouwen. Niet alleen in thuisland België maar óók in  Frankrijk 
en Nederland. Na succesvolle optredens op  o.a. het Oerol festival en Festival 
Mundial brengt Suarez de IJmuidense haven in zomerse Franse sferen.  

Tribute to Tom Waits • Corus Spiegeltent • za 14 aug 16.30 – 17.30 uur • “Zanger 
Leon Tol zingt het repertoire van de Amerikaanse zanger Tom Waits met dezelfde 
rauwe stem als de meester: hartverscheurend en uit de tenen.” Aldus De Volks-
krant over een van de meest spraakmakende muzikale acts van dit moment:  ‘Tri-
bute to Tom Waits’. Eindelijk is de door pers en publiek bejubelde act in IJmuiden 

te zien. De fans kunnen genieten van het Waits-repertoire in al zijn glorie. Van de 
snikkende ballads tot de dromerige folk en de huilende underground. 

Quintet Gypsy Party • Diner op de kade • za 14 aug 18.00 – 19.30 uur • Nicolas 
De La Aya komt uit een familie waar de muziek er al met de paplepel werd inge-
goten. Zanger/gitarist Nicolas heeft zich bij de fameuze Paco Peña verder gespe-
cialiseerd in de ware flamenco en kreeg daarna in de Camarque de kans om bij 
de Gipsy Kings zijn talent tot topniveau bij te schaven. Met zijn zeskoppige band 
trakteert Nicolas zijn publiek op een spetterende show vol gipsy power.

Club Fiera • Rabobank Openluchttheater • za 14 aug 18.30 – 22.30 uur • De 
enthousiaste leraren en leerlingen van de op verschillende plaatsen in Noord-Hol-
land gevestigde ‘Latin Dance & Social Club Fiera’ maken van ons openluchttheater 
in een mum van tijd een swingend danspaleis. Geen pasjes, maar passie! Dat is 
hun slogan. Iedereen die wil, mág dansen en kan zich tot in de kleine uurtjes (in 
diverse workshops) onder een Zuidamerikaanse sterrenhemel wanen. Waar de 
heupen los gedanst worden in een hartstochtelijke salsa-streetparty. Nog niet 
eerder gedanst? Dit is je kans!

Mónica Trigav • Provincie Noord-Holland podium • za 14 aug 19.30 – 20.30 uur • 
Mónica Triga luisterde als kind al naar de fado. Na een zwerftocht langs klassiek, 
jazz en Braziliaanse en Caribische muziekstijlen vond La Triga haar plek als een 
karaktervolle vertolker van de fado, de Portugese blues. Maar dan wel met een 
prachtige nieuwe toets. Haar volle, soepele stem en gepassioneerde expressie 
lieten tot op heden niemand onberoerd en luiden een sfeervol begin in van een op 
muzikaal gebied in ieder geval zwoele zomeravond aan de IJmuidense haven. 

Vlucht 13 • Provincie Noord-Holland podium • za 14 aug 21.00 – 22.00 uur • Ze zijn 
onderscheidend, rauw en echt. De VARA noemde ze op haar website ‘een toevoe-
ging aan het Nederlandstalige lied’ en ze komen uit de regio!  IJmuiden kan tijdens 
het Havenfestival kennis maken met één van de opvallendste nieuwe Nederlandse 
bands van dit moment: ‘Vlucht 13’. Muziek in de moerstaal, maar dan wel met een 
Amerikaans randje en rauwe teksten uit de diepste dalen van de ziel.

Boris • Provincie Noord-Hol-
land podium • za 14 aug 22.30 
– 23.30 uur • Vijf jaar na zijn na-
tionale doorbraak in de tv-show 
Idols heeft Boris zich ontwikkeld 
tot één van de meest veelzijdige 
popartiesten van ons land. In het 
spoor van zijn muzikale helden 
Prince en Michael Jackson wil 
Boris niets liever dan de funk 
verspreiden onder de mensen. 
Daarvoor verzamelde hij om zich 
heen een ‘dreamteam-band’ vol 
topmuzikanten en stelde hij een 
songlist samen vol ijzersterke 
songs met een volwassen funky 
sound, die teruggrijpt naar de 
hoogtijdagen van de soul. 

ZONDAG 15 AUGUSTUS

Bik en Arnold • Kade1 • zo 15 aug hele dag straattheater • Het gloednieuwe Pro-
ductiehuis IJmond speelt op de kade vanaf een rijdende viskar de theateract ‘Bik 
en Arnold’. Een voorproefje van het muzikale theaterspektakel ‘Bik en Arnold’, dat 
in het vólgende Havenfestival (dus in 2011) in zijn geheel in de oude Vishal door 
een groep jonge spelers en muzikanten opgevoerd zal worden. In ‘Bik en Arnold’ 
wordt aan de hand van de heren Bik en Arnold (zakenlui, projectontwikkelaars én 
grondleggers van het huidige IJmuiden) een stukje lokale geschiedenis opnieuw 
in de schijnwerpers gezet.  

Big Band Velsen • Provincie Noord-Holland podium • zo 15 aug 12.00 – 12.45 uur 
• De Big Band van het Kunstencentrum Velsen staat ook dit jaar weer garant voor 
vijfenveertig swingende minuten op het hoofdpodium. 

Zeemanskoor ‘Overal’ • Rabobank Openluchttheater • zo 15 aug 12.00 – 12.30 
uur • Rabobank Openluchttheater zo 15 aug 13.00 – 13.30 uur • Rabobank Open-
luchttheater zo 15 aug 14.00 – 14.30 uur • Zie zaterdag voor meer informatie

Shantykoor Nortada • KNRM • zo 15 aug 12.00 – 12.30 uur • KNRM zo 15 aug 
13.00 – 13.30 uur • KNRM zo 15 aug 14.30 – 15.00 uur • Vervlogen zeemanstijden 
herleven tijdens de optredens van Nortada. Het repertoire van dit Velsense shanty-
koor (o.l.v. Arno Hilige) bestaat uit liederen (smartlappen en vrolijke nummers) die 
vroeger door de werklieden aan boord van de zeilschepen werden gezongen. 

Heemskerks Smartlappenkoor • IJmuiden Stores • zo 15 aug 12.00 – 12.30 uur • 
Corus Spiegeltent • zo 15 aug 12.45 – 13.15 uur • KNRM • zo 15 aug 14.00 – 14.30 
uur • Het Heemkerks Smartlappenkoor zingt, anders dan de naam doet vermoe-
den, niet alléén smartlappen. Het repertoire bestaat uit (meerstemmig) gezongen 
liederen over het leven, de liefde, de zee én Amsterdam. Het koor staat onder lei-
ding van dirigent Peter van Marle en wordt muzikaal begeleid door Cees Beentjes 

Zondag 15 augustus
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en Trudy de Vries op accordeon en Loek Grapendaal op drums. 

Cornelis Vreeswijk Genootschap • IJmuiden Stores • zo 15 aug 13.00 – 14.30 
uur • Het www.cornelisvreeswijk.nl. Cornelis Vreeswijk Genootschap bestaat dit 
jaar tien jaar en viert dat tijdens het Havenfestival met een extra feestelijke muzi-
kale hommage op (hoe kan het ook anders) IJmuidense bodem. Diverse artiesten 
uit de kring van het Genootschap vertolken hun favoriete nummers en onderstre-
pen daarmee nog eens waarom de beroemde IJmuidense troubadour onvergete-
lijk is geworden. 

Musicalvereniging Unidos • Provincie Noord-Holland podium • zo 15 aug 13.00 
– 13.30 uur • Musicalvereniging Unidos komt na het succes van ’Jekyll & Hyde’, 
’Parade’ en ‘Titanic’ met een échte primeur op musicalgebied: de Europese pre-
mière van de popmusical ‘Bare’. Begeleid door een live orkest halen de Velsense 
musicalsterren weer alles uit de kast in een poging de eerdere successen te over-
treffen. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari in de Stadsschouwburg de gehele 
voorstelling, nu alvast een voorproefje.

Vrouwen Shantykoor 
Grace Darling • 2e Haven-
straat – Spaans Straatje • zo 
15 aug 13.00 – 13.30 uur • 
Rabobank Openluchtthea-
ter zo 15 aug 14.30 – 15.00 
uur • IJmuiden Stores zo 
15 aug 16.00 – 16.30 uur • 
Shanty’s gaan over de zee, 
hard werken, drank, vrou-
wen, verre reizen, maar 
óók over heimwee naar de 
vrouw aan de wal. Gezon-
gen met een knipoog, soms 
een traan, maar vooral met 

een lach. ‘Grace Darling’ maakte met haar bijzondere repertoire furore in de ge-
meente Velsen en omgeving. Het koor, genoemd naar een heldfhaftige dochter 
van een vuurtorenwachter, zingt tijdens het festival niet alleen Nederlandse maar 
ook Franse, Engelse en zelfs Chinese shanty’s. 

Eddy Only • Kade • zo 15 aug 13.30 – 14.00 uur • 14.30 – 15.00 uur • 16.30 – 17.00 
uur • Eddy Only is een geweldige muzikant, maar maakt het voor zichzelf én voor 
zijn publiek graag extra spannend door zijn muzikale hoogstandjes te mixen met 
allerhande acrobatische toeren. Eddy’s straatshow ‘ZIGZAG’ is een show vol mu-
ziek, slapstick, zang, intimiteit, humor, tragiek en comedy.

De Flagellanten • KNRM • zo 15 aug 13.30 – 14.00 uur muziek • KNRM • zo 15 
aug 15.00 – 15.30 uur • KNRM • zo 15 aug 16.00 – 16.30 uur • De Flagellanten 
bestaat niet alleen uit twintig stoere mannen, maar ook uit de niet meezingende 
geit Fokje II. Samen nemen ze u tijdens het Havenfestival mee naar tijden die al-
lang vervlogen zijn, maar waarvan de schitterende muziek nog altijd bewaard is 
gebleven.  Tijdens hun optredens kunt u niet alleen genieten van onvervalste Ierse 
Folk maar natuurlijk ook van shanty’s en zeemansliederen uit alle landen.
 
Shanty – en Seasongkoor ’t Staende Tuygh • Corus spiegeltent • zo 15 aug 
•  12.00 – 12.30 uur • Spaans Straatje • zo 15 aug 14.00 – 14.30 uur • IJmuiden 
Stores • zo 15 aug • 15.30 – 16.00 uur • Het oudste shantykoor van Velsen werd 
speciaal voor Sail 1995 opgericht en viert dit jaar dus haar 15-jarig jubileum. Het 
30 koppige koor (naar eigen zeggen een mix van zee- én landrotten) bezingt nog 
steeds met een breed repertoire van Engelse, Duitse, Schotse, Ierse en Neder-
landse shanty’s het zeemansleven van weleer. De seasongs (destijds gezongen 
om het zware werk te verlichten) krijgen bij ’t Staende Tuygh een opzwepend en 
meeslepend tweede leven.  

Dirk Scheele • Provincie Noord-Holland podium • zo 15 aug 14.00 – 15.00 uur • 
Al zingend en spelend op zijn gitaar neemt Dirk Scheele met ‘Zijn Leukste Liedjes’ 
zijn publiek mee naar een fantasietuin waarin allerlei spannende dingen gebeu-
ren. In een vrolijk, interactief kinderpopconcert kunnen de allerkleinste bezoekers 
van het festival lekker meezingen en meedansen met een van de populairste kin-
derhelden uit de Nederlandse theaters en van de Nederlandse televisie. 

