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Santpoort - Dorpsfeest Santpoort beleefde dinsdagochtend een bijzondere première: ringsteken op scootmobiels, speciaal voor senioren. En dat
deze senioren wel houden van een lolletje bleek uit de deelnemers: al dan
niet verkleed maar in ieder geval met
veel gevoel voor humor begonnen ze
hun race.
De omroepers maakten het nog leuker met
hun opmerkingen. ‘Denk erom: geen doping in de vorm van advocaatjes of neutjes gebruiken bij de pitstop!’ Voor de 90-jarige Bep Duineveld (foto) was het 70 jaar
geleden dat zij mee kon doen. ,,Dat was in
een tilbury’’, weet ze nog goed. ,,Nu voor
het eerst met mijn scootmobiel. Hartstikke leuk!’’ De stoet scootmobiels werd voorafgegaan door een speciaal voertuig met
Romeinen. Maar er was nog een Italiaanse deelnemer: Don Luca (Loek Wessel) die
in stijl werd aangemoedigd door zijn twee
maitresses. De als Mexicaan verklede Tinie
van Schooten (88) (met snor) deed ook
mee. Haar tweede naam is lolbroek en zij
is altijd van de partij als er een feestje is in
de Hofstede. Een van de eerste deelnemers
was Hans Voorting die met moed op de ring
afschoot. ,,Geweldig!’’ zei hij. ,,En natuurlijk ga ik voor de prijzen. Ik heb ze zelf gemaakt!’’ Ringsteken voor scootmobiels was
nog maar een van de vele evenementen bij
Dorpsfeest Santpoort dat duurt tot en met
zaterdag.

www.hofgeest.nl

Senioren
houden wel
van lolletje

Velsen-Zuid - Het belangrijkste ingrediënt van
Dance Valley kwam dit jaar
niet uit de speakers, maar
hing de hele dag boven het
festivalterrein: de zon. Na
een regenachtige jubileumeditie in 2014 was het
zaterdag fantastisch festivalweer.
De 21ste editie van het legendarische dancefestival was
vooral een weerzien met oude bekenden. Ferry Corsten
is niet meer de populaire dj
die hij aan het begin van deze eeuw was, maar kreeg van
organisator UDC wél een eigen podium (Full On) waarop hij onder meer Marco V
uitnodigde, ook al zo’n voormalige Dance Valley-held met
minstens vijf optredens op het
hoofdpodium op zijn naam.
De bezoekers van het eerste
uur hadden zich vooral verheugd op de terugkeer van
het HQ Stage. Jarenlang wisten JP, Tom Harding en Yoji Biomehanika onder deze

Iedere week
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Informatie
van de gemeente
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dan 20 jaar meedraait, zette
samen met Benny Rodriquez
een monotone, maar uiterst
dansbare set neer op het Tech
Stage. Dit was ook de plek
waar de 83-jarige ‘house-opa’
Johan de Vries zijn inmiddels
befaamde danskunsten vertoonde.
Op het hoofdpodium in de
zonovergoten Velsen Valley duurde het lang voordat
het echt los ging. De eerste
die dat voor elkaar kreeg was
Blasterjaxx, later gevolgd door

naam een vaste groep liefhebbers aan zich te binden.
Wie zaterdagmiddag op de
dansvloer om zich heen keek,
zag veel bekende gezichten
die 20 jaar geleden ook aanwezig waren. JP en Tom Harding draaiden een energieke
vinylset met nummers uit de
tijd dat deze vorm van housemuziek nog ‘underground’
was.
Fans van deephouse, een mu-

ziekstroming die nóg lekkerder klinkt als de zon schijnt,
kwam aan hun trekken op het
Flow Stage van Franky Rizardo. Ondanks het feit dat tijdens zijn set het geluid bijna
een kwartier uitviel, was het
hier de hele dag gezellig druk.
In de Beatloverz-tent zorgden onder meer Gregor Salto
en The Partysquad voor een
dampend feestje. Michel de
Hey, ook al zo’n dj die meer

Quintino en Fedde le Grand.
De eindshow van Showtek,
misschien wel het beste optreden van de dag, ging gepaard met een spectaculaire lasershow. Om klokslag
elf uur eindigde Dance Valley
met vuurwerk dat in heel Velsen te zien was. (foto: Michel
van Bergen)

ALL YOU CAN EAT

Sushi & Grill
Boss Restaurant

Dorpsstraat 533 Assendelft
Tel. 075-6874392
www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl
Reserveer tijdig, vol = vol

Maandag t/m donderdag
16.30 tot 22.00 uur €22,50
Vrijdag t/m zondag
16.30 tot 22.30 uur €24,50
Kinderen
van 4 t/m 11 jaar
€11,50
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IJmuiden - Zaterdag 8 augustus wordt bij Stormvogels op
sportpark Zeewijk de zestiende editie van het traditionele Zeehaven Zilveren Trawlertoernooi gehouden. De basis
voor dit unieke toernooi werd
gelegd in 1952. Toen ontving
Stormvogels bij de promotie
in 1952 naar de 1e klasse, een
zilveren replica van de trawler IJM30 van de IJmuider Vishandelsvereniging en de Redersvereniging.
Door de invoering van het betaalde voetbal werd pas jaren
later het eerste Zilveren Trawlertoernooi gespeeld, te weten
in 1962. Na verloop van tijd
verdween dit toernooi mede
omdat de Zilveren Trawler ei-

Afgelopen zaterdag 1 augustus heeft ons zoontje Yonatan
van 2 jaar zijn lievelingsknuffel verloren op het terrein van
de ruïne tijdens Dorpsfeest
Santpoort. Wij waren daar
omdat zijn broers en moeder
de 15 km hadden gelopen van
Rondje Zandhaas. Rond een
uur of 4 heeft hij zijn pandabeertje, dat hij na zijn geboorte heeft gekregen van opa en
oma, waarschijnlijk laten liggen in de cateringtent of bij
de hooiberg. Ondanks een
oproep aan de organisatie
en Korf Catering, die beloof-

gendom werd van De Kennemers dat dit toernooi drie maal
won. Sinds 2000 is dit toernooi
weer terug bij IJVV Stormvogels en ook de prachtige Zilveren Trawler is sinds die tijd
weer te bezichtigen in IJmuiden. Dit jaar is alweer de zestiende editie sinds 2000, met
aansprekende
deelnemers.
Namens de gastheren speelt
de zondagselectie van Stormvogels en ook het naar de topklasse gepromoveerde VV Katwijk is voor de zestiende keer
van de partij. Verder nemen
ook ADO’20 en SV Urk deel.
Een mooi deelnemersveld dat
garant staan voor leuk voetbal.
De twee speelronden zijn om
13.00 en 15.30 uur.
Deze middag speelt ook om
15.00 uur de Zaterdag 1 van
Stormvogels tegen DSK voor
de HD-cup. Uiteraard zullen
de gebakken vis en haring niet
ontbreken en is er muziek van
het legendarische duo Jack &
Jack. Het Bestuur van Stormvogels is hoofdsponsor Zeehaven IJmuiden NV en co-sponsoren rederij Vrolijk en Swanlake Consultant zeer dankbaar voor het mede realiseren
van deze leuke aftrap voor de
competities van start gaan.

den een zoektocht te starten,
hebben wij zijn beertje helaas
nog niet gevonden. Yonatan is
zeer verdrietig, want Beertje is
zijn grote vriend en vergezelt
hem overal (zie bijgaande foto, gemaakt in Denemarken).
Het is een pandabeer van Wereld Natuur Fonds met een
WNF label in zijn linkeroor. Hij
is ongeveer 30 cm groot.
Weet iemand waar Beertje nu
is? Bel ons dan graag op 0627014013. Namens Yonatan
alvast heel hartelijk dank.
Michel Vestering