Souldada • Corus 
Spiegeltent • zo 15 
aug 14.00 – 15.00 
uur • “Kippenvel en 
een brok in de keel’‘, 
zo oordeelde de Ne-
derlandse muziek-
pers over Souldada,  
de spraakmakende 
Fries/Griekse mu-
ziekgroep die al twee 
jaar achtereen het 
toonaangevende Oe-
rol Festival compleet op z’n kop zette. Stergitarist Herman Woltman is de muzikale 
spil en weet met zijn fadogitaar heel Zuid-Europa voor de dag te spelen. Maar 
blikvangend en stralend middelpunt is zangeres Janna Koussios, die met haar 
Zuid-Amerikaanse en Zuid-Europese liederen voor kippenvel zorgt.

Piter Wilkens • Corus Spiegeltent • zo 15 aug 15.30 – 16.30 uur • Piter Wilkens 
is de best verkopende Friestalige artiest van Nederland. De beroemde Fries heeft 
een speciale passie voor het werk van de in Nederland en Zweden wereldbe-
roemde Cornelis Vreeswijk. Onder de titel ‘De Fleanende Hollanner’ (De Vlie-
gende Hollander), Vreeswijk’s bijnaam in Zweden, brengt Piter een programma 
vol Vreeswijk-krakers en Vreeswijk-anekdotes. In samenwerking met het Cornelis 
Vreeswijk Genootschap brengt het Havenfestival hiervan alvast een voorproefje 
vol Friestalige, Zweedse en Nederlandse Vreeswijk-juweeltjes .  

Ding Dong Yvonne is calling • Rabobank Openluchttheater • zo 15 aug 15.00 
– 15.30 uur 16.00 uur • 16.30 uur 17.00 – 17.30 uur • straattheater. Speciaal voor 
het Havenfestival onderbreekt Katie Wright haar Engelse tournee. In haar one-wo-
man-comedyshow ‘Ding Dong Yvonne is calling’ kruipt Katie in de huid van een 
huis-aan-huis-verkoopster van schoonheidsproducten, die nog het meest weg-
heeft van een gesjeesde ‘Tupperware-dame’. Katie trekt letterlijk en figuurlijk alles 
uit de kast om haar publiek te overtuigen. Op een veel te klein podium waar alles 
misgaat, werkt ze toe naar een grootse finale die niemand mag missen. 

Joscho Stephan • Provincie Noord-Holland podium • zo 15 aug • 15.30 – 16.30 
uur • De Duitse gitarist Joscho Stephan geldt als een van de spraakmakende op-
volgers van het legendarische boegbeeld van de Gipsy-swing: Django Rheinhardt. 
Met een grote technische perfectie speelt Joscho de traditionele Gipsy-swing, 
maar ondertussen leeft hij zich ook uit in fabuleuze improvisaties in andere jazz-
stijlen. Romantiek, melancholie en levenslust spatten van het podium in een uurtje 
Hot Club Swing. Van ‘C’est Si Bon’ tot ‘Sweet Georgia Brown’. 

Cripple Creek Ferry • Corus Spiegeltent • zo 15 aug 16.30 – 17.30 uur • Cripple 
Creek Ferry maakt faam in de Nederlandse clubs en theaters met een muzikaal 
programma rond de legendarische supergroep Crosby, Stills, Nash and Young, die 
eind jaren ’60 ontstond uit andere supergroepen als The Byrds, The Hollies en Buf-
falo Springfield. Het handelsmerk van de heren: prachtige meerstemmige vocalen 
en ijzersterke songs. In een intieme setting neemt het akoestische trio Cripple 
Creek Ferry u mee langs de mooiste nummers uit het repertoire van de vaandel-
dragers van de Woodstock generatie. Van ‘Teach Your Children’, ‘Our House’ tot 
‘Almost Cut My Hair’. 

Aché Havana • Provincie Noord-
Holland podium • zo 15 aug 17.00 
– 18.00 uur • Het begint een mooie 
traditie te worden. In de finale van 
ons festival maken zij graag plaats 
voor warmbloedige klanken uit het 
zonovergoten Cuba. De groep ‘Aché 
Havana’ is het paradepaardje van 
stermuzikant Vladimir Fraga Sierra.  
En dat paradepaardje swingt de 
pan uit. Aché Havana maakt van 
elk optreden een écht dansfeest. 
Stilstaan is onmogelijk tijdens deze 
Cubaanse zegetocht die ons langs  

zo’n beetje alle genres uit de Afro-Cubaanse muziekgeschiedenis voert. Van de 
son, salsa en chachacha tot de merengue en de cumbia. 

 

Achter de schermen van de KNRM • Zaterdag en zondag • KNRM-terrein 
• De activiteiten op het KNRM-terrein staan gedeeltelijk in het teken van ‘Sail 
2010’ maar natuurlijk is er ook volop aandacht voor ‘de eigen vloot’. Donateurs (én 
festivalbezoekers die donateur willen worden) krijgen de gelegenheid om mee te 
varen met de reddingboot Annie Poulisse of met een van de voormalige redding-
boten zoals de Javazee, de Prins Hendrik of de Johanna Louisa.  
Op het KNRM-terrein wordt een kleine nautische markt ingericht (compleet met 
Neptunes antiquarische boekhandel, SMG modelbouwclub uit Heemskerk en 
kunstschilder Jan Wagemaker. Alles wordt muzikaal opgesierd met optredens van 
diverse shantykoren.

Stap aan boord van King of Scandinavia van DFDS Seaways • Zondag • 
11.00 – 14.45 uur • kade. Op zondag stelt DFDS Seaways haar luxe passagiers-
schip ‘King of Scandinavia’ open 
voor bezoekers. Nieuwsgierige 
festivalgangers kunnen zich laten 
rondleiden langs alle openbare 
ruimtes, waaronder de hutten, de 
nachtclub en het 7Seas Restau-
rant, waar voor de liefhebbers een 
heerlijk lunchbuffet klaarstaat. In 
de Navigator Bar speelt een pianist 
en kinderen kunnen zich uitleven 
in de Piratenclub. Reserveringen 
en informatie over de kosten via www.dfds.nl

Ievoli Black • Zaterdag en zondag • kade. In de afgelopen jaren hebben festi-
valbezoekers kunnen genieten (als de situatie op zee het toeliet!) van De Waker, 
het paradepaardje van de Nederlandse Kustwacht. Vorig jaar ging De Waker een 
week na het festival door een noodlottige brand in rook op. Met trots presenteert 

Nautisch programma
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de Kustwacht tijdens ons festival haar nieuwe sleepboot ‘Ievoli Black’, die op het 
Nederlandse deel van de Noordzee gaat fungeren als Emergency Towing Vessel. 

Scoutinggroepen • Zaterdag en zondag • kade. De Velsense scoutinggroep Mi-
chiel Adriaenszoon de Ruyter is aanwezig op het festival met een informatiekraam 
en de clubboot. Ook zeeverkennersgroep Nannie van der Wiele is present en 
heeft een leuk extraatje voor kinderen van 6 t/m 12 jaar in petto: zeiltochtjes door 
de haven.

Zeekadettenkorps IJmond • Zaterdag en zondag • kade • Bij de maritieme 
jeugdvereniging Zeekadettenkorps IJmond worden scheepskenners in de dop 
getraind tot zeewaardige, stoere zeekadetten. De vereniging brengt haar 35 meter 
lange korpsschip ms. Willem Beukelszoon mee. Een voormalig onderzoeksvaar-
tuig dat zijn naam dankt aan de uitvinder van het ‘haringkaken’.

Ontdek het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum • Zaterdag en 
zondag • kade • Het IJmuider 
Zee- en Havenmuseum richt 
weer een speciale dependance 
in waarin de festivalbezoekers 
een indruk krijgen van de fraaie 
collectie die het museum her-
bergt. De museumdependance 
is ondergebracht in een van 
de nieuwe kade-gebouwen (op 
nr. 65). Voor kinderen heeft het 
museum weer een aantal zee-
waardige ‘doe en ontdek’-acti-
viteiten voorbereid. 

De imposante schoenerbrik ‘Tres Hombres’ • Zaterdag en zondag • kade • 
De 32 meter lange schoenerbrik ‘Tres Hombres’ is sinds december 2009 in de 
vaart en onderhoudt een vaardienst tussen Europa, de Atlantische eilanden, het 
Caribisch gebied en Amerika. Dit schip is een lust voor het oog en een bezoekje 
tijdens het Havenfestival meer dan waard. 
 
Roadshow Koninklijke Marine • Zaterdag en zondag • kade • De roadshow 
van de Koninklijke Marine geeft jong en oud inzicht in het uitdagende werk op 
zee. Een promotietrailer en de expositietent staan op de kade opgesteld. Stoere 
festivalgangers worden uitgedaagd om de 10 meter hoge klimmuur te trotseren. 
Een duikvaartuig van de Cerberusklasse, de Hydra, ligt aangemeerd en kan be-
zocht worden. 

Roeiploeg Corus • Roeivereniging Co-
rus IJmuiden traint met enthousiaste 
roeiers die werkzaam zijn bij Corus een 
aantal keer in de week en neemt deel 
aan sloeproeiwedstrijden in binnen- en 
buitenland. Speciaal voor het Haven-
festival toont de Roeiploeg Corus twee 
sloepen: de whalersloep ‘Epoxydus’ en 
de spiegelsloep ‘Adamanteus’.

De Gulden Leeuw • Zaterdag en zon-
dag • kade • ‘De Gulden Leeuw’ is een 
driemast-topzeilschoener en werd ont-
worpen en gebouwd als een oceaan-
waardig schip met ijsklasse. Het schip 

dateert uit 1937 en beschikt nog steeds over een aantal prachtige authentieke 
details, waaronder een indrukwekkende dek-lay out, die helemaal past bij een 
klassiek jacht.

Rondvaarten op het Havenfestival IJmuiden

Koningin Emma • De IJmuidense Rondvaartmaatschappij maakt met de rond-
vaartboot ‘Koningin Emma’ rondvaarten op de Noordzee. Vertrektijden op zater-
dag en zondag: 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur. Vertrekplaats: Trawlerkade / 
begin van de Vissershaven tegenover nr. 94. Kaartjes à € 5,- zijn aan boord ver-
krijgbaar en bij de kassa bij de vertrekplaats. Of kijk op de website van de IJmui-
dense Rondvaartmaatschappij. 
Tevens is er een watertaxi vanaf de Vissershaven naar de Noordpier, die vertrekt 
op de volgende tijden: 10.15, 13.15, 15.30 en 18.15 uur. De watertaxi vanaf de 
Noordpier naar de Vissershaven vertrekt op de volgende tijden: 10.35,13.35, 15.50 
en 18.35 uur. Tijdens Sail op 18 en 23 augustus is er ook de mogelijkheid om naar 
Forteiland te varen. Dit kan op de volgende tijden 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 15.30, 
17.15 en 18.15 uur. Retour is 15 minuten later. U kunt vanaf 1 uur de  gehele dag 
(tot de laatste boot) op Forteiland verblijven voor de prijs van 15,- p.p. Kinderen 
t/m 6 jaar zijn gratis (www.ijmuidenserondvaart.nl)

De Nautische dienstverleners • De samenwerkende nautische dienstverleners 
bieden het festivalpubliek ook weer een aantal rondvaarten aan. Voor een beperkt 
publiek is het mogelijk om eens met de slepers van Iskes of de tenders en vast-
maakvletten van het Loodswezen en de Vletterlieden mee te varen. Belangstellen-
den kunnen zich melden bij het ponton langs de kade tegenover Kloosterboer.