Hobbyfotograaf
Erik
Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast. Soms
naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement, soms gewoon
vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft.
Aan de Eksterlaan staat
het Jan Ligthartgebouw.
Recentelijk is de ‘school
met het rieten dak’ in het
plaatselijk nieuws gekomen vanwege de plannen
van de gemeente om het
complex in het kader van
het project ’Pionieren in
IJmuiden, bouw je eigen
droomhuis’ grondig te laten verbouwen tot zogenaamde droomwoningen.
Het schoolgebouw is in
1927-1928 gebouwd en
in 1928 in gebruik genomen als School E. De letter E heeft natuurlijk niets
met de Eksterlaan te maken. Het gebouw diende
ter vervanging van School
E aan de noordkant van
de Stationsweg. Dat laatste gebouw, onder andere bekend als Schippersbeurs, is bij de verbreding
van het Noordzeekanaal in
1969 afgebroken.
Na de Tweede Wereldoorlog kregen alle gemeentelijke scholen, die daarvoor met een letter werden
aangeduid, een naam. Op
verzoek van het personeel
kreeg School E aan de Eksterlaan de naam Jan Ligt-

hartschool. Jan Ligthart
(1859-1916) was een opvoedkundige en hoofd van
een lagere school in Den
Haag. Hij gaf leerlingen in
pedagogisch opzicht grote
vrijheid en probeerde hen
zo zelfstandigheid en gevoel voor verantwoordelijkheid bij te brengen.
Veel IJmuidenaren hebben
de Jan Ligthartschool bezocht. Wegens terugloop
van het aantal leerlingen
moest de school in 1984
fuseren met de Professor
J.H. Gunningschool. Deze
school in de Rivierenbuurt
was al eerder gefuseerd
met de kleuterschool De
Duinkrekels. De drie gefuseerde scholen gingen samen verder als De Driemaster in een nieuw gebouw aan de Heerenduinweg.
Het schoolgebouw aan de
Eksterlaan werd na het
vertrek van de school eerst
gebruikt door Openbare
Bibliotheek Velsen. Na een
grondige verbouwing werd
het in 1987 in gebruik genomen als verenigingsgebouw. Zoals aangegeven op borden op de gevel
biedt het schoolgebouw
momenteel onderdak aan
een damclub, een volièrevereniging en een boksschool.
Het is te hopen dat de nostalgische uitstraling van
het gebouw niet verloren
gaat en dat de huidige gebruikers weer passend onderdak vinden.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Donderdag
6 augustus

Dorpsfeest Santpoort.
Zie voor volledig programma de krant van vorige
week (30 juli).
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ’Water
en
Weerbaarheid’.
over het ontstaan van het
Noordzeekanaal. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.
Spreekuur in de rouwhuiskamer Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg, Frans Netscherlaan
12 Santpoort-Noord. Van
11.00 tot 12.00 uur.

Vrijdag
7 augustus

Dorpsfeest Santpoort.
Zie voor volledig programma de krant van vorige
week (30 juli).
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ’Water
en
Weerbaarheid’.
over het ontstaan van het
Noordzeekanaal. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00
tot 17.00 uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders
van boven’, ‘Eerste Steen
van IJmuiden’ en ‘Romeinen terug in Velsen’

Zaterdag
8 augustus

Dorpsfeest Santpoort.
Zie voor volledig programma de krant van vorige
week (30 juli).
Snuffelmarkt op Plein
1945 IJmuiden. Van 09.00
tot 16.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ’Water
en
Weerbaarheid’.
over het ontstaan van het
Noordzeekanaal. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.
Dutch Valley van 13.00
tot 23.00 uur.
Zilveren Trawler Toernooi bij IJVV Stormvogels,
Sportpark Zeewijk. Aanvang 13.00 uur. Toegang
gratis.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00
tot 17.00 uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders

van boven’, ‘Eerste Steen
van IJmuiden’ en ‘Romeinen terug in Velsen’

Zondag
9 augustus

Kofferbakmarkt van 8.00
tot 16.00 uur op de Dorpsweide van Wijk aan Zee.
Meer info: www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl
Braderie op Kennemerboulevard IJmuiden aan
Zee. Van 11.00 tot 17.00
uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ’Water
en
Weerbaarheid’.
over het ontstaan van het
Noordzeekanaal. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.
Latin Valley in Spaarnwoude, van 13.00 tot 23.00
uur.
Tobbedansen in Speeltuin Zeewijk, Orionweg
700 IJmuiden. Speeltuin
gaat om 13.00 uur. open.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00
tot 17.00 uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders
van boven’, ‘Eerste Steen
van IJmuiden’ en ‘Romeinen terug in Velsen’

Maandag
10 augustus

Speliade tot en met 14
augustus in speeltuin
Santpoort, Valckenhoeflaan 2, Santpoort-Noord.
Zie www. speeltuinsantpoort.nl.

Woensdag
12 augustus

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00
tot 17.00 uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders
van boven’, ‘Eerste Steen
van IJmuiden’ en ‘Romeinen terug in Velsen’

Donderdag
13 augustus

Tot en met 16 augustus tiende Hannie Spronk
Toernooi op de voetbalvelden van RKVV Velsen,
Wolff en Dekenlaan 144 in
Driehuis.

Open dag Telstar druk bezocht
Velsen-Zuid - Mede dankzij het mooie weer mocht Telstar zich zondagmiddag verheugen op een groot aantal
supporters, kinderen en andere belangstellenden die tijdens de open dag naar het
stadion waren gekomen.
Voor de voetballiefhebbers
was er dan ook een interessant programma samengesteld, te beginnen met een
voorstelronde van alle spe-

lers en de technische staf.
Aansluitend kreeg de jeugd
de gelegenheid op handtekeningenjacht te gaan, waarvan druk gebruik werd gemaakt.
Toen was het tijd voor de
jeugd en hun ouders om alvast een balletje te trappen
op het splinternieuwe kunstgrasveld waarna de officiële
opening van het kunstgrasveld plaatsvond. De officië-

le handeling werd verricht
door de 91-jarige voormalige
hoofd scouting van de club,
Henk van Dorp.
Daarna begon het laatste oefenduel de start van de Jupiler League. Eredivisionist Excelsior Rotterdam was hiervoor naar Velsen-Zuid gekomen, maar helaas eindigde
dit duel met een 1- 2 nederlaag voor de thuisclub. (foto:
Joop Waaijenberg)

IJmuiden - Vorige week donderdag werd er ingebroken in
een woning aan de Leeuweriklaan in IJmuiden. De daders kwamen het pand binnen door de voordeur open te
breken. Uit de woning werden
onder anderen een laptop en
sieraden gestolen. De inbraak
moet hebben plaatsgevonden
tussen 15.15 en 16.50 uur. Een
getuige heeft een verdachte
persoon in de omgeving gezien. Het ging om een man
van 30 tot 40 jaar oud, een
lengte van 1.80 tot 1.85 meter
en een gespierd postuur. De
man had kort zwart haar en
een zongebruinde huidskleur.
Eventuele getuigen van de inbraak worden verzocht con- IJmuiden - Het Open 50+
tact op te nemen met de poli- tennistoernooi van LTC de
tie in IJmuiden op 0900-8844. Heerenduinen was afgelopen
week weer een groot succes.
Het toernooi startte weliswaar met heel veel regen;
het park leek op maandag
wel een zwembad. Maar met
de inzet van een grote groep
vrijwilligers werden de banen
weer snel bespeelbaar geGratis uw
maakt. De eerste wedstrijden
evenement op TV? konden ‘s middags al van
start gaan.
De rest van de week zijn alrtvseaport.nl/agenda
le partijen uitgespeeld, soms
met een korte onderbreking
Televisie: Ziggo 40
vanwege de regen. BehalRadio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel
ve spelers uit de eigen ge-

meente hadden veel spelers
uit omliggende gemeentes
ingeschreven. Veel partijen
werden op hoog niveau gespeeld. De deelnemers hebben veel leuke en spannende wedstrijden gespeeld en
gezien en hebben vooral ook
genoten van de gezelligheid
en de heerlijke versnaperingen op het park.
Het 50+toernooi werd dit
jaar gesponsord door Zicht
risico-en verzekeringsadviseurs en een groot aantal
baansponsoren.
Het toernooi werd feestelijk
afgesloten met de IJmuidense zanger Cock Zwanenburg.