Meevaren met de reddingboot • Donateurs (én festivalbezoekers die donateur 
willen worden) krijgen de gelegenheid om mee te varen met de reddingboot 
Annie Poulisse of met een van de voormalige reddingboten zoals de Javazee, de 
Prins Hendrik of de Johanna Louisa.  

Vaartochten met driemaster Minerva en clipperbrik Morgenster • Op za-
terdag vaart het imposante zeiltrainingsschip ‘Morgenster’ twee keer de havens 
van IJmuiden uit om het ruime sop te kiezen. Liefhebbers kunnen mee voor een 
twee of drie uur durende tocht op zee.
Zondag ligt dan de elegant gestroomlijnde driemaster ‘Minerva’ klaar voor een 
vaartocht langs de fraaie Noord-Hollandse kust. Zie www.havenfestivalijmuiden.
nl  voor informatie over reserveringen en prijzen. 

Het vissersvaartuig Egmonder Pinck • Ruim drie eeuwen geleden bracht zij 
vele kilo’s vis aan boord: de tien meter lange Egmonder Pinck. Op initiatief van 
het Museum van Egmond werd het schip vakkundig gereconstrueerd. Donateurs 
kunnen een stukje meevaren.

Roeivereniging De Stern • Roeivereniging De Stern heeft een mooi clubhuis op 
Sluiseiland. Daarvandaan wordt er één of meer keer per week over het Noord-
zeekanaal gevaren. Ook worden er geregeld tochten gemaakt, soms in de buurt 
en soms verder weg. Roeien is bij uitstek geschikt voor mensen die van sporten 
houden en een tijdje minder hebben gesport. Nieuwe leden krijgen natuurlijk 
een goede instructie.Tijdens het Havenfestival is Roeivereniging De Stern aan-
wezig om geïnteresseerden in deze leuke en gezonde sport meer informatie te 
geven.

Havenfestival Culinair

Diner op de kade mét Gipsy Party tussen de tafels • Zaterdag 18:00 – 20:30 
uur • Trawlerkade (tegenover Provincie Noord-Holland podium) • Ook dit jaar 
organiseren wij speciaal voor festivalbezoekers die geen minuut willen missen en 
tussen het middag- en avondprogramma op de kade willen blijven ons speciale 
‘Diner op de kade’. Vanaf zes uur staan de gedekte eettafels klaar op de kade. 
Het diner gaat altijd door. Bij slecht weer wordt het buffet verplaatst naar de 
Corus Spiegeltent. Reserveringen via www.havenfestivalijmuiden.nl. 

Halkade culinair • Zaterdag en zondag • Halkade • Liefhebbers van vis mogen 
op zaterdag en zondag de terrassen van Waasdorp en Grandcafé Kruiten aan de 
Halkade echt niet voorbij lopen. Van 09.00 uur tot 22.00 uur is er tijdens ‘Hal-
kade Culinair’ op het gebied van vis van alles te zien, te ruiken én te proeven: 
verschillende visrokerijen, een vistafel met vis en schaal- en schelpdieren uit alle 
wereldzeeën, proeverijen, vis op de barbecue, vis uit de frituur en mosselen en 
oesters uit Zeeland. Het is goed toeven op de buitenterrassen, want naast de 
inwendige mens worden er ook de nodige porties entertainment geserveerd. 
Vanaf 12.00 uur barst het Halkade Shanty & Seasong Festival los. Vanaf 18.00 
uur volgen er op zaterdag nog swingende optredens van de coverbands Leff (bij 
Waasdorp) en Verhage & Co (bij Grandcafé Kruiten). Ook de kinderen kunnen 
zich uitleven. Voor hen wordt er een minikermis opgebouwd en staat er een groot 
springkussen ‘springklaar’.

Kookdemonstraties • Zaterdag • Halkade • Vis is lekker, gezond en makkelijk! 
Vis kan je ook elk moment van de dag eten. De koks van ‘Vis on Tour’ laten zien 
hoe je vis een vast onderdeel van je eetpatroon kunt laten worden met gezonde 
en lekkere recepten. De gerechten die tijdens de kookdemonstraties worden 
bereid, kunnen uiteraard ook ter plekke geproefd worden.

Havenfestival Culinair

rondvaarten op Het Havenfestival iJmuiden
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Blue Flamingo’s 78 toeren drive-in show - Corus Spiegeltent – Woensdag 18 
augustus - 16.30 - 19.00 uur – muziek - Achter de Rotterdamse DJ Blue Flamingo 
gaat misschien wel de grootste 78-toerenverzamelaar schuil die ons land kent. 
Om zijn platencollectie op peil te houden reist Blue Flamingo de hele wereld 
over. Tijdens zijn drive-in-shows laat hij zijn publiek horen wat hij gevonden 
heeft. En deelt hij zijn passie. Die beslaat uiteenlopende muziekstijlen: van gos-
pel, fado en jazz tot habanera en mambo. Blue Flamingo verpakt zijn optredens 
tot vermakelijke muziekshows vol ultieme dansmuziek. Van de jazz-exotica uit de 
jaren ’30, muziek uit de Cariben uit de jaren ’30 en ’40 en mambo’s & rumba’s 
uit de jaren ’50.

IJmuider Symfonie - Provincie Noord-Holland-podium wo 18 aug 19.30 - 20.30 
uur│muziek - Velsen heeft sinds vorig jaar een eigen symfonie. Het imposante 
muziekstuk (van het componistenduo Cees Koldijk en Jina Sumedi) beleefde op 
de openingsavond van het Havenfestival 2009 zijn wereldpremière en werd door 
het massaal aanwezige publiek meteen in het hart gesloten. In meeslepende 
koor- en orkestwerken en pakkende pop- en rapsongs staan de sentimenten 
van het leven achter de IJmuidense pieren centraal. De hoogovens, het strand, 
de zee en de schepen worden in een kleurrijk muzikaal schilderij in beeld ge-
bracht.  Met medewerking van o.a. het Havenfestivalorkest o.l.v. Jina Sumedi, 
Zanggroep Sparkle, Shantygroep ’t Staende Tuygh, Cees Koldijk, Mieke van der 
Hulst, MC Beer.   

Caribbean Cocktail - Provincie Noord-Holland-podium wo 18 aug  20.30 - 21.30 
uur muziek - De muzikale show ‘Caribbean Cocktail’ combineert uiteenlopende 
Caribische en Latijns-Amerikaanse muziekstijlen zoals de soca uit Trinidad, de 
salsa uit Cuba en de samba uit Brazilië. Daarbij is de Caribische show, die zich 
zowel op de kade als op het hoofdpodium afspeelt, ook in de uitvoering een 
kleurrijk en afwisselend visitekaartje van het Zuid-Amerikaanse theatergevoel. 
In 60 opzwepende minuten strooien de veertig medewerkers van de Caribbean 
Cocktail nagenoeg een compleet Braziliaans carnaval uit over de Trawlerkade. 
Het muzikale hart van de show wordt gevormd door de 9-mans salsaband Delia 
y su Tumbao. Om haar heen dansen salsa-paren, roffelen Antilliaanse drum-
mers en leven vuurspuwende danseressen zich uit in de limbo. De muzikale 
finale wordt gespeeld door een 18-koppige brassband die haar met verentooien 
uitgedoste Braziliaanse danseressen volgens de kenners ‘de straattegels uit de 
kade laten swingen’.

Crazy Piano’s - Provincie Noord-Holland-podium wo 18 aug 22.00 – 23.30 uur 
muziek - In Scheveningen zijn de muzikanten van de Crazy Piano’s al jaren een 

begrip en weten zij met 
hun muzikale improvisa-
ties in hun club onder het 
Kurhaus van elke avond 
één groot feest weten te 
maken. Het idee van de 
Crazy Piano’s kwam tien 
jaar geleden uit Amerika. 
Daar hadden de crazy 
pianisten met hun twee 
brandweerrode vleugels 
de concertzalen en casi-
no’s van New York al op 
z’n kop gezet. Na Monte 
Carlo en Berlijn ging 
ook Nederland plat voor 
de combinatie van en-
tertainment en muziek. 
Vooraf weten de dienst-
doende sterpianisten niet 
wat ze gaan spelen. Het 
publiek bepaalt hoe de 
show uit ziet! In de clubs 
gooien mensen servetjes 
met verzoeknummers op 
de piano’s. Op de kade 
mag men roepen wat 
men wil horen. Dat mag 
gaan van opera tot Great 
Balls of Fire en van André 
van Duin tot Tina Turner 
en Robbie Williams. Het improvisatievermogen van de muzikanten is gigantisch 
en hun repertoire ongelooflijk breed. Resultaat: een zinderende muzikale avond 
vol muzikaal vuurwerk 

Vuurwerk - Forteiland IJmuiden wo 18 aug 23.30  uur - Na het muzikale vuur-
werk op het hoofdpodium wordt PreSail IJmuiden afgesloten met een specta-
culair vuurwerk, dat vanaf het Forteiland zal worden afgestoken. Het vuurwerk 
wordt aan de PreSail-bezoekers aangeboden door Corus.

Kop van de Haven & Fe-
lison Terminal - De ware 
IJmuidenaar weet dat het 
uitzicht vanaf de Kop van 
de Haven altijd bijzonder 
en de moeite waard is. 
Weer of geen weer. Tij-
dens de PreSail zal het 
uitzicht nóg mooier zijn. 
Terwijl de opgetuigde zee-
reuzen voorbijglijden en 
het vuurwerk knalt, kan 
er op ‘de Kop’ zelfs onder 
muzikale begeleiding wor-
den gedineerd. Ook KVSA 
verbouwt tijdens de Pre-
Sail haar Felison Terminal 
tot een PreSail Café. 

PreSail iJmuiden: oPwarmertJe voor Sail

IJmuiden - Aan de vooravond van de grote Sail Parade over het Noord-
zeekanaal viert Velsen haar eigen Sail-feest. Het feest begint al tij-
dens het weekend van het Havenfestival, dat immers helemaal in het 
teken staat van Sail. In datzelfde weekend vindt ook de North Sea Tall 
Ships Regatta plaats. De zeilrace die begint in het Engelse Hartlepool 
en op dinsdagavond in IJmuiden zal eindigen. Vanaf dat moment lig-
gen de havens van IJmuiden vol indrukwekkende tall ships, replica’s 
en marineschepen. In dat imposante decor vindt op woensdagavond 
18 augustus a.s. op de Trawlerkade het evenement PreSail IJmuiden 
plaats. Een theaterfeest dat zich afspeelt op en rond het Provincie NH 
Hoofdpodium en de Corus Spiegeltent en dat wordt afgesloten met 
een knallend vuurwerk vanaf het Forteiland.

IJmuiden – Het festivalterrein is tijdens het Havenfestival en PreSail uit-
gebreid met een groot deel van de Halkade. Tussen Grand Café Kruiten en 
Nico Waasdorp zal de doorgaande route worden afgezet. Er zullen allerlei 
kramen zijn. De vistafel is er met vis, schaal- en schelpdieren. Er is een 
visrokerij en er kunnen mosselen en oesters geproefd worden. Er is een 
groot buitenterras, voor de kleintjes is er een springkussen. Zaterdag rond 
18.00 uur treedt de band LEFF op. Zondag om 19.30 uur verzorgt zanger/dj 
Harold een optreden. Op het terras van Grand Café Kruiten en op het plein 
tegenover Waasdorp vindt een echt spektakel plaats: het Halkade Festival. 
Het Zeemanskoor De Raddraaiers werd verzocht in de organisatie te par-
ticiperen. Zij nodigden negen gerenommeerde koren uit, afkomstig uit het 
hele land. Zij zullen in wisselende samenstelling hun liederen laten horen 
op 14, 15 en 18 augustus. Het start elke dag om 12.00 uur en het zal rond 
18.00 uur afgerond worden met een samenzang. Inhaken, meedeinen en 
meezingen. Gewoon komen luisteren mag natuurlijk ook. Shanty’s zullen 
schallen over de kade met de haven op de achtergrond, kan het toepasse-
lijker? Dit festival, dat zijn weerga niet kent, mag niet gemist worden! 