Woninginbraak

Mooi Open 50+ toernooi
LTC de Heerenduinen
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Speliade in
speeltuin
Santpoort

Open dagen Tuinders
Vereniging De Hofgeest
Santpoort-Noord - Zaterdag 15 en zondag 16 augustus worden bij Amateur Tuinders Vereniging De Hofgeest
open dagen gehouden.
Belangstellenden zijn van
harte welkom om een bezoek
te brengen aan het mooie
tuinpark. Er is een prachtige
fuchsiatentoonstelling, verzorgd door de Fuchsiavereniging en er zijn open tuinen om te bezoeken. Er is
een tentoonstelling van zelfgekweekte
tuinproducten
waarbij het publiek een publieksprijswinnaar aan mag
wijzen. Op het plein, midden in het park, kunt u onder andere kazen, wijnen,
schapenhuiden, bijzondere
planten, biologische artike-

Santpoort-Noord - Nick
Schilder heeft zondag voor
de tweede keer op rij meegedaan aan het Kroegloper
Schaaktoernooi van Dorpsfeest Santpoort. De populaire zanger eindigde samen
met zijn teamgenoot Rob
Schoorl op de vierde plaats.
Op zijn Facebookbook-pagina noemt Schilder het toernooi in Santpoort ‘één van
de leukste evenementen van
het jaar’. Hij spreekt van een

len, jams en 3-D kaarten kopen. De kinderen kunnen papier maken, cakejes versieren, zich laten schminken en
meedoen aan een leuke puzzeltocht. Op het plein worden allerlei lekkernijen aangeboden zoals versgerookte
zalm, versgebakken vis, haring, poffertjes, saté en pompoensoep. In de kantine en
bij de coffeecorner staat men
voor u klaar. Er is parkeergelegenheid, maar per fiets komen wordt aangeraden.
De open dagen bij A.T.V.
de Hofgeest is op zaterdag
15 augustus van 12.00 tot
18.00 uur en zondag 16 augustus van 11.00 tot 16.30
uur. Adres: Spekkenwegje 2,
Santpoort-Noord.

drukbezette en goed georganiseerde vierde editie. ‘De
vreugde was groot toen we
aan het einde op het podium
terecht kwamen en ik, afgezien van mijn glorietijd 19881995, mijn eerste prijs in het
schaken in ontvangst mocht
nemen’, aldus Nick op Facebook. Het bericht was dinsdagochtend al door 1.300
mensen geliked. (foto: Harddraverij Vereniging Santpoort
en Omstreken)

Santpoort-Noord - Zoals ieder jaar wordt ook
nu weer in de speeltuin in
Santpoort van maandag 10
tot en met vrijdag 14 augustus de Speliade gehouden
met extra attracties, spelletjes en lekkernijen. Iedere dag is er een springkussen. Maandagmiddag kan
er, met prijsjes voor diverse leeftijdsgroepen, geknikkerd worden. Dinsdags komt
vanaf 13.30 tot 15.30 clown
Onkie die voor de kinderen
ballonnen vouwt tot figuren;
deze mogen mee naar huis
genomen worden. Woensdagmiddag zijn er spijkerbroekhangwedstrijden met
prijsjes voor drie leeftijdsgroepen. Ook is die middag de ijscoman aanwezig
en kunnen kinderen, in ruil
voor hun bonnetje dat ze bij
binnenkomst krijgen, vanaf
14.30 tot 17.30 een gratis ijsje krijgen.
Donderdag kunnen de kinderen schilderen; verf, penselen en canvasdoekjes
worden verstrekt. Alle schilderijen zullen binnen opgehangen worden en daar
blijven als versiering van
de muren van het (te huren) speellokaal. De jury beloont het mooiste of origineelste met prijsjes in drie
leeftijdsgroepen: 4/6 jaar,
7/9 jaar, 10/12 jaar. Ook op
donderdagmiddag kunnen
kinderen geschminkt worden. Vrijdagmiddag bakt het
bestuur van 15.00 tot 17.30
poffertjes voor de kinderen die bij binnenkomst een
bonnetje krijgen om deze
gratis af te halen.
Dan is het feest over. Vanaf zaterdag 15 augustus is
de speeltuin geopend volgens de reguliere openingstijden gedurende de schoolperiodes. Zie www. speeltuinsantpoort.nl. Tijdens de
Speliade gelden de gebruikelijke toegangsprijzen: leden en hun kinderen zonder
bijbetaling; anderen 0.70
cent per persoon.

Tobbedansen
in Speeltuin
IJmuiden - Zondag 9 augustus vindt in Speeltuin Zeewijk aan de Orionweg 700
het jaarlijkse tobbedansfeest
plaats. Tevens is er een loterij.
De speeltuin gaat om 13.00
uur open. De entree is 0,50
euro per persoon.

Raddraaiers actief
bij PreSail IJmond
IJmuiden - Tijdens PreSail
IJmond laat Zeemanskoor
de Raddraaiers weer flink
van zich horen. Op zaterdag
15 augustus staat het koor
op het terras van grandcafé
Kruiten. Daar houden ze een
soort karaoke van zeemansliedjes, door het koor zelf gespeeld en gezongen. Het repertoire bestaat uit ruim honderd zeemansliedjes waaruit
gekozen kan worden. Een
ieder die over muzikale- of
zangkwaliteiten
beschikt
kan met de Raddraaiers mee
doen. Bespeel je een instrument en wil je meespelen,
dan kan dit. Zing je thuis onder de douche de sterren van
de hemel en wil je ook een
ander daar eens van laten
meegenieten, ga dan in het
koor staan en laat je mooiste
solo horen.
De middag wordt een combinatie van Holland ’s Got Talent en een karaokeshow.
Natuurlijk kan iedereen meezingen. De middag begint om

13.00 uur en is gratis toegankelijk.
Op dinsdag 18 augustus tijdens PreSail organiseert zeemanskoor de Raddraaiers
in samenwerking met Perron Zee- en vishandel Nico Waasdorp een grandioos
shantyfestival met de crème
de la crème van de Nederlandse shantykoren. Op deze twee locaties zullen vijf
koren deze middag het publiek van hun muzikale kunnen laten genieten. Ook hier
is de toegang gratis. Deze vijf
koren staan garant voor een
passende omlijsting van de
Pre-Sail IJmond: De Marconisten uit Leimuiden, Shantykoor Vlaardingen, De Gesmeerde Kelen uit het dorp
Westerland, van het voormalig eiland Wieringen; De
Zâalnêelden en natuurlijk de
Raddraaiers.Het
programma is zodanig opgesteld dat
er constant tussen 13.00 en
18.00 uur muziek te horen is
op beide locaties.

Grofvuil in brand

IJmuiden - Zondagavond is
de brandweer kort voor middernacht uitgerukt naar de
Planciusstraat in IJmuiden.
Op de stoep bij een speelplaats stond een grote hoeveelheid grofvuil in brand.
De brandweer heeft met een
straal hogedruk de brand ge-

blust. Hierna is de stapel uit
elkaar gehaald en nageblust.
Het is niet bekend hoe de
brand is ontstaan, maar bewoners hebben kort voor de
brand enkele knallen gehoord. De speelplaats heeft
geen schade opgelopen. (foto: Ko van Leeuwen)
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Dutch Valley bestaat vijf jaar

Velsen-Zuid - Het eerste
lustrum van Dutch Valley
gaat alles behalve onopgemerkt voorbij. Opvallendste namen op zaterdag 8 augustus zijn The
Opposites, Golden Earring, Di-rect, Jan Smit,
Nielson, 3JS, Nick & Simon en Jett Rebel. Nieuw
dit jaar is het Café Nol Podium. Een andere primeur
is dat het radioduo Coen &
Sander de presentatie van
de Mainstage verzorgt.

Nederlands toptalent: ,,We
gaan er weer het gezelligste
feest van Nederland van maken en zijn er heel trots op
dat wij deze onderscheidende en zeer gevarieerde lineup kunnen presenteren. Met
The Opposites en de Golden Earring hebben we acts
binnengehaald die het publiek deze zomer nergens
anders op een groot festival kan zien. We hebben nog
een paar namen geheim gehouden. Daar kunnen we de
fans van ons festival binnenVolgens woordvoerder Aloys kort nog extra mee verrasBuijs staat Dutch Valley de- sen. Eén ding is zeker, ook dit
ze zomer opnieuw boordevol jaar krijgen ze weer het bes-

te van Nederlandse bodem
en het meest gevarieerde en
uitgebreide aanbod.’’
Met de Coen & Sander show
en het Café Nol Podium heeft
Dutch Valley dit jaar twee
primeurs op het programma staan. Buijs: ,,We eren dit
jaar het algehele Jordanese repertoire met een eigen
Bij ons in de Jordaan Stage
en zijn heel erg blij dat het
beroemde Café Nol uit het
hartje van de Jordaan haar
medewerking aan dit podium
heeft willen verlenen. Met de
komst van Coen & Sander als
presentatoren van de Mainstage zal het er op en rond
het hoofdpodium nog uitbundiger en feestelijker aan
toe gaan.’’
Op de vraag waar hij zich deze zomer het meeste op verheugt, antwoordt Buijs: ,,Dat
is een lastige met negen podia en meer dan 100 artiesten. De eindshow op de
Mainstage in de grote vallei
houden we nog even geheim.
Daar maken we echt een
unieke show van. De HipHop-tent biedt een prachtige
mix van oud en nieuw en ook
in de tweede vallei met de
GO! Après Ski Stage, de Radio Veronica 80’s & 90’s Hits

Stage en de BN’er DJ Booth
zal het zeker weten losgaan.
Persoonlijk verheug ik mij
erg op de covers die de 3JS
van Led Zeppelin op de Rock
Stage gaan doen en ook van
Jett Rebel verwacht ik veel
op dit podium.
Vorig jaar was Dutch Valley
uitverkocht, waarbij 45.000
bezoekers het gezelligste
feest van Nederland bezochten. Het festival vindt dit jaar
plaats op zaterdag 8 augustus van 13.00 tot 23.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen

Losse kaartverkoop Stadsschouwburg

Kaandorp’s Sailconcert
‘Op Hoop van Zegen’
Velsen - De beroemde (halfIJmuidense) cabaretière Brigitte Kaandorp opent op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus het nieuwe theaterseizoen
van Stadsschouwburg Velsen.
Omdat de opening precies valt
in de week van PreSail IJmond
verzint de theaterdiva de vrolijke zangshow ‘Op Hoop van
Zegen’, waarin alles draait om
het zeemansleven en de bijbehorende zeemansliederen. Met
medewerking van de IJmuidense shantygroepen Nortada,
’t Staende Tuygh en Grace Darling, de closeharmony-zangers
van ‘Cigale’ en het IJmuidense ketelbinkie Fabian Eijking
(van musicalgroep Eigenwijs)
schotelt Kaandorp het publiek
een avond onvervalste muzikale zeemanspret en zeemanssores voor. Over woeste baren,
brullende stormen, jammerlijke schipbreuken en ‘visch die
duur betaald wordt’.
Het dak gaat er af met heerlijke meezingers als ‘Op de woelige baren’, ‘Ketelbinkie’ en ‘Als

Verdeeld over negen podia
komen alle belangrijke muziekstromingen zoals pop,
rock, hiphop, dance en Nederlandstalige muziek aan
bod.
Kaarten kosten 27,50 euro.
Naast reguliere tickets zijn er
ook VIP-tickets en Kids Tickets (t/m 12 jaar) verkrijgbaar via www.dutchvalley.
nl/tickets. Er is dit jaar geen
verkoop via de website van
Vakantieveilingen.
(foto’s:
Michel van Bergen)

de klok van Arnemuiden’. De
zeemannen en vissersvrouwen
zingen, Brigitte presenteert en
ontregelt. Natuurlijk zingt zij
ook. Speciaal voor de gelegenheid heeft Brigitte het nummer ‘IJmuiden’ geschreven op
de wijs van een hele beroemde
Engelse shanty. Een nummer
dat wat haar betreft het nieuwe volkslied van IJmuiden mag
worden.
Kaarten zijn te bestellen via
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of (vanaf maandag 10 au- Velsen - Victor Löw maakt
gustus) via 0255-515789. (foto: opnieuw kans op de Louis
PR Kaandorp)
d’Or, de belangrijkste Nederlandse theateronderscheiding voor mannelijke acteurs. Ditmaal voor zijn rol
in ‘De Verleiders 3 – Door de
bank genomen’. In het nieuwe seizoen is de genomineerde topacteur te zien in
de Stadsschouwburg Velsen. Met Waldemar Torenstra
speelt hij op vrijdag 6 mei in
de thriller ‘Advocaat van de
duivel’. Na de banken geeft
hij nu de advocatuur ervan

Victor Löw maak weer
kans op Louis D’Or
langs in de toneelversie van
de beroemde film met Al Pacino en Keanu Reeves. Ook
tekent Victor Löw voor de regie van ‘Chez Brood’ (dinsdag 8 maart). Een eerbetoon aan ’s lands grootste
rock & roll-legende. Vijftien
jaar na het overlijden van zijn
vriend schrijft Bart Chabot,
in samenwerking met Xandra Brood, een eerlijk en liefdevol muzikaal portret waarin precaire onderwerpen
niet worden gemeden. (foto: Piek)

Velsen - De losse kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen in de Stadsschouwburg Velsen en het Witte Theater is gestart. Ook is de theaterkassa aan de Groeneweg
71 vanaf maandag 10 augustus weer geopend. Theaterliefhebbers kunnen zich dan
weer met hun vragen en bestellingen rechtstreeks telefonisch tot de theaterkassa
wenden of langskomen aan de
theaterbalie. Kaarten bestellen
via www.stadsschouwburgvelsen.nl is altijd mogelijk. Het
nieuwe theaterseizoen zit vol
topshows van grote namen als
Richard Groenendijk, Van der
Laan & Woe, Paulien Cornelisse, Harrie Jekkers, Claudia de
Breij en Ton Kas. En voor de
kleine theaterbezoekers komen o.a. Rapunzel, Woezel &
Pip, Buurman & Buurman en
Suske & Wiske naar IJmuiden.
De kassa (Groeneweg 71) is
op werkdagen geopend van
12.00 tot 15.00 uur en telefonisch bereikbaar van 12.00 tot
16.00 uur op tel. 0255-515789.

Culinair Velsen
Ultiem strandgevoel

Restaurant

Na een ochtend ‘chillen’ op het strand hebben wij wel trek gekregen. De uitgebreide lunchkaart biedt uitkomst, al kunnen we maar
moeilijk kiezen. Onze keuze valt op een clubsandwich en de salade
gerookte vis, die we laten serveren op een tafel aan de rand van het
water. Wat direct opvalt, is de knisperende versheid van de producten op het bord: fris gewassen sla, kleurige tomaatjes, vers brood.
Echt waar je op hoopt tijdens een fijne stranddag. De clubsandwich
scoort een dikke voldoende, maar de salade gerookte vis krijgt een
9+. Wat een mooi gerecht! De balans tussen ‘groen’ en ‘wit’ is subliem. Het is één van de betere vissalades die wij het afgelopen
halfjaar hebben gegeten.
Ondertussen genieten de kinderen, nog nat van een duik in de Westbroekplas, van een reusachtige uitsmijter. Gelukkig zijn ze met z’n
tweeën, anders was het zeker een mission impossible geworden! Het
is niet voor niets dat Villa Westend de uitsmijter aanprijst als anti-katergerecht voor het Dorpsfeest Santpoort. Wie dit eet, kan er weer even
tegenaan. Dat geldt ook voor de kids, die snel weer verder gaan met
waar ze mee bezig waren: het bouwen van een groot zandkasteel!

Hoofdstraat 1882071 EN Santpoort/Noord

Mix uit onze keuzegerechten uw
eigen 3 gangen menu voor € 24,95 p.p.

GrillPlatte bij SnowPlanet

€17,50

€20,50

p.p.

GrillPlatte wordt geserveerd met biefstuk, chipolata
worstjes, varkensentrecôte, kipfilet en kalfsschnitzel.
Naast het vlees serveren wij gebakken ui, paprika,
champignons, rösti schijfjes, een Kaiser bolletje,
Duitse rauwkostsalade en diverse koude sausjes.
Voor meer informatie www.snowplanet.nl/grillplatte

Reserveren via 0255-545 848

Bel. 023-5377224
of kijk op dingespoort.nl

U vindt Brasserie &
Loungebar DenK op
Landgoed Duin &
Kruidberg in SantpoortNoord. Bij ons kunt u
ontbijten, lunchen, high tea’en, dineren, loungen
en genieten.7 dagen per week, 365 dagen per jaar.
Bij mooi weer bij DenK in de
tuin met uitzicht over de prachtige vijver en Engelse tuin.
B R A S S E R I E

LOUNGEBAR

DenK
LANDGOED

Openingstijden:
Van 10.00 tot 24.00 uur
keuken tot 22.00 uur
Reserveringen:
023 5261505
Brederodelaan 80,
2061 JS Bloemendaal

Info:
www.bartjebloemendaal.nl

DUIN

EN

KRUIDBERG

De vorige keer dat wij Villa Westend bezochten, waren we
onder de indruk van de ambiance, het eten en de gastvrije ontvangst. Nu, een halfjaar later, keren we terug terwijl de zon hoog aan de hemel staat en de temperatuur zeer
aangenaam is. Bij Westend betekent dat volle terrassen én gezellige drukte op het strand.
Het leven aan de Westbroekplas is goed. Velsenaren en Spaarndammers wisten dat al een tijdje, maar ook steeds meer Haarlemmers
ontdekken de voordelen van ‘het meest aantrekkelijke stadsstrand
aan de Randstad’, zoals het management het zelf omschrijft. Het zou
best eens kunnen, want hier kan (bijna) alles. Tussen de gerechten
door een verkoelende duik nemen? Met je voeten in het zand genieten van een gin tonic? Op één van de ligbedjes zonnen? Allemaal
geen probleem.

VACATURE
Wij zoeken ervaren
personeel voor in de
bediening. Zowel fulltime als
parttime. Solliciteren? Mail
naar info@villa-westend.nl

Dat Villa Westend niet stilstaat, bewijst het met de bouw van een patio
aan de zuidkant van het restaurant. Dit is ook de plek waar, bij mooi
weer, Villa Friday plaatsvindt, ingetogen muziekoptredens die uitstekende passen bij de sfeer van een zwoele zomeravond. Ook nieuw
is het vlot dat gehuurd kan worden voor een romantische date, een
gezellig uitje met vrienden of een zakelijke break. Een paar uurtjes
dobberen op de plas, wij zouden er graag voor tekenen.

LUNCHMENU AUGUSTUS
Pastrami met mosterdsaus
***
Wiener Schnitzel met salade
en een aardappelgratin
***
Kopje koffie

Wilt u ook uw restaurant
onder de aandacht brengen,
neem dan contact op met ons
voor een reservering.

€16,50 p.p.

365 DAGEN PER JAAR GEOPEND VOOR KOFFIE, LUNCH, BORREL EN DINER

www.bartjebloemendaal.nl

Dorpsfeest Santpoort 2015
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Foto’s: Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken (Joost Wouters, Aad de Gier), Bea Berk en Karin Dekkers
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Dutch Valley/ Latin Village
Aanstaande zaterdag vindt het
Dutch Valley Festival plaats op
het Velsen Valleyterrein in Spaarnwoude. De dag erop, 9 augustus
2015, het evenement Latin Village.

Veiligheids- en verkeersmaatregelen
De fiets-en wandeltunnel (Tacitustunneltje), die onder de snelweg A9A22 loopt en de Oostlaan in Velserbroek met de Oosterbroekerweg in
recreatiegebied Spaarnwoude verbindt, is tijdens de twee evenementen gesloten. Net als vorig jaar blijft
de Amsterdamseweg open en zijn de
woningen, bedrijven en woonboten
in Spaarnwoude bereikbaar. Deze
zijn nodig om de overlast zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen.
Het verkeer wordt door Traffic Support Events in goede banen geleid.
Dit bedrijf heeft veel ervaring met
dit soort werkzaamheden. Om de
parkeerdruk in Velserbroek zoveel
mogelijk te beperken zet Velsen daar
gemeentelijke toezichthouders in.
Legitimatieplicht voor
bewoners en bedrijven
Voor de evenementen zijn op dit gebied diverse maatregelen getroffen. Bij bepaalde punten waar men
Spaarnwoude met de auto binnenkomt, kan om legitimatie worden gevraagd. Dit geldt alleen voor mensen,
die in het gebied wonen, werken of
bedrijven bezoeken.

Gebruik (brom)fietsenstalling
verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers
op de (brom)fiets. Daarom worden
er dit jaar twee grote (brom)fietsenstallingen ingericht, waar verplicht
gebruik van moet worden gemaakt.
(Brom)fietsen die buiten de fietsenstalling worden neergezet worden
verwijderd.
Geluidstesten
Op donderdag 6 augustus van 16.00
tot 18.00 uur en vrijdag 7 augustus
tot maximaal 15.00 uur is de geluidstest voor Dutch Valley en Latin Village. Deze tests kunnen enige overlast geven.
Overlast
De gemeente realiseert zich dat de
evenementen altijd overlast voor inwoners veroorzaakt. Zij vraagt daar
begrip voor. De festivals zijn goede
reclame voor Velsen, terwijl het voor
de duizenden bezoekers onvergetelijke evenementen zijn.
Meer informatie
Via www.dutchvalleyfestival.com en
www.spaarnwoude.nl en www.latinvillage.nl kunt u alle berichtgeving
nalezen. Wie na het raadplegen van
de websites nog vragen heeft of aanvullende informatie wil, kan bellen
met het speciale telefoonnummer
020-4936050 van de organisatie, of
een e-mail sturen naar info@udc.nl.

Weerwind opent Dorpsfeest
Burgemeester Franc Weerwind
heeft afgelopen vrijdagavond het
256ste Dorpsfeest Santpoort in de
poffertjeskraam geopend. Een bijzondere editie, omdat de burgemeester 9 september a.s. vertrekt
naar de gemeente Almere. Voorzitter Bas Kuntz van Harddraverij
Vereniging Santpoort en Omstreken bedankte hem voor zijn inzet.
Vele geschenken vielen de burgemeester ten deel. Met een duikbril
als meest opmerkelijke cadeau.

van de Velsense burgemeester. Almere is groot. De stad is niet alleen drie
keer groter dan Velsen, maar heeft
ook zes keer zoveel water. Reden
voor voorzitter Kuntz hem een duikbril mee te geven om buiten de dijken te gaan duiken om zo de historie
van zijn nieuwe gemeente te verkennen. De oorsprong van Almere ligt
immers in het water. Almere werd in
1976 voor het eerst bewoond, terwijl
in Velsen tekenen van bewoning zijn
van 3500 jaar voor Christus.

Officieel was hij met vakantie, maar
burgemeester Weerwind ging graag
in op de uitnodiging om het Dorpsfeest Santpoort 2015 te openen. Het
was een van zijn laatste ‘optredens’ in
de gemeente Velsen. In 2009 vierde
Weerwind, nog maar pas burgemeester en in historische kledij gestoken,
het 250-jarig jubileum van de Harddraverijvereniging mee.

Aart Aartsfonds
Burgemeester Weerwind was zichtbaar in zijn sas met dit ludieke gebaar. Hij dankte het actieve harddraverijbestuur voor de prettige samenwerking. Ook memoreerde hij secretaris Aart Aarts, die eind 2013 plotseling is overleden. Een gewaardeerd
bestuurslid met een sociaal gedachtegoed. De burgemeester riep de genodigden op om te doneren aan het
Aart Aartsfonds. Doel van dit fonds is
een bijdrage leveren aan de kwaliteit
van leven, saamhorigheid en welzijn
in het dorp Santpoort. (foto: Reinder
Weidijk)

Duikbril
‘Ken het verleden, dan begrijp je het
heden en ben je in staat goede beslissingen te nemen voor de toekomst’.
Dat is een veelgehoorde uitspraak

Beperkte overtocht kanaal
In verband met SAIL 2015 vaart
woensdag 19, donderdag 20 en
vrijdag 21 augustus slechts één
pont.

Het alom bekende Dance Valley is zaterdag vlekkeloos verlopen. (Foto: Friso
Huizinga).

Vanwege de grote drukte op het
Noordzeekanaal tijdens de SAILIn Parade op woensdag 19 augustus
zal deze bovendien niet volgens een
dienstregeling varen. De pont zal

afvaren naar inzicht van de schipper.
Op donderdag 20 en vrijdag 21 augustus vaart de veerboot volgens de
oude dienstregeling. Dit betekent
dat de pont tussen 7.00-9.00 uur en
tussen 15.00-17.00 uur ieder kwartier vaart en gedurende de rest van
de dag om de 20 minuten.
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Advies: laat de auto staan

Activiteiten en drukte rondom SAIL
Van 15 tot en met 23 augustus 2015 staat de gemeente Velsen voor de 9e keer in het teken van SAIL Amsterdam 2015. Nieuw dit jaar is PreSail IJmond, die al
op 15 augustus begint. In dit evenement is het Havenfestival opgenomen. Vanwege de verwachte drukte
worden verschillende (verkeers)maatregelen genomen door de gemeente Velsen. Hulpdiensten hebben
uiteraard toegang tot het Noordzeekanaalgebied.

SAIL Amsterdam 2015
Woensdag 19 augustus en zondag 23 augustus is het
Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam het decor voor de in- en uittocht van SAIL Amsterdam 2015.
Traditioneel komen veel mensen spontaan kijken naar
deze in- en uittocht van de prachtige tall ships over het
Noordzeekanaal. Bezoekers worden geadviseerd zoveel
mogelijk met de (ov)fiets, het openbaar vervoer of lopend
naar het Noordzeekanaal te komen. Rondom het Noordzeekanaal zijn beperkte voorzieningen aanwezig zoals
toiletten en drinkwater. Wij adviseren u om zelf drinkwater mee te nemen. Meer info: www.sail.nl.
PreSail IJmond
Voorafgaand aan de SAIL-In Parade wordt in IJmuiden

Gemeente
Velsen
gewoon
bereikbaar
De gemeente is tijdens de PreSail en de SAIL In en SAIL Out
(ook op zaterdag en zondag)
te bereiken op telefoonnummer 140255.

de PreSail IJmond georganiseerd. Dit evenement bestaat
uit het Havenfestival op 15 en 16 augustus en de PreSail
op 18 augustus. Voor het programma en de verkeersmaatregelen op deze dagen kijkt u op www.presailijmond.nl.
(foto’s: Ko van Leeuwen)