Shanty’S en viStafel 
oP halkade 
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Indrukwekkend programma
Amsterdam -  De 
achtste editie van 
SAI L  2010 b iedt 
naast het indruk-
wekkende overzicht 
van tall ships uit de 
hele wereld een uit-
gebreid nautisch en 
cultureel programma 
voor jong en oud. Op 
het water en op de 
kades zullen diverse 
nieuwe activiteiten 
plaatsvinden. Zowel 
de tall ships als alle 
activiteiten en op-
tredens zijn gratis 
toegankelijk voor het 
publiek.  

De kern van SA I L 
wordt gevormd door 
de indrukwekkende tall 
ships  en de uitgebrei-
de vloot erom heen. De 
SAIL-IN Parade gaat op 
donderdag 19 augustus 
rond 10.00 uur ’s och-
tends in IJmuiden van 
start en wordt vanaf 
12.00 uur in de IJhaven 
verwacht. De tall ships 

worden tijdens hun vaart over het Noordzeekanaal omringd door duizenden bootjes 
en leveren  beelden op die iedere keer weer de hele wereld over gaan. Tall ships uit 
tientallen landen hebben hun komst naar SAIL Amsterdam 2010 bevestigd. Opval-
lende nieuwkomers zijn onder andere de Zweedse Götheborg en de Dhow Theyab 
uit de Verenigde Arabische Emiraten. Ook de Stad Amsterdam, die als Beagle de 
Darwin-wereldreis heeft gemaakt, ligt tijdens SAIL afgemeerd aan de kade. 

Naast de gerenommeerde tall ships meert een unieke verzameling van zo’n 500 
schepen van het varend erfgoed, marineschepen, diverse replica’s  en moderne 
schepen af in en rond het IJ. Andere nautische hoogtepunten zijn onder andere 
het Saluut Protocollair, de Vlootschouw,  de reddings- en veiligheidsdemonstraties 
van KNRM en Koninklijke Marine, de Pieremachocheltocht, de Crew Parade door 
het centrum van de stad, het Aquacorso, het saluut aan de tall ships van zo’n 1.300 
kanoërs en roeiers  en de wedstrijden in het SAILSation-gebied. 

Nieuw op SAIL is SAILSation, het wedstrijdgebied aan de noordzijde van KNSM-
eiland waaraan verschillende typen boten meedoen. Uniek zijn de skûtsjes die op 
vrijdag en in het weekend de strijd met elkaar aangaan op het IJ. Nog nooit waren 
deze schepen in wedstrijdvorm op het IJ te bekijken en de beelden hiervan zul-
len ongetwijfeld spectaculair zijn. De publiekstribunes bieden goed zicht op alle 
wedstrijden.  

Voor het eerst op SAIL zal er op de dekken van de tall ships entertainment zijn. 
Ensembles,  verhalenvertellers en voorstellingen verrijken er de nautische sfeer.  
Voor veel plezier zorgt ongetwijfeld ook de dagelijkse SAIL Sing-Along op het 
hoofdpodium op de kop van het Java-eiland. Hier brengen verschillende shanty-
koren, ondersteund door een orkest, bekende nautische liederen ten gehore. Het 
publiek wordt natuurlijk verwacht uit volle borst mee te zingen. 

Extra aandacht gaat deze editie uit naar de jeugd (6 – 12 jaar) en jongeren (13- 25 
jaar). Voor de jeugd wordt de Bogortuin aan het begin van het Java-eiland de niet 
te missen plek. Op het Provincie Noord-Holland Kinderpodium staan spetterende 
optredens van Kapitein Winokio op het programma, waarin kinderen zelf een rol kun-
nen spelen. De band Zirkus Zirkus zorgt er voor vette beats en hippe dance moves. 
In het water creëert hoofdsponsor ING het ING-Pirateneiland, dat dé blikvanger 
van SAIL 2010 zal zijn. Overdag is dit een waar avonturenparadijs voor kinderen, ’s 
avonds een fantastisch en adembenemend decor  voor een goed ‘piratenfeest’.  In 
de nabijgelegen Aquarena kunnen kinderen zelf leren zeilen, waterskiën en vlotten 
bouwen. Het is slechts een greep uit de activiteiten die hier gaan plaatsvinden. 

Startpunt Amsterdam; tussenstop Casablanca; via Tokio naar Sydney; eindbestem-
ming New York! Jongeren kunnen tijdens SAIL een wereldtour maken langs deze 
vijf inspirerende havensteden. Speciaal voor jongeren staat in de Gedempte Insteek-
haven in Amsterdam-Noord de HarboursCityTour met een swingend programma op 
stapel. Zowel overdag als ’s avonds proef je hier de sfeer van verschillende culturen. 
Muziek, dans, sport en kunst zijn de ingrediënten die Amsterdam-Noord tijdens 
SAIL  omvormen tot dé hotspot  gericht op jongeren tussen 12 en 25 jaar. 

De kop van het Java-eiland vormt het muzikale hart van SAIL met een groot 
hoofdpodium. Hier vinden tussen 12.00 en 13.00 lunchconcerten plaats. Op het 

hoofdpodium is onder andere een grote rol weggelegd voor de fameuze Mariniers-
kapel die met 54 beroepsmusici wereldwijd te boek staat als een van de meest 
professionele harmonieorkesten.
In de middag nemen de artiesten van de ‘SAIL Jazz Swing’ het publiek mee in 
hun swingende performances. De SAIL-Sing Along vormt het ideale decor rond 
borreltijd en op alle avonden zijn optredens van verschillende artiesten en dans-
groepen te verwachten. 

In samenwerking met Stichting SAIL Amsterdam organiseert district Amsterdam 
van het Nederlandse Rode Kruis de zogenaamde Bijzondere Vaarten tijdens SAIL 
2010. Deze zijn speciaal bedoeld voor mensen die in een sociaal isolement leven. 
Onder de doelgroep vallen chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en mensen 
die onder de armoedegrens leven. Zij krijgen op SAIL 2010 een compleet vaarar-
rangement aangeboden. De Bijzondere Vaarten zijn mogelijk gemaakt dankzij 
financiële bijdragen van tientallen bedrijven en organisaties. In totaal kunnen ruim 
4.500 mensen op deze manier van SAIL 2010 gaan genieten. Inmiddels is de deadline 
voor aanmelden verstreken. De selectieprocedure en organisatie van de Bijzondere 
Vaarten is in handen van het  Amsterdamse Rode Kruis en Stichting Zeil Noord en 
wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Amsterdam Noord. 

SAIL 2010 is uitgebreid te zien bij de NOS op donderdag 19 augustus. Zowel live 
als in reportages doet de NOS uitgebreid verslag van de SAIL-IN Parade en ove-
rige activiteiten op die dag. RTV Noord-Holland komt met diverse SAIL-Journaals. 
Ook andere televisie- en radioprogramma’s zullen SAIL 2010 nadrukkelijk in de 
schijnwerpers zetten. 

SAIL Amsterdam vindt plaats van donderdag 19 tot en met maandag 23 augustus 
2010 op en rond het IJ.  Het evenement  wordt mede mogelijk gemaakt door de 
hoofdsponsors Gemeente Amsterdam, Koninklijke Marine, ING, Nationale Postcode 
Loterij, De Telegraaf en Gaastra en de sponsors Accor Hotels, Provincie Noord-
Holland, Nuon en Clifford Chance. Met de KNRM is een partnership aangegaan. 
Uitgebreide informatie over SAIL 2010 is te vinden op www.sail.nl.

5HarboursCItytour: 
Hotspot voor jongeren

Regio - Startpunt Amsterdam; tussenstop Casablanca; via Tokio naar Syd-
ney; eindbestemming New York! Maak tijdens SAIL de 5HarboursCityTour, 
een wereldtour langs deze vijf inspirerende havensteden. Zowel overdag 
als ‘s avonds proef je hier de sfeer van verschillende culturen. Speciaal voor 
jongeren staat op de Gedempte Insteekhaven in Amsterdam Noord een 
uitgebreid programma op stapel met interessante activiteiten. Bovendien 
treden diverse, bekende artiesten op en lokale talenten. Ingrediënten die 
Amsterdam Noord tijdens SAIL omtoveren tot dé hotspot voor jongeren.
Het Jongereneiland op SAIL brengt verschillende werelden bij elkaar, net 
als dat voor SAIL in het algemeen geldt. Jongeren kunnen meedoen aan 
danceworkshops, modeshows, games, boksworkshops, fotoshoots, beach-
volleyball, hennapainting, graffiti workshops en vele andere activiteiten.
Iedere dag vinden er op het XXXS- Jongerenpodium diverse, bruisende op-
tredens plaats. C-Mon & Kypski treden op, net als Lisa Lois, Go Back To The 
Zoo, Zwart licht, Jazz Juniors en vele anderen. Al dit spektakel is dagelijks 
te zien tussen 12.00 uur en 22.00 uur.
5HarboursCityTour komt tot stand voor en door jongeren. Zo zijn er samen-
werkingsverbanden met onder andere Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam 
en Stichting Nowhere. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door 
Haven Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam Noord, XXXS en De Schelde.
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   De Grossherzogin Elisabeth werd in 1909 gebouwd 
en is 64,42 meter lang. Vanaf 1982 opereert het vanuit 
de thuishaven Elsfleth 
in Duitsland. Het 
functioneert als 
trainingsschip voor 
scheepstechnici en 
marine officieren. Ook 
wordt er door een 
vrijwillige bemanning 
commercieel gevaren 
op de rivier de Weser.

De Pelican of London is 
45 meter lang, gebouwd 
in 1948 in Frankrijk. Het 
opereerde als vissersboot 
in poolgebieden. Na 20 jaar 
is het verkocht aan Noor-
wegen en omgebouwd tot 
coaster. Enkele jaren gele-
den is het schip compleet 
herbouwd in Dorset, Enge-
land. Sinds 2007 is Londen 
de thuishaven.

Thor Heyerdahl is een mo-
torschip uit 1930 met zeiltuig. 
Het is een driemaster met een 
lengte van 42,5 meter, die oor-
spronkelijk gebruikt werd door 
Noorse wetenschappers en 
avonturiers. Vanaf 2009 werkt 
het schip samen met de Frie-
drich Alexander universiteit Er-
langen-Nürnberg als trainings-
schip. Thuishaven is het Duitse 
Kiel.

De Dhow Theyab is 36 meter lang en komt uit de Ver-
enigde Arabische Emiraten. Dit schip is privébezit van 
de kroonprins 
van Abu Dhabi, 
Sheikh Moha-
med bin Zayed 
al Nahyan. Het 
wordt speciaal 
o v e r g e v a r e n 
naar Nederland, 
een primeur 
voor SAIL.

De Dar Mlodziezy is ontworpen door de bekende 
scheepsbouwer Zygmunt Choren. De bouw werd gro-
tendeels betaald door 
collectes van jonge 
Poolse mensen. In 1982 
werd het schip te water 
gelaten. Tegenwoordig 
wordt het 110,60 meter 
lange schip door 150 ca-
detten bemand voor een 
éénjarige marineoplei-
ding in Gdynia. 

MIR uit Rusland werd in 1988 gebouwd en is 108,60 
meter lang. Het schip wordt gebruikt door het Marine 
Engineering College 
of St. Petersburg en 
wordt naast zeiltrai-
ningen ingezet voor 
opleidingen in mari-
tieme wetenschappen 
en oceanografie. Het 
schip staat bekend als 
de snelste windjam-
mer ter wereld.

De Sedov is met een lengte van 
118 meter het grootste nog va-
rende traditionele zeilschip ter 
wereld. In 1921 werd dit schip 
gebouwd. De Russische Sedov 
doet nu dienst voor de Mur-
mansk State Technical Univer-
sity. Tussen de lente en herfst 
vaart zij als trainingsschip over 
de Noord- en Oostzee. 

De Pogoria werd in 1980 
als prototype gebouwd voor 
een serie schepen in het 
Poolse Gdansk. Momenteel 
is the Iron Shackle Fraternity 
eigenaar van het schip. De 
bark wordt gebruikt als zeil-
trainingsschip. In 1999 won 
het schip met een lengte van 
46,80 meter de Cutty-Sark-
Troffee.

De Götheborg is eigendom van de Stichting SOIC AB. 
Deze stichting bewaakt het nautisch erfgoed van Zwe-
den. Het is met een lengte 
van 58.5 meter een van de 
grootste houten zeilschepen 
ter wereld. Het is een replica 
van de Oost-Indiёvaarder met 
dezelfde naam, die in 1745 
zonk. In 2003 werd het te wa-
ter gelaten, maar pas in 2005 
werd het tuig volledig geïn-
stalleerd.

Met de komst van de clipper Stad Amsterdam werd de 
clipperhistorie weer nieuw leven ingeblazen. De bouw 
en de exploitatie van 
het schip moesten 
bijdragen aan de mo-
gelijkheid voor jonge-
ren om werkervaring 
op te doen. Het Ne-
derlandse schip. dat 
76 meter lang is, vaart 
sinds 2000.

Loa is in 1922 gebouwd als een driemaster Schoener. 
Het schip is de enige Barquentine in Denemarken. Het 
behoort tot het cultu-
rele erfgoed van het 
land. Het schip wordt 
nu gebruikt als trai-
ningsschip voor de 
marine. De 40 meter 
lange boot wordt ook 
als onderwijsobject 
gebruikt voor educa-
tieve projecten. 

De Amerigo Vespucci is ei-
gendom en het paradepaardje 
van de Italiaanse marine. Het is 
genoemd naar de ontdekkings-
reiziger Amerigo Vespucci. In 
1931 werd het te water gelaten 
en sindsdien is het in gebruik als 
opleidingsschip. Het schip is 101 
meter lang.

De 37,5 meter lange Belle Poule is er een van twee 
identieke schoeners, de andere heet Etoile. Ze worden 
door de Franse marine gebruikt als trainingsschip en 
zijn gebouwd in 1932. 
Tijdens de Tweede We-
reldoorlog werden de bo-
ten door het Franse leger 
vanuit Portsmouth, En-
geland ingezet. Ze heeft 
daarna het Lotharingen 
Kruis gekregen en mag 
dit voeren in het zeil. 

De Kaliakra heeft haar naam te danken aan een Bul-
gaarse nationale heldin. Ze werd in 1984 gebouwd en 
heeft een lengte van 
52 meter. In 2001 
deed de Kaliakra 
mee aan de Cutty 
Sark Tall Ship race 
en won daar de 
trofee voor de best 
s amenwerkende 
bemanning. 

De driemast barkentijn Shabab Oman is een belangrijk 
ambassadeur van Sultanaat van Oman. Mede doordat 
het schip vele landen 
bezoekt en deelneemt 
aan evenementen. Het 
houten schip is in 1971 
in Schotland gebouwd 
en is 52,40 meter lang. 
Sinds 1979 hoort het 
schip bij de Marine van 
Oman en fungeert het 
als trainingsschip.

De HMS Gladan is een opleidingschip van de Zweedse 
Marine. Deze schoener doet regelmatig mee aan Tall 
Ships races en evene-
menten. Samen met 
haar identieke tweeling 
schoener HMS Falken 
vormt ze het schoener 
squadron van Zweden. 
Beide schepen zijn 
in 1946 gebouwd en 
hebben een lengte van 
39,90 meter.

De Sørlandet uit Noorwegen is een van de kleinste, vol-
getuigde trainingsschepen. Ze werd in 1927 gebouwd 
als trainingsschip, maar 
voornamelijk gebruikt 
als transport- en vracht-
schip (zonder motor). In 
1933 was de Sørlandet 
het eerste Noorse schip 
dat een Atlantische 
oversteek maakte. Nu 
vaart het 66 meter lange 
schip als cruiseschip.

De kiel van de Dewaruci werd in 1952 gelegd door C. 
Stülcken & Sohn in Hamburg. De barkentijn was besteld 
door de Indonesi-
sche Marine om 
als opleidingschip 
dienst te doen en 
kwam in 1953 in 
de vaart. Thuis-
haven van het 63 
meter lange schip 
is Surabaya.

De Iskra is een van de weini-
ge Poolse Marine trainings-
schepen.  De voornaamste 
taak van het schip is het 
trainen van de cadetten in 
opleiding. Bouwjaar van het 
49 meter lange schip is 1982. 
Sinds 1987 doet ze ook mee 
aan tall ship races. En niet 
onverdienstelijk, ze wist al 
menig prijs in de wacht te 
slepen. 

De Stavros S Niarchos is een 59,4 meter lange Britse 
tweemaster, gebouwd in 
2000. Ze is eigendom van 
de Tall Ships Youth Trust, 
een fonds dat opleidingen 
voor jongeren verzorgt. 
Niet alleen zeiltrainingen, 
ook karaktertrainingen, be-
doeld om zelfvertrouwen te 
geven. Daarnaast vaart ze 
als commercieel schip voor 
vakanties.

De Russische bark Kruzenshtern is met zijn 114 meter 
–op de Sedov na– het grootste nog varende zeilschip 
ter wereld. De Kru-
zenshtern werd in 1926 
gebouwd in opdracht 
van scheepsbouwer 
F. Laeisz uit Hamburg. 
Het schip is vernoemd 
naar de Russische 
navigator en oceano-
graaf Von Kruzenshtern 
(1770-1846).
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Weekmarkt blijft 
in Velsen-Noord
Vanaf 13 april is als proef een kleine 
weekmarkt gestart in Velsen-Noord met 
zeven verkoopwagens. Later is er nog een 
kraam toegevoegd. 

De weekmarkt is iedere dinsdag tussen 
10.00 en 16.00 uur aan de Wijkerstraat-
weg. De ventweg aan de Wijkerstraatweg 
vanaf de Melklaan tot aan de bloemenki-

osk is hiervoor tussen 08.00 en 18.00 uur 
afgesloten voor auto’s.

Na een proefperiode van 3 maanden is de 
proef geëvalueerd. Zowel de marktkoop-
lieden, de winkeliers als het publiek zijn 
positief. Voldoende reden om de markt 
ook na deze proef door te laten gaan.

Dance Valley
Op zaterdag 7 augustus was de zestiende editie van Dance Valley. Ondanks de regen 
kwamen ruim zestigduizend bezoekers naar het festival in de groene vallei die hier een 
prima tijd hadden. (foto: Friso Huizinga)

Aangepast plan herinrichting 
Wijkeroogplantsoen
Als onderdeel van het Groen en Water-
plan wordt het Wijkeroogplantsoen in 
Velsen-Noord heringericht. De uitvoering 
hiervan is in augustus vorig jaar gestart 
maar  moest vanwege  technische proble-
men tijdelijk worden stilgelegd. Het bleek 
nodig om het plan enigszins aan te pas-
sen waarbij de belangrijkste verandering 
is dat de beek korter wordt dan oorspron-
kelijk gepland. Het noordelijke deel van 
de beek vervalt, waardoor het ontwerp 

van het plantsoen ook wordt aangepast. 
Vanaf het kinderbad wordt het oorspron-
kelijke plan met beek, brakwatervijver en 
vishevel, wel uitgevoerd. 

Op donderdag 26 augustus wordt vanaf 
17.00 uur tot 20.00 uur in Watervliet, Doel-
manstraat 34 in Velsen Noord een infor-
matie/inloopbijeenkomst georganiseerd 
waarbij informatie wordt gegeven over 
de aanpassing van het ontwerp.

IJmuiden aan Zee op 
Havenfestival en PreSail
Op het Havenfestival aanstaande week-
end en tijdens PreSail IJmuiden op 
woensdag 18 augustus vindt u op de 
Trawlerkade het ministrand IJmuiden 
aan Zee, compleet met  zwembaden en 
strandhuisjes. 
Velsen wil de evenementen die in de ge-
meente plaatsvinden zo goed mogelijk 

benutten voor de promotie van de ge-
meente als dynamische havenstad en 
sportieve kustplaats. Daarom wordt tij-
dens zowel het Havenfestival als Pre Sail 
IJmuiden wordt vanaf het ministrand 
toeristische informatie verstrekt. Hier 
zijn ook een 3-daagse minicruise naar 
Newcastle te winnen en vier vrijkaarten 

Bezoek Tall Ship 
De Gulden Leeuw
Tijdens het Havenfestival is op zater-
dag 14 augustus het Tall Ship de Gul-
den Leeuw  speciaal open voor de inwo-
ners van de gemeente Velsen van 11.00 

tot 16.00 uur. U krijgt toegang op ver-
toon van de coupon op deze pagina. Let 
wel vol is vol, er kunnen maximaal 300 
bezoekers op het schip.

Entreebewijs 
voor 2 personen 
Gulden Leeuw

Geldig: Zaterdag 14 augustus 
van 11.00-16.00 uur
Trawlerkade IJmuiden
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Werkzaamheden in Velsen-Noord
Staalhavenweg en Pontweg

Recreatiebassin zwembad De 
Heerenduinen tijdelijk dicht
In verband met groot onderhoud aan de zandfilters van de technische installatie is het 
recreatiebassin van zwembad De Heerenduinen gesloten van zaterdag 21 augustus t/
m zondag 29 augustus gesloten. Het wedstrijdbad is in deze periode, in combinatie 
met het buitenbad, wel open.

Het aangepaste programma voor deze week is:
Banen zwemmen: maandag t/m vrijdag 10.00-11.00 uur
Aquagym (mbvo) maandag 10.00-11.00 uur
Therapeutisch zwemmen dinsdag en vrijdag 10.00-11.00 uur
Recreatief zwemmen maandag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur

woensdag 18.00-19.30 uur*
zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur

Vanaf maandag 30 augustus is het normale openstellingrooster weer van kracht
en starten alle activiteiten.

*) bij mooi weer in het buitenbad. Anders in het wedstrijdbad binnen.

Duurzaam en energiebewust
Het onderhoud aan de zandfilters is onderdeel van een veel groter onderhoudsschema. 
Bij het ontwerp van het zwembad is op initiatief van de gemeente een aantal maatregelen 
getroffen waardoor De Heerenduinen een duurzaam en energiebewust bedrijf werd. Dit 
betreft de bouwmaterialen zelf, het energieverbruik, het water, de mobiliteit en het milieu. 