Het gemeentehuis is gedurende de PreSail (18 augustus) en de
Sail In (19 augustus) tijdens kantooruren gewoon geopend (8.30
tot 17.00 uur).
Bij calamiteiten kunt u bellen
met de politie 0900-8844 of in
echte noodgevallen 112.
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Verkeersmaatregelen PreSail IJmond en SAIL
Verkeersmaatregelen Havenfestival (15 &
16 augustus)
Tijdens het Havenfestival bestaat het festivalterrein uit de Trawlerkade en de zijstraten
daarvan in het middenhavengebied van IJmuiden. Het festivalterrein wordt afgezet voor autoverkeer. En er kan worden geparkeerd in de
Middenhavenstraat en in de ten zuiden daarvan gelegen straten in het (midden)havengebied. Volg de borden en de instructies van de
verkeersregelaars.
Verkeersmaatregelen maandag (17 augustus)
Op de maandag na het Havenfestival is er geen
festivalprogramma. In principe zijn er daarom
geen verkeersmaatregelen gepland. Wij verwachten, omdat er al tall ships aanwezig zijn,
toch veel kijkers. Bij grote drukte worden er
mogelijk dezelfde maatregelen genomen als tijdens PreSail (zie hieronder).
Verkeersmaatregelen PreSail (18 augustus)
Tijdens PreSail op 18 augustus worden, naast
de Trawlerkade, ook de Halkade en het Sluisplein bij het festivalterrein betrokken. Veel bezoekers lopen of fietsen dan van de Trawlerkade naar de Halkade of vice versa. Daarom wordt
op de tussenliggende Dokweg (het deel tussen

de rotonde Halkade en de rotonde Haringkade)
voor autoverkeer eenrichtingverkeer ingesteld
in zuidelijke richting. De kans dat voetgangers
en fietsers in conflict komen met autoverkeer is
zo aanzienlijk kleiner.
Tevens wordt de Halkade vanaf 11:00 uur gedeeltelijk afgesloten voor autoverkeer. Bootreizigers voor de ferry naar Newcastle worden via
de Margadantstraat naar de boot verwezen.
Autoverkeer dat vanuit het havengebied IJmuiden wil verlaten wordt omgeleid via de Dokweg,
het Pleiadenplantsoen, de Kruisberglaan en de
Heerenduinweg. Volg de borden en de instructies van de verkeersregelaars.
Verkeersmaatregelen SAIL-In Parade
(Sail In) en SAIL Thank You Parade (Sail
Out) (19 & 23 augustus)
Diverse wegen langs het Noordzeekanaal worden gedurende Sail In (van 7:00-16:00 uur) en
Sail Out (van 10:00-22:00 uur) afgesloten:
• Kanaaldijk (tussen Kerkstraat en Pontplein)
• De Geul;
• Kop van de Haven;
• Pontplein (alleen voetgangers en ﬁetsers worden toegelaten op de pont. Voor gehandicapte bezoekers is er een parkeervoorziening. De
kruising blijft toegankelijk voor autoverkeer);

• Het dorp Oud-Velsen inclusief aanliggende
woonwijk;
• De Amsterdamseweg (N202) ten oosten van
de afslag A22 (zowel Spaarnwoude via de
Laaglandersluisweg als de HVC blijven bereikbaar);
• Het sluizencomplex (wordt eerder afgesloten:
vanaf dinsdag 18-8 20:00 uur t/m woensdag
19-8 16:00 uur. Zondag 23-8 afgesloten van
10:00-22:00 uur);
De genoemde afsluitingstijden zijn onder voorbehoud en kunnen indien nodig worden aangepast. De omleidingsroute van en naar het havengebied van IJmuiden is het zelfde als tijdens
PreSail. Verkeer verwijzen we via de Dokweg,
het Pleiadenplantsoen, de Kruisberglaan en de
Heerenduinweg.
Bewoners van woningen en bedrijven die in afgesloten gedeelten van Velsen liggen krijgen
een brief en een doorlaatbewijs (ontheffing) zodat zij met de auto hun huis of pand kunnen bereiken.
Alle verkeersmaatregelen die ingesteld worden
tijdens de evenementen van 15 t/m 23 augustus
2015 en de bijbehorende plattegronden kunt u
ook vinden op de websites: www.velsen.nl en
www.presailijmond.nl.

Infopagina
6 augustus 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Overige regels en maatregelen SAIL
Naast de wetten en verordeningen die normaal
gesproken gelden, zijn er tijdens SAIL een aantal aanvullende regels die gebaseerd zijn op
de Verordening Sail 2015. De verordening Sail
2015 is volgens de wettelijke voorschriften gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad
van Velsen en op www.velsen.nl.

selijke Verordening van de gemeente Velsen is het
niet toegestaan om te overnachten in campers, caravans of tenten buiten de reguliere kampeerterreinen. Er zijn binnen de gemeente Velsen verschillende campings waar u wel kunt kamperen.
Meer informatie kunt u vinden op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Het gebruik van drones
Vanuit het oogpunt van veiligheid is het vliegen
met drones tijdens Sail voor zowel privé als zakelijk gebruik niet toegestaan. Zo mag er op grond
van de Regeling modelvliegen en Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen niet gevlogen
worden boven mensenmenigten, aaneengesloten
bebouwing, waterwegen en industrie- en havengebieden. Voor het zakelijk gebruik van drones is een
certificaat vereist. Het certificaat kan men aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Vaarregels
SAIL Amsterdam vindt plaats van 19 tot en met
23 augustus 2015. Als u tijdens SAIL wilt varen,
houdt u dan rekening met de vaarregels die gelden. Er zijn verschillende maatregelen getroffen
om het scheepvaartverkeer tijdens SAIL veilig te
laten verlopen. Zo is er eenrichtingsverkeer op het
Noordzeekanaal, zijn er stremmingen, snelheidsbeperkingen van maximaal 6 kilometer per uur en
geldt er een aanmeerverbod langs het Noordzeekanaal en op het IJ. Ook is het van belang dat men
stuurboordwal (rechts) vaart.

Overnachten
Op grond van artikel 4:26 van de Algemene Plaat-

Tijdens de SAIL In op woensdag 19 augustus 2015
geldt van 10:00 tot 17:00 uur een verplichte vaar-

richting van IJmuiden naar Amsterdam op het
Noordzeekanaal, het IJ en de IJhaven (Oranjehaven). Het is niet toegestaan tegen deze vaarrichting in te varen, te kruisen of in te halen. Op zondag
23 augustus 2015 is de SAIL Out en is de verplichte
vaarrichting omgekeerd.
De sluizen van IJmuiden zijn op 19 augustus 2015
tijdens de SAIL In gestremd voor overige scheepvaart. Op zondag 23 augustus van 19:00 tot 22:00
uur zijn de sluizen van IJmuiden, met uitzondering
van de Zuidersluis en Kleine sluis, gestremd in verband met het vertrek van de tall ships.
Meer informatie over de vaarregels tijdens SAIL is
te vinden op www.sail.nl en www.velsen.nl.
Standplaatsen
Tijdens SAIL 2015 zijn langs het kanaal in VelsenZuid vier standplaatsen aangewezen: één op de
parkeerplaats links van de pont en drie standplaatsen in de omgeving van de Torenstraat in het gras.
Buiten deze vier standplaatsen zijn er langs het kanaal geen tappunten of standplaatsen toegestaan.

Kijken naar de Sail In en Sail Out op andere plaatsen langs het Noordzeekanaal
Met het oog op de verwachte drukte in de gemeente Velsen en de beperkte parkeergelegenheid publiceren wij ook een overzicht van het gehele Noordzeekanaalgebied. Op deze overzichtskaart zijn ook parkeerplaatsen e.d. aangegeven.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25
juli 2015 tot en met 31 juli 2015 de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Marconistraat 8 en 10, optrekken
dak (27/07/2015) 12432-2015.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 94, kappen
boom (20/05/2015) 2766-2015.

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg
22,
veranderen zijgevel (vergroten kozijn)
(30/07/2015) 12632-2015;
Santpoortse Dreef ong., realiseren spooronderdoorgang HOV tracé
(30/07/2015) 12627-2015;

2015;
Anna van Burenlaan 16, kappen 2
bomen (25/07/2015) 12303-2015.
Duinlustparkweg 41, kappen boom
(29/07/2015) 12583-2015.

teit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvraag dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:

Santpoort-Zuid
Rusburglaan 19, plaatsen dakopbouw (achtergevel) en dakkapel
(voorgevel)(28/07/2015)
12513-

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactivi-

Driehuis
Driehuizerkerkweg 4, vergroten
woning met uitbouw (29/07/2015)
9635-2015.

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

Driehuis
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene
Plaatselijke Verordening

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 70, verbouwen woon/winkelpand tot 3 appartementen (03/08/2015) 95962015.