Een greep uit de vele maatregelen:
• Er zijn duurzame en kwaliteitsmaterialen gebruikt, die lang meegaan en weinig on-

derhoud vragen; 
• Gevels, daken en leidingen zijn goed geïsoleerd;
• De technische installaties zijn zuinig met warmte en water; 
• De onderwater verlichting is vervangen door zuinige LED-lampen;
• Bij het ontwerp is rekening gehouden met de lichtinval in de zwemzalen, waardoor 

er bespaard wordt op lampen en stroom;
• De douches en toiletten zijn waterbesparend;
• Het licht op stillere plekken in het zwembad werkt op bewegingsmelders;
• Op het grote buitenbassin ligt, als het niet in gebruik is, een afdekdeken. Daardoor 

komt er geen vuil in en wordt de warmte van het water langer vastgehouden. 

Vinger aan de pols 
Het water- en energieverbruik wordt voortdurend in de gaten gehouden; de gegevens 
worden regelmatig geanalyseerd. De technische installaties worden goed onderhou-
den en afgesteld. Ook het personeel en de bezoekers wordt gevraagd mee te helpen, 
en zo bewust mogelijk om te gaan met water, licht en afval. In het zwembad worden 
papier, karton, plastic en restafval gescheiden. Zo wordt de hoeveelheid afval tot een 
minimum beperkt, terwijl het zwemplezier op hetzelfde niveau blijft. 

Vanaf 24 augustus tot het eind van het jaar 
wordt er hard gewerkt aan de Staalha-
venweg en de Pontweg in Velsen-Noord. 
Daardoor wordt vrachtverkeer uit Velsen-
Noord geweerd en wordt de ontsluiting 
van De Grote Hout afgerond.

Vanaf 24 augustus 2010 worden achter-
eenvolgens de Staalhavenweg en de Pont-
weg heringericht. De Staalhavenweg krijgt 
een vrijliggend fietspad en de kruispun-
ten met de Wenckebachstraat en de Noor-
dersluisweg worden aangepast.
De Pontweg wordt tussen De Grote Hout- 
of Koningsweg en de Concordiastraat af-
gesloten voor autoverkeer en ingericht als 
bromfietspad. Het kruispunt Grote Hout- 
of Koningsweg / Pontweg / Stratingplant-
soen / Duinvlietstraat wordt aangepast.  

Frisse Wind
De werkzaamheden vallen onder het pro-

ject Frisse Wind in Velsen-Noord, dat de 
leefkwaliteit in de woonkern wil verbete-
ren. Eén van de hoofddoelstellingen van 
het project is om vrachtverkeer uit de 
kern van Velsen-Noord te weren. Met de-
ze werkzaamheden komt deze doelstelling 
een stuk dichterbij.
De werkzaamheden aan de Staalhaven-
weg duren tot oktober. Daarna worden de 
werkzaamheden aan de Pontweg opge-
pakt, die naar verwachting tot het eind van 
het jaar zullen duren.

Grote Hout ontsloten
In 2010 is aan de zuidkant van Velsen-
Noord de Concordiastraat doorgetrokken 
tot de Wijkermeerweg. Daarmee is de ont-
sluiting van het bedrijventerrein De Gro-
te Hout geregeld via de oostkant van de 
woonkern. Als de Staalhavenweg is opge-
knapt, is de ontsluiting van De Grote Hout 
langs de westkant van de kern ook klaar. 

Wisselstrook Velstertraverse 
verbetert doorstroming
Sinds 6 augustus 2010 bepaalt het ver-
keersaanbod de rijstrookindeling op het 
kruispunt Velsertraverse – A22. Afhanke-
lijk van de drukte op de weg worden één 
of twee rijstroken ingezet om het verkeer 
richting Velsertunnel of richting Beverwijk 
af te handelen. 

Het kruispunt heeft een zogenaamde wis-
selstrook, waardoor twee rijstrookindelin-
gen mogelijk zijn. Óf er zijn twee rijstro-
ken rechtdoor richting Beverwijk en één 
rijstrook linksaf richting Velsertunnel, óf 
er is één rijstrook richting Beverwijk en 
twee rijstroken richting Velsertunnel. De 
laatste indeling wordt nu nog voorname-
lijk gebruikt op zaterdag- en zondagmid-
dag om het verkeer vanaf de Beverwijk-
se Bazaar richting de Velsertunnel af te 
wikkelen. Om de afwikkeling van het ver-
keer ook op werkdagen te verbeteren is 
de wisselstrook met ingang van 6 augus-
tus iedere dag in gebruik. De verkeers-
lichten bepalen zelf welke rijstrookinde-

ling op welk moment de beste is. 

Ook de verkeersafwikkeling op het kruis-
punt Parallelweg-Lijndenweg verbetert 
door deze maatregel. Nu sorteren auto-
mobilisten op de Parallelweg al links voor 
om richting tunnel te rijden. De wacht-
rij op de linker rijstrook is daarom langer 
dan op de rechter rijstrook voor recht-
doorgaand verkeer. Wanneer er twee rij-
stroken richting tunnel beschikbaar zijn, 
is het voorsorteren richting tunnel niet 
meer nodig waardoor de wachtrijen waar-
schijnlijk even lang worden. Hierdoor is 
minder groentijd nodig om het verkeer af 
te wikkelen.

Door de maatregel verbetert de doorstro-
ming op de Velsertraverse en de Parallel-
weg. En wanneer de doorstroming verbe-
tert, heeft dit ook een gunstig effect op de 
luchtkwaliteit op dit traject. De Provincie 
Noord-Holland stelt daarom subsidie be-
schikbaar voor deze maatregel.

Wisselstrook Velstertraverse 
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Verkeersmaatregelen PreSail IJmuiden
Op woensdag 18 augustus a.s. vindt de 
PreSail IJmuiden plaats. Die dag staat de 
ontvangst van een groot aantal Tall Ships 
in de havens van IJmuiden centraal. Net 
als tijdens het Havenfestival in het week-
end ervoor zijn er tijdens die dag festivi-
teiten in het havengebied. Het festivalter-
rein bestaat uit de Trawlerkade en een 
deel van de Halkade.

Voor de veiligheid van wandelend en fiet-
send publiek en om de toestroom van pu-
bliek dat met de auto komt in goede ba-
nen te leiden, wordt een aantal verkeers-
maatregelen getroffen. Het verkeer wordt 
daarbij op belangrijke punten begeleid 
door verkeersregelaars. Parkeren is mo-
gelijk in het middenhavengebied. 
De afsluitingen en  verkeersmaatregelen 
zijn van kracht op woensdag 18 augustus 
van 11:00 tot 00:00 uur

Afsluiting Halkade
De Halkade wordt vanaf 11.00 uur afge-

sloten bij de rotonde op de Dokweg. Be-
stemmingsverkeer voor bedrijven in de 
omgeving Halkade kan het westelijke deel 
van de Halkade bereiken via de Marga-
dantstraat. Op de Margadantstraat wordt 
eenrichtingsverkeer in westelijke richting 
ingesteld. Het uitgaande vracht- en zake-
lijke verkeer van de bedrijven, gevestigd 
aan de Halkade, wordt via het Sluisplein 
naar de Kanaaldijk geleid. 

Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt, net als in an-
dere jaren tijdens het Havenfestival, afge-
sloten voor autoverkeer. Hetzelfde geldt 
voor alle zijstraten van de Trawlerkade. 

Afsluiting Sluisplein
Het Sluisplein wordt op woensdag 18 au-
gustus afgesloten vanaf de Felison Termi-
nal tot en met de Kop van de Haven. 
Het Sluisplein, tussen de Zuidersluisweg 
en de Ericssonstraat, wordt eenrichtings-
verkeer in oostelijke richting ingesteld. 

Het autoverkeer kan via deze route dus 
alleen het gebied uit.

Eenrichtingsverkeer Dokweg
Op de Dokweg, tussen de Halkade en de 
Haringkade, wordt eenrichtingsverkeer in 
zuidelijke richting ingesteld. Al het uit-
gaande verkeer uit het gebied Trawler-
kade / Middenhavenstraat / Haringkade 
(het middenhavengebied) wordt richting 
Heerenduinweg geleid. 

Fietsen
Op het evenemententerrein is het niet 
toegestaan te (brom)fietsen, met uitzon-
dering van diegenen die een ontheffing 
hebben. Wel is er een bewaakte fietsen-
stalling aan het begin van de Haringkade 
en op de hoek Halkade/Margadantstraat 
, tegenover Grandcafé Kruiten.

Aanvullende informatie voor bedrijven 
rond de Trawlerkade en de Halkade
Bedrijven en bewoners die op de genoem-

de dagen met voertuig het evenementen-
gebied in willen (d.w.z. bestemmingsver-
keer), kunnen een ontheffing aanvragen 
bij de organisatie. Een verzoek hiervoor 
kan per mail ingediend worden via info@
havenfestivalijmuiden.nl

Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en Beverwijk 
eindigt op het Stationsplein ter hoogte 
van Grandcafé Kruiten. Vanaf hier is het 
festivalterrein lopend te bereiken.

Vanaf Amsterdam (achter Centraal Sta-
tion) vaart elk half uur de draagvleugel-
boot van Connexxion naar IJmuiden. Van-
daar kunnen reizigers gebruik maken van 
de Beach Bus naar IJmuiden aan Zee, die 
een tussenstop maakt op De Dokweg ter 
hoogte van het festivalterrein. Op de route 
terug, vanaf IJmuiden aan Zee, wordt ook 
een tussenstop gemaakt op de Dokweg 
ter hoogte van de Raafstraat.

Schuttijden Sluizen IJmuiden tijdens 
Sail In Parade aangepast
Veel schepen die deelnemen aan 
de Sail- In Parade passeren de slui-
zen van IJmuiden. Het zogenaamde 
schutten van deze schepen in de slui-
zen gebeurt op vaste tijden. 

Zo zullen op donderdag 19 augus-
tus de deuren van de Noordersluis 
naar verwachting om 10.00 uur open-
gaan om het vlaggenschip, de clip-
per Stad Amsterdam, te laten uitva-
ren. Dit vlaggenschip wordt gevolgd 
door ruim 30 andere schepen en hier-
mee start de Sail-In Parade over het 
Noordzeekanaal richting Amsterdam. 

Ondertussen worden er vanaf 09.00 
uur schepen in de Middensluis ge-
schut die om ongeveer 10.30 uur in de 
richting van Amsterdam zullen varen. 

De tweede schuttingronde van de 
Noordersluis is gepland tussen 11.00 
en ongeveer 13.00 uur en van de Mid-
densluis tussen 11.30 en 13.30 uur. 

Het Sluizencomplex is vanaf donder-
dagavond 20.00 uur afgesloten voor 
al het gemotoriseerd verkeer. Voet-
gangers en fietsen worden wel toege-
laten. Op de Noordersluis heeft Rijks-
waterstaat een tribune gebouwd van-
waar bezoekers een mooi uitzicht op 
de schepen hebben. 

Een aantal schepen, waaronder de 
Sedov en de Kruzenshtern uit Rus-
land, de Sørlandet uit Noorwegen en 

 dagen

 evenementen  

  spektakel ! &
TRAWLERKADE
www.havenfestivalijmuiden.nl

de Dewarucci uit In-
donesië zal woensdag 
18 augustus al worden 
doorgeschut en afme-
ren in de Haven van 
Beverwijk. Ook aan de 
NAM-kade in Velsen-
Noord wordt woens-
dagavond een aantal 
schepen afgemeerd. 
Deze Tall Ships zullen 
zich op donderdag 19 
augustus één voor één 
voegen in de Sail In 
Parade. 

Zowel de NAM-ka-
de als de kade in de 
Haven van Beverwijk 
zijn niet toegankelijk 
voor het publiek. 
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Informatie Sail In Parade en vertrek 
deelnemende schepen
Tijdens de Sail In Parade op donderdag 
19 augustus en op maandag 23 augustus, 
de dag dat de meeste schepen weer van-
uit Amsterdam vertrekken, gelden op Vel-
sens grondgebied diverse verkeersmaat-
regelen. Dit om de veiligheid van wande-
lend en fietsend publiek en de toestroom 
van publiek dat met de auto komt zoveel 
mogelijk in goede banen te leiden.

Er worden een aantal wegen afgesloten, 
verkeersmaatregelen getroffen en par-
keerplaatsen ingericht. Automobilisten 
worden hiernaar verwezen door verkeers-
regelaars en/of borden. De afsluitingen 
en verkeersmaatregelen gelden van don-
derdag 19 augustus 06.00 uur tot 16.00 
uur ( Het Sluizencomplex is woensdag 18 
augustus al vanaf 20.00 uur gesloten) . Op 
maandag 23 augustus gelden de maatre-
gelen van 06.00 uur tot 16.00 uur. 
Deze tijden zijn onder voorbehoud. De 
maatregelen kunnen zoveel langer of kor-
ter duren als noodzakelijk is. Een en an-
der hangt sterk af van de toestroom van 
publiek en de duur van de in- en uittocht 
van de schepen. 

Op het land

Afsluiting Sluizencomplex
Het sluizencomplex wordt afgesloten voor 
alle motorvoertuigen uitgezonderd hou-
ders van een speciaal doorlaatbewijs op 
woensdagavond  18 augustus vanaf 20.00 
uur t/m donderdag 19 augustus 16.00 uur 
of zoveel eerder als mogelijk is. Op maan-
dag 23 augustus wordt het Sluizencom-
plex niet afgesloten. 

Afsluiting Kop van de Haven
Het Sluisplein (ten westen van de Eric-
sonstraat) is afgesloten voor alle verkeer.

Afsluiting Kanaaldijk en De Geul
De Kanaaldijk is afgesloten voor alle ver-
keer tussen de Kerkstraat en de Stations-
weg. De Geul is eveneens afgesloten. Het 
verkeer wordt omgeleid van en naar het 
havengebied (inclusief naar de DFDS-
Ferry naar Newcastle) via de Heerenduin-
weg (zuidzijde van IJmuiden).

Afsluiting Pontplein Velsen-zuid
Het Pontplein aan de Stationsweg wordt 
afgesloten voor alle verkeer. Houders 
van een gehandicapten-parkeeronthef-
fing kunnen hun auto parkeren op daar-
voor gereserveerde ruimte. Er is beperkt 
ruimte. Verder wordt voor rolstoelgebrui-
kers ruimte gecreëerd om daar vandaan 
de Parade te bekijken.  

Afsluiting Dorp Velsen
Het hele Dorp Velsen ten noorden van de 
Parkweg wordt zowel bij de ingang Kerke-
singel als bij de ‘s Gravenlust voorbij het 
tankstation Van Bugnum afgesloten voor 
motorvoertuigen,  uitgezonderd voor hou-
ders van een doorlaatbewijs. Het tanksta-
tion en de brandweer blijven bereikbaar.

Afsluiting Amsterdamseweg/N202
De Amsterdamseweg/N202 ten oosten 
van de Laaglandersluisweg (ter hoogte 
van het verkeersleidingscentrum De Wij-
de Blik) is afgesloten voor alle motorvoer-
tuigen, uitgezonderd lijnbussen. De wo-
ningen en bedrijven in Spaarnwoude op 
het grondgebied van Velsen blijven be-
reikbaar via een éénrichtingsroute door 
Spaarnwoude. Deze is alleen vanuit Vel-
sen bereikbaar via de N202-Laaglander-
sluisweg ter hoogte van het verkeerslei-
dingcentrum De Wijde Blik of (tijdelijk) 
via de evenementenafrit aan de oostbaan 
van de A22. Via deze route bereikt men de 
speciaal ingerichte parkeerlocaties. Van-
uit de parkeerplaatsen zijn de oevers van 
het  Noordzeekanaal lopend te bereiken. 
Houders van een gehandicapten-par-
keerontheffing kunnen door het recrea-
tiegebied Spaarnwoude via de aangege-
ven éénrichtingsroute en de aansluiting 
van de R103 op de N202 (Amsterdamse-
weg) doorrijden naar het Pontplein Bui-
tenhuizen. 

Houders van een gehandicapten-parkeer-
ontheffing kunnen hun auto op het Pont-
plein bij Pont Buitenhuizen parkeren.

Parkeer- en overnachtingsmogelijkheden
In het gebied ten westen van de Velser-
tunnel (Velsen-Zuid en IJmuiden) zijn er 
geen extra parkeerplaatsen ingericht. 
Vanaf de A22 wordt de route aangegeven 
naar parkeermogelijkheden in het Recre-
atiegebied Spaarnwoude.
Overnachten kan in hotels en op de ge-
vestigde campings. Er worden geen ex-
tra kampeermogelijkheden ingericht. Kijk 
voor overnachtingsmogelijkheden in Vel-
sen op www.toerismevelsen.nl 
In de gehele gemeente Velsen en op de 
wegen en oevers langs het Noordzeeka-
naal wordt streng toegezien op parkeren 
en overnachten.

Openbaar vervoer
De lijnbussen van Connexxion volgen zo-
veel mogelijk de normale dienstregeling. 
Bus 82 van en naar Amsterdam blijft ge-
bruik maken van de N202, maar rijdt niet 
harder dan 30 km/u. 

Verkooppunten in Velsen
Tijdens de Sail-In op 19 augustus is vrije 
verkoop van eten en drinken niet toege-
staan. De volgende plekken langs de rou-
te zijn aangewezen waar geselecteerde 
horecabedrijven hun waren mogen ver-
kopen.   

•Kanaaldijk parkeerplaats ten westen van 
het Pontplein
•Kanaaldijk ter hoogte van het Witte The-
ater
•Parkweg aan de kant van het Noordzee-
kanaal tegenover Velserbeek
•Oud Velsen langs het Noordzeekanaal bij 
parkeerplaats
•Oud Velsen langs het Noordzeekanaal 
ter hoogte van de Ticht.

Op het water

Maatregelen op het Noordzeekanaal
Tijdens de Sail In Parade op donderdag 19 
augustus geldt van 09.00 tot 17.00 uur een 
verplichte vaarrichting van IJmuiden naar 
Amsterdam.  Verder gelden er een aantal 
regels voor het hele Sail-gebied. Zo is de 
maximale vaarsnelheid van 6 km/u en is 
roeien, zeilen of jetskien uitdrukkelijk ver-
boden. Let ook op aanwijzingen van toe-
zichthouders, verkeersleiders en op de in-
formatieborden. Houd het weer in de ga-
ten en neem warme kleding mee.

Veerponten
De veerponten varen in principe hun nor-
male 24-uurs dienstregeling, maar de ver-
trektijden zijn afhankelijk van de drukte 
op het Noordzeekanaal. Reizigers dienen 

rekening te houden met enige vertraging. 
De ponten bij Buitenhuizen en Zaandam 
zullen tijdens de Sail In Parade geruime 
tijd niet kunnen varen. 

Draagvleugelboot
De draagvleugelboot vaart niet op don-
derdag 19 augustus. Geprobeerd wordt 
om de normale dienstregeling vanaf 17.00 
uur vanuit Velsen en vanaf 17.30 uur van-
uit Amsterdam te hervatten. De reizigers 
dienen wel rekening te houden met eni-
ge vertraging in verband met de dan nog 
aanwezige schepen op het kanaal.

De Sluizen (voor de scheepvaart)
De Sluizen van IJmuiden zijn op donder-
dag 19 augustus gestremd voor overige 
scheepvaart. 
Op maandag 23 augustus van 11.00-15.00 
uur zijn de sluizen van IJmuiden, met uit-
zondering van de Zuider- en Kleine Sluis, 
gestremd voor overige scheepvaart in ver-
band met het vertrek van de schepen. 

Verzoek om medewerking
Voor ieders veiligheid wordt u nadrukke-
lijk verzocht om de aanwijzingen van de 
verkeersregelaars op te volgen. En voor 
het geval de afvalbakken langs de rou-
te vol zijn: neem alstublieft uw afval mee 
naar huis. Zo houden we de feestelijkhe-
den veilig en schoon. 

Meer informatie
- Voor meer informatie over de vaarre-

gels tijdens Sail 2010: 
www.amsterdamports.nl.

- Voor informatie over de activiteiten in 
Velsen: www.sailijmuiden.nl.

- Voor meer informatie over het program-
ma van Sail 2010: www.sail2010.nl.

Alle bezoekers wordt een prachtig 
Sail 2010 toegewenst.
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de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit 
de basisadministratie te verstrekken. Nadat de 
gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daar-
van een bevestiging.

Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar 
over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, 
dan kunt u daarvan (schriftelijk met een kopie van uw 
legitimatie) een overzicht opvragen bij de gemeente. 
Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan (koste-
loos) thuisgestuurd.
Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in de GBA, dan 
kunt u (schriftelijk met een kopie van uw legitimatie) 
of persoonlijk aan de balie een afschrift van uw per-
soonslijst opvragen.
De kosten hiervoor zijn € 5,90.
Het is van groot belang dat de over u in de basisadmi-
nistratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. 
Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de 
afdeling Burgerzaken van de gemeente. 

AANVRAGEN EVENEMENTEN

Met het vaststellen van de nieuwe APV 20 mei jl. 
gelden andere termijnen voor het aanvragen van 
evenementen. 

Voor het organiseren van een evenement dient u voor-
afgaand aan het moment waarop het evenement 
gehouden wordt de volgende termijnen aan te houden:
- groot evenement - minimaal 20 weken;
- middelgroot evenement - minimaal 12 weken; 
- klein evenement - minimaal 4 weken.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer  aantal en soort 
Duinvlietstraat 24 1 taxus 
Dr. Kuyperlaan 18 1 eik
(boom mag worden gekapt omdat de vitaliteit sterk is 
teruggelopen)
Watervlietstraat 34 2 berken en 1 naaldboom 

VERSTREKKINGEN UIT DE 
GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE 
PERSOONSGEGEVENS

In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
(GBA), (de officiële benaming voor de Nederlandse 
bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opge-
nomen van iedereen die binnen de gemeente woon-
achtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adres-
gegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over 
een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, 
uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens 
worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheids-
instellingen en enkele bijzondere maatschappelijke 
instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat 
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instel-
lingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in 
uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren 
hun beslissingen vaak direct op de uit de basisadminis-
tratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze 
instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor 
publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, 
omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele 
gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de 
over u beschikbare gegevens in de basisadministratie 
aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt 
u geheimhouding van uw gegevens verzoeken.
Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde ver-
plichte derden (zoals een curator of advocaat die een 
dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting 
interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel 
alle kerkgenootschappen in Nederland zorg draagt 
voor de bijhouding van de ledenadministratie van die 
kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet commer-
ciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen 
of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, 
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke taken, 
algemene zaken, communicatie, personeel en organisatie, 
burgerzaken, informatiebeleid en automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publiekszaken kunt 
u zich wenden tot burgemeester Franc Weerwind.

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden 
tot wethouder Robert te Beest

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West

- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl, Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage 
van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Ma t/m vrij 09.00 - 16.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Afspraak maken: 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-
vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 
afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 
bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 
onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 
een oplossing gemaakt kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van 
09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 
(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte
Tel. (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl.
Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:
bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 
straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 
t/m het hoofdriool).