APV artikel 2:17 Evenementen
Run2day Velserbroekloop 2015,
start en finish Polderhuis op 28
augustus
2015
(28/07/2015)
u15.005312;
Personeelsevenement Sail inn op
19 augustus 2015, Wijkermeerweg
7 te Velsen-Noord (29/07/2015)
u15.004988.
Pre Sail IJmond, met het Havenfestival op 15 augustus en 16 augustus
2015, op de Trawlerkade te IJmuiden en de Pre Sail op 18 augustus
2015 op de Trawlerkade, de Halkade,
Kop van de Haven en Sluisplein te
IJmuiden (05/08/2015) u15.004532;

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 2, uitvoeren grondonderzoek en leggen kabels
(28/07/2015) 12507-2015.

Velserbroek
Rijksweg 287, wijzigen bestemming
(uitoefenen
dierenartspraktijk)
(27/07/2015) 12571-2015.

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Middenhavenstraat 70, vernieuwen
voorgevel en dichtbouwen binnenplaats (03/08/2015) 9842-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Platformweg 3, plaatsen loading
dock en herinrichten parkeerplaatsvoorzieningen (29/07/2015) 59132015.
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Besluiten (vervolg)
Sail In-evenement bij Rijkswaterstaat op 19 augustus 2015, op
het sluizencomplex te IJmuiden
(05/08/2015) u15.005703;

Sail In-evenement voor genodigden op 19 augustus 2015, aan kade bij terrein Daalimpex-Kloosterboer te Velsen Noord (05/08/2015)

u15.005737;
Jubileumfeest op 22 augustus 2015 op terrein van Kloosterboer te Velsen Noord (05/08/2015)

u15.005712.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Spaarnwoude
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
van Velsen in zijn vergadering van
25 juni 2015 het bestemmingsplan
“Spaarnwoude” gewijzigd (idn:
NL.IMRO.0453.BP1100SPAARNWOUDE1-R001) heeft vastgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan “Spaarnwoude” heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 16
januari 2015, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn
zienswijzen ingediend.

Het plangebied betreft het Recreatiegebied Spaarnwoude voor zover
dit binnen de gemeente Velsen ligt.
Dit met uitzondering van de Zuiderscheg en Fort Benoorden Spaarndam

Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Spaarnwoude” voor een ieder met ingang
van vrijdag 7 augustus 2015 ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en daarbij behorende stukken
zijn in te zien bij de receptie van het
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van maandag tot
en met vrijdag geopend van 09.00
uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Een exemplaar van het vastgestelde
bestemmingsplan is tevens in te zien
bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan
is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang
van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen
zes weken beroep worden ingediend
bij de Raad van State.
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens
beroep worden ingediend binnen de
hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift dient in tweevoud
te worden gezonden aan de Afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit
niet. Belanghebbenden die beroep
hebben ingesteld kunnen verzoeken
om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.

Rectificatie voorbereidingsbesluit Woongebruik
Op 9 juli 2015 is de bekendmaking betreffende het voorbereidingsbesluit Woongebruik IJmuiden Oost en Santpoort-Noord
gepubliceerd in de Jutter en Hofgeest. Ook
had dezelfde tekst op die dag in de Staatscourant moeten verschijnen. Per abuis is
deze niet in de Staatscourant gepubliceerd. Vanwege de inwerkingtreding van
het voorbereidingsbesluit wordt de tekst
opnieuw gepubliceerd in zowel de Jutter
en Hofgeest en in de Staatscourant.

Burgemeester en wethouders van Velsen maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 11 juni 2015 heeft besloten dat een bestemmings-

plan wordt voorbereid voor het oostelijk deel
van IJmuiden en Santpoort-Noord.
Het besluit treedt daags na publicatie in werking. Dit besluit ziet er op dat het verboden is
een woning anders te gebruiken dan bewoning
door één huishouden.. Vanaf heden ligt het
voorbereidingsbesluit ter inzage bij de bij de
afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Tevens is het besluit in te zien op www.velsen.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl met
kenmerk NL.IMRO.0453.VB0001WOONGEBRUIK1-R001. Wettelijk is bepaald dat tegen
het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld.
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Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Het gaat dan om verstrekkingen aan
zogenoemde verplichte derden (zoals
een curator of advocaat die een dag-

veau te voetballen. Daar waar
de doktoren zeiden niet meer
te ballen en zeker niet te koppen sloeg hij dat in de wind
want mooier dan een balletje
trappen was er voor hem niet
bij! Juist door deze mentaliteit,
gedrevenheid en gezelligheid
was Hannie niet zozeer een
cult-held maar een fijn mens.
Omdat het meer dan 10 jaar
is geleden dat Hannie overleed en dit jaar de tiende editie van het Hannie Spronk
toernooi is, worden de toppers
die ook het eerste jaar hebben meegedaan weer opgetrommeld, om op zondag 7 tegen 7 te spelen. Oudgedienden van Stormvogels, Velsen,
VSV, Terrasvogels en de vrienden van Hannie zullen tijdens
dit toernooi present zijn. Ouderwetse kleedkamer humor,
techniek en zwarte voetbalschoenen zijn de ingrediënten voor een succesvol toernooi. Het toernooi begint om
10.30 uur als opmaat voor de
finales van het Hannie Spronk
toernooi. Publiek is uiteraard
van harte welkom. Donderdag
13 augustus speelt om 18.45
Velsen tegen VSV en om 20.30
uur Stormvogels tegen Terrasvogels. Zondag 16 augustus vanaf 10.30 uur Good-Old
Hannie Spronk toernooi. Vanaf 14.00 uur wordt gespeeld
om de derde en vierde plaats
en de finale.

Tel: 0255-567200 bereikbaar van
09:00 tot 16:00 of via www.velsen.nl,
het digitaal loket.

Velsen - De doelstelling van
Bridgevereniging Velsen is
dat alle leden er voor hun
plezier bridgen en niet in de
eerste plaats voor de punten.
Daarom is de sfeer op deze
club ontspannen en gezellig.
Heeft u deze zomer deelgenomen aan de zomeravondbridge dan kent u dat gevoel.
De vereniging heeft de traditie om per avond de nummers 1 en 2 van iedere wedstrijdlijn uit te nodigen voor
de finaleavond van het zomerbridge. Dat is dit jaar op
dinsdagavond 25 augustus.
Die avond wordt dus alleen
op uitnodiging gespeeld.
Het nieuwe bridgeseizoen
start op 1 september 2015 en
wordt op 31 mei 2016 afge-

sloten. Er wordt op de dinsdagavonden vanaf 19.30 uur
gespeeld in het gebouw Velserhooft te Santpoort–Noord,
ingang Valckenhoeflaan. Per
avond worden zes rondes
gespeeld. Naast 5 competitierondes worden in de loop
van het jaar vijf keer een ladderwedstrijd gespeeld. Verder staan de kerstdrive, de
strijd om de Nel Klein bokaal
en een eind drive op het programma.
Zie voor de wedstrijdkalend:
http://www.nbbclubsites.nl/
club/6035/kalender/383630.
U kunt zich als bridgepaar
bij het secretariaat aanmelden: R. Muetstege via 0251252211 of bvvelsen1@gmail.
com.

Het gaat dan om verstrekkingen aan
zogenoemde verplichte derden (zoals
een curator of advocaat die een dag-

sloten. Er wordt op de dinsdagavonden vanaf 19.30 uur
gespeeld in het gebouw Velserhooft te Santpoort–Noord,
ingang Valckenhoeflaan. Per
avond worden zes rondes
gespeeld. Naast 5 competitierondes worden in de loop
van het jaar vijf keer een ladderwedstrijd gespeeld. Verder staan de kerstdrive, de
strijd om de Nel Klein bokaal
en een eind drive op het programma.
Zie voor de wedstrijdkalend:
http://www.nbbclubsites.nl/
club/6035/kalender/383630.
U kunt zich als bridgepaar
bij het secretariaat aanmelden: R. Muetstege via 0251252211 of bvvelsen1@gmail.
com.