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66 
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 
vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 
uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 
Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 
uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en 

hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 
Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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Van Dalenlaan 10 1 Oostenrijkse den 
Slingerduinlaan 2 1 es 
Bornstraat 34-36 (in poort) 1 boom
Tollenslaan 16 1 kersenboom 
(boom mag worden gekapt omdat deze dood is)
Leeuweriklaan ong. (nabij speelplekje) 1 iep    
(boom mag worden gekapt omdat deze een gevaar 
vormt voor de openbare veiligheid)
Rijk de Waalweg ong. 1 populier 

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
10 augustus 2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische 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.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-/
verplantvergunningen kunt u contact opnemen met het 
meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-162-2010  Van Hogendorplaan 2 te Velsen-Zuid; 

het vergroten van een schoolgebouw
BP-163-2010  Zeilmakerstraat 60 te Velserbroek; het 

plaatsen van een zeecontainer (tijdelijk)
BP-164-2010  Zuidersluisweg ong. te IJmuiden; het 

plaatsen van een bovengrondse tank/
bunkerinstallatie

BP-165-2010  Burgemeester Weertsplantsoen 108 te 
Santpoort-Noord; het veranderen en 
vergroten van een fysiotherapiepraktijk

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 1

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-12-2010  Hoofdstraat 248 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een hotel

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-184-2010  Dokweg ong. te IJmuiden; het plaatsen 

van een reclamebord
BL-185-2010  Edisonstraat 29 te IJmuiden; het plaatsen 

van een dakkapel (zijkant)
BL-186-2010  Driehuizerkerkweg 138 te Driehuis NH; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-187-2010  Schaepmanlaan 1 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een garage

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 
19 augustus 2010.
BL-181-2010  Van den Vondellaan 20 te Driehuis NH; 

het plaatsen van een dakkapel (achterzijde)

BL-183-2010  Spanjaardsberglaan 4 te Santpoort-
Noord; het oprichten van een buiten-
verblijf voor katten

BL-185-2010  Edisonstraat 29 te IJmuiden; het plaatsen 
van een dakkapel (zijkant)

BL-187-201  Schaepmanlaan 1 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een garage

BL-189-2010  Engels Gras 17 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (voorgevel)

BP-147-2010  Driehuizerkerkweg 34 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergroten van een 
schoolgebouw

BP-150-2010  Overbildtweg 30 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging

BP-151-2010  De Ruyterstraat 76 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw en het wijzigen van 
een erker

BP-152-2010  Da Costalaan 53 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van de zolder-
verdieping van een woning

BP-153-2010  Kennemerlaan 187 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van de 1e ver-
dieping van een woning

BP-156-2010  Spaarndammerweg 3A te Velsen-Zuid; 
het veranderen van een agrarisch bedrijf 
tot paardenpension

BP-159-2010  Zeeweg 165 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

BP-162-2010  Van Hogendorplaan 2 te Velsen-Zuid; 
het vergroten van een schoolgebouw

BP-164-2010  Zuidersluisweg ong. te IJmuiden; het 
plaatsen van een bovengrondse tank/
bunkerinstallatie

BP-165-2010  Burgemeester Weertsplantsoen 108 te 
Santpoort-Noord; het veranderen en 
vergroten van een fysiotherapiepraktijk

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mede-
delingen op www.velsen.nl, waarop alle recente infor-
matie wordt bijgewerkt.

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaand bouwplan:
BL-182-2010  Wijkerstraatweg 260 te Velsen-Noord; 

het oprichten van een berging en veranda

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bij de afdeling Vergun-
ningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 13 augustus t/m 
23 september 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-8-2010  Rijksweg 134 te Velsen-Zuid; het aan-

brengen van een tochtportaal en sanitaire 
groepen

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken ingaande op 
de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Bij verzending van het beroepschrift per post moet het 
beroepschrift voor het einde van deze termijn zijn bezorgd.
Dit beroepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem, verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-143-2010  Roggeveenstraat 22 te IJmuiden; het 

plaatsen van een poort
BL-168-2010  Pegasusstraat 18 te IJmuiden; het plaatsen 

van een dakkapel (voorzijde)
BP-88-2010  Genieweg 1 te Velsen-Zuid; het veranderen 

van een winkel in een restaurant met terras
BP-129-2010  P.C. Hooftlaan 20 te Driehuis NH; het 

veranderen en vergroten van een woning 
(begane grond, 1e en 2e verdieping)

BP-135-2010  Sluisplein 34 te IJmuiden; het vervangen 
van een luifel

BP-145-2010  Mina Krusemanstraat 57 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
B1-7-2010  Kerkweg 156 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BL-37-2010  Bakkerstraat 14 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning

BL-111-2010  Anemonenstraat 15 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (achtergevel)

BL-129-2010  Willem de Zwijgerlaan 28 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (achterzijde) 
en een dakkapel (voorzijde)

BP-94-2010  Kromhoutstraat ong. te IJmuiden; het 
oprichten van een artistieke keermuur

BP-110-2010  Biezenweg 70 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een tentaccommodatie 
t.b.v. jaarlijkse kerstshow (tijdelijk)

BP-116-2010  Amsterdamseweg 25 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een ketenpark (tijdelijk)

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
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SL-84-2010  Oranjestraat 93, 95 en 97 te IJmuiden; 
het verwijderen van diverse asbesthou-
dende materialen

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de; dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 

dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

sail editie • sail editie • sail editie • sail editie • sail editie • sail editie • sail editie  

Regio - De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) opent 
op donderdag 19 augustus een nieuw reddingstation in Amsterdam. Aan de 
Zouthaven, direct achter Centraal Station, verrijst het 43ste reddingstation van 
de KNRM met een bijzondere bemanning en een speciaal doel.  
 Tijdens SAIL Amsterdam 2010 krijgt de KNRM de kans zich te presenteren als 
moderne reddingorganisatie met een rijke historie van 185 jaar. Om die reden 
opent de KNRM een tijdelijk reddingstation van 19 tot en met 23 augustus. 
Reddingstation Zouthaven is niet anders dan de 42 andere reddingstations die 
met vrijwilligers werken, met dat verschil dat de bemanningsleden een ander 
doel hebben dan het redden van mensen; het doel is het verhogen van de 
naamsbekendheid van de KNRM, collecteren, donateurs werven en het geven 
van demonstraties.  

Aan de voet van Muziekgebouw Aan het IJ staat het ‘bemanningsverblijf’: de 
KNRM tent. Daarin zijn de bezoekers van Sail van harte welkom om kennis te 
maken met de KNRM. Er is een grote informatiebalie, er  staat reddingmateri-
eel en er wordt doorlopend filmmateriaal vertoond.  Voor de deur ligt een keur 
aan  reddingboten. Operationele schepen zoals ze nu op zee worden gebruikt, 
maar ook voormalige  reddingboten die de historische waarde van de KNRM 
tot uitdrukking brengen.  

Niet alleen aan de Zouthaven maar over het hele terrein komt de bezoeker de 
KNRM tegen. Wie geldt geeft aan de collectanten ontvangt een sticker en is 
daarmee officieel Redder aan de wal. Als mensen de KNRM  structureel willen 
steunen en dat voor meer dan 5 euro per maand doen, krijgen ze bij de stand 
van de KNRM  direct de prachtige KNRM-Sail handdoek helemaal gratis.  
In het Sailsation gebied aan het IJ verzorgt de KNRM de veiligheid tijdens 
demonstraties en geeft dagelijks,  om 13.00 en 16.00 uur, samen met de Ko-
ninklijke Marine, demonstraties die een spectaculair beeld geven van het werk 
van de KNRM.  

In de zomer van 2010 houdt de KNRM een grootscheepse zomeractie die niet 
gebonden is aan een plek.  Het enige dat nodig is, is een mobiele telefoon: 
sms KNRM naar 4333 en doneer eenmalig 3 uro  aan de KNRM. De opbrengst 
gaat naar beschermende kleding voor de redders. Deelnemers ontvangen een 
actiecode die kan worden ingevuld op www.knrm.nl/sms. Eén van de geluk-
kige prijswinnaars wint de sloep ter waarde van 31.000 euro die beschikbaar 
is gesteld door Noord Nederlandse Jachtbouw. Andere prijswinnaars ontvan-
gen een kledingpakket van ResQ. De actie loopt van 7 augustus tot en met 5 
september. 
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Amsterdam - In aanloop naar SAIL 2010 wordt er een aparte tall ships 
race georganiseerd. Aan de North Sea Tall Ships Regatta doet een veer-
tigtal zeilschepen mee die in Hartlepool (Engeland) van start gaan en 
finishen in IJmuiden. De race duurt van 11 tot en met 17 augustus 2010. 
Het is mogelijk om tegen betaling mee te varen op één van de deelne-
mende tall ships. 

De NSTSR, die georganiseerd wordt door Sail Training International uit 
Engeland, kent een andere opzet dan de overige tall ships races in Eu-
ropa. De deelnemende schepen uit verschillende klassen dienen diverse 
waypoints tijdens hun tocht te passeren. Het schip dat in een vooraf be-
paalde tijd de meeste mijlen heeft afgelegd, is de winnaar.  Er zullen zo’n 
30 – 40 waypoints uitgezet worden, waaruit schippers kunnen kiezen. 
Afhankelijk van de weersvoorspelling bepalen de schippers zelf welke 
waypoints voor hun de meest gunstige route bepalen. Deze wedstrijd-
vorm vraagt om veel tactisch en meteorologisch inzicht van de crews en 
is met name voor de tall ships een ware uitdaging. 

Het principe van de tall ships races is dat jongeren uit vele landen van de 
wereld kennismaken met het wedstrijdzeilen op zee waarbij teamgeest 
en fysieke uitdagingen een belangrijke rol spelen. Dit sluit perfect aan 
bij de doelstelling van SAIL Amsterdam om ook jongeren te betrekken 
bij het evenement. De deelnemende schepen zullen tijdens SAIL Amster-
dam onderdeel uitmaken van de vloot die gedurende vijf dagen bewon-
derd kan worden aan de kades van Amsterdam.  
Jongeren die graag zelf op een van de tall ships mee zouden willen va-
ren, kunnen een geheel verzorgde reis boeken via www.atseasailtrai-
ning.com.

Deelname aan de North Sea Tall Ships Regatta is niet alleen voorbehou-
den aan de grote dwarsgetuigde zeilschepen van 40 meter of langer. Ook 
kleinere zeiljachten met een minimale lengte van 9,14 meter kunnen zich 
voor de race inschrijven als zij aan de voorwaarden van SAIL Training 
International voldoen. Eén daarvan is dat minimaal 50% van de crew uit 
jongeren tussen de 15 en 25 jaar moet bestaan. Juist de diversiteit van 
de deelnemende schepen en de crews maken tall ships races tot unieke 
evenementen. De eerste Tall Ships Race werd in 1956 georganiseerd en 
sindsdien zijn de races uitgegroeid tot een begrip en niet meer weg te 
denken in de wereld van klassieke zeilschepen. 

De regatta valt als officiële race onder de verantwoordelijkheid van Sail 
Training International. Zij regelen alles op het gebied van de inschrijvin-
gen, het wedstrijdparcours en de veiligheid. Stichting SAIL Amsterdam 
draagt zorg voor het integreren van diverse onderdelen van de Regatta in 
het totaalprogramma van SAIL 2010 en organiseert diverse activiteiten 
voor de bemanningen en de trainees van de Regatta. De intocht in IJmui-
den van de Regatta, de aanvulling op de SAIL-vlootschouw en de nog 
grotere Crew Parade aan wal geven SAIL 2010 een extra impuls.

The North Sea Tall Ships Regatta wordt gehouden van 11 tot en met 17 
augustus. Meer informatie over Sail Training International is te vinden op 
www.sailtraininginternational.org. 