Wilt u overigens weten aan wie in het
afgelopen jaar over u gegevens zijn
verstrekt uit de basisregistratie, dan

Velsen - Speciaal voor kinderen van 6 tot 18 jaar, met ouders
met een minimuminkomen,
heeft de gemeente Velsen een
regeling om een vergoeding te
krijgen voor de noodzakelijke
aanschaf van een fiets. Dat kan
eenmaal per leeftijdscategorie. Kinderen van 12 tot 18 jaar
kunnen jaarlijks een 10-badenkaart voor het zwembad krijgen. Zij kunnen samen met u
kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming. Ook bieden de consulenten van de Formulierenbrigade Velsen, indien gewenst,
hulp bij het invullen van de aanvraag. Verder kunnen zij u informeren over andere voorzieningen waar u mogelijk recht op
heeft. Om een afspraak te maken met de Formulierenbrigade Velsen, belt u met telefoonnummer 088-8876900, dat kan
van maandag tot en met vrijdag
van 09.00-17.00. U kunt ook een
afspraak via e-mail maken. via:
formulierenbrigadevelsen@socius-md.nl. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners in gebouw ‘Waterstaete’, Dokweg 27a. Formulierenbrigade Velsen houdt, in samenwerking met Stichting Welzijn Velsen, ook spreekuur in
Watervliet, Doelmanstraat 34, in
Velsen-Noord. Dit spreekuur is
iedere vrijdagochtend van 9.00
tot 12.00. Het spreekuur is uitsluitend op afspraak.

Driehuis - Nu het voetbalseizoen tegen het einde loopt
maakt RKVV Velsen zich op
voor het nieuwe seizoen. De
eerste krachtmetingen in de
IJmond zijn te zien op donderdag 13 en zondag 16 augustus. Velsen, Terrasvogels, VSV
en Stormvogels strijden dan
om de Hannie Spronk bokaal
op de altijd gezellige voetbalvelden van RKVV Velsen.
Ook dit jaar is RKVV weer het
decor voor het Hannie Spronk
toernooi. Door de jaren heen
zijn er diverse generaties die
aan dit toernooi hebben meegedaan, maar wie is Hannie
zal de huidige generatie zich
afvragen? Hannie runde een
groentezaak in Velserbroek.
Kwam uit een gezin waar de
groente de hoofdmoot voerde. Geen gekkigheid gewoon
kwaliteit wint altijd, zo ook in
het veld. Zwarte Copa Mundial voetbalschoenen, winnaarsmentaliteit, geen zeikerd
maar wel in het bezit van een
gouden techniek.
Hannie heeft zijn sporen verdiend bij Velsen en Stormvogels, was altijd een graag gezien persoon want Hannie was
gewoon Hannie. Totdat het
noodlot toesloeg. Er groeide
wat in zijn hoofd wat niet goed
bleek te zijn. Hij mocht helaas
maar 37 worden. Tot het laatst
heeft hij nog geprobeerd om
op zijn hoogst haalbare ni-

Wilt u overigens weten aan wie in het
afgelopen jaar over u gegevens zijn
verstrekt uit de basisregistratie, dan

Velsen - De doelstelling van
Bridgevereniging Velsen is
dat alle leden er voor hun
plezier bridgen en niet in de
eerste plaats voor de punten.
Daarom is de sfeer op deze
club ontspannen en gezellig.
Heeft u deze zomer deelgenomen aan de zomeravondbridge dan kent u dat gevoel.
De vereniging heeft de traditie om per avond de nummers 1 en 2 van iedere wedstrijdlijn uit te nodigen voor
de finaleavond van het zomerbridge. Dat is dit jaar op
dinsdagavond 25 augustus.
Die avond wordt dus alleen
op uitnodiging gespeeld.
Het nieuwe bridgeseizoen
start op 1 september 2015 en
wordt op 31 mei 2016 afge-

Tiende Hannie Spronk
toernooi bij RKVV Velsen

Bij de gemeente kunt u schriftelijk
verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de
basisregistratie te verstrekken. Nadat de gemeente uw verzoek heeft
verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.

Formulierenbrigade

Velsen - Speciaal voor kinderen van 6 tot 18 jaar, met ouders
met een minimuminkomen,
heeft de gemeente Velsen een
regeling om een vergoeding te
krijgen voor de noodzakelijke
aanschaf van een fiets. Dat kan
eenmaal per leeftijdscategorie. Kinderen van 12 tot 18 jaar
kunnen jaarlijks een 10-badenkaart voor het zwembad krijgen. Zij kunnen samen met u
kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming. Ook bieden de consulenten van de Formulierenbrigade Velsen, indien gewenst,
hulp bij het invullen van de aanvraag. Verder kunnen zij u informeren over andere voorzieningen waar u mogelijk recht op
heeft. Om een afspraak te maken met de Formulierenbrigade Velsen, belt u met telefoonnummer 088-8876900, dat kan
van maandag tot en met vrijdag
van 09.00-17.00. U kunt ook een
afspraak via e-mail maken. via:
formulierenbrigadevelsen@socius-md.nl. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners in gebouw ‘Waterstaete’, Dokweg 27a. Formulierenbrigade Velsen houdt, in samenwerking met Stichting Welzijn Velsen, ook spreekuur in
Watervliet, Doelmanstraat 34, in
Velsen-Noord. Dit spreekuur is
iedere vrijdagochtend van 9.00
tot 12.00. Het spreekuur is uitsluitend op afspraak.

automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen
aangeleverd, baseren hun beslissin-

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.

Tiende Hannie Spronk
toernooi bij RKVV Velsen

Het gaat hierbij niet alleen om uw
adresgegevens, 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
overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die
automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen
aangeleverd, baseren hun beslissin-

kunt u daarvan (schriftelijk met een
kopie van uw legitimatie) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuisgestuurd.
Wilt u weten hoe u geregistreerd
bent in de BRP, dan kunt u (schriftelijk met een kopie van uw legitimatie) of persoonlijk aan de balie een afschrift van uw persoonslijst opvragen. De kosten hiervoor zijn € 6,45.
Het is van groot belang dat de over u
in de basisregistratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt
u daaraan, neem dan contact op met
de afdeling Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken van de gemeente
voor een afspraak.

vaarding 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 commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

veau te voetballen. Daar waar
de doktoren zeiden niet meer
te ballen en zeker niet te koppen sloeg hij dat in de wind
want mooier dan een balletje
trappen was er voor hem niet
bij! Juist door deze mentaliteit,
gedrevenheid en gezelligheid
was Hannie niet zozeer een
cult-held maar een fijn mens.
Omdat het meer dan 10 jaar
is geleden dat Hannie overleed en dit jaar de tiende editie van het Hannie Spronk
toernooi is, worden de toppers
die ook het eerste jaar hebben meegedaan weer opgetrommeld, om op zondag 7 tegen 7 te spelen. Oudgedienden van Stormvogels, Velsen,
VSV, Terrasvogels en de vrienden van Hannie zullen tijdens
dit toernooi present zijn. Ouderwetse kleedkamer humor,
techniek en zwarte voetbalschoenen zijn de ingrediënten voor een succesvol toernooi. Het toernooi begint om
10.30 uur als opmaat voor de
finales van het Hannie Spronk
toernooi. Publiek is uiteraard
van harte welkom. Donderdag
13 augustus speelt om 18.45
Velsen tegen VSV en om 20.30
uur Stormvogels tegen Terrasvogels. Zondag 16 augustus vanaf 10.30 uur Good-Old
Hannie Spronk toernooi. Vanaf 14.00 uur wordt gespeeld
om de derde en vierde plaats
en de finale.

gen vaak direct op de uit de basisadministratie verkregen informatie.
Welke informatie aan deze instanties
wordt verstrekt, wordt bepaald door
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Driehuis - Nu het voetbalseizoen tegen het einde loopt
maakt RKVV Velsen zich op
voor het nieuwe seizoen. De
eerste krachtmetingen in de
IJmond zijn te zien op donderdag 13 en zondag 16 augustus. Velsen, Terrasvogels, VSV
en Stormvogels strijden dan
om de Hannie Spronk bokaal
op de altijd gezellige voetbalvelden van RKVV Velsen.
Ook dit jaar is RKVV weer het
decor voor het Hannie Spronk
toernooi. Door de jaren heen
zijn er diverse generaties die
aan dit toernooi hebben meegedaan, maar wie is Hannie
zal de huidige generatie zich
afvragen? Hannie runde een
groentezaak in Velserbroek.
Kwam uit een gezin waar de
groente de hoofdmoot voerde. Geen gekkigheid gewoon
kwaliteit wint altijd, zo ook in
het veld. Zwarte Copa Mundial voetbalschoenen, winnaarsmentaliteit, geen zeikerd
maar wel in het bezit van een
gouden techniek.
Hannie heeft zijn sporen verdiend bij Velsen en Stormvogels, was altijd een graag gezien persoon want Hannie was
gewoon Hannie. Totdat het
noodlot toesloeg. Er groeide
wat in zijn hoofd wat niet goed
bleek te zijn. Hij mocht helaas
maar 37 worden. Tot het laatst
heeft hij nog geprobeerd om
op zijn hoogst haalbare ni-

In de basisregistratie personen
(BRP), (de officiële benaming voor
de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens
opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is.

Formulierenbrigade

Tel: 0255-567200 bereikbaar van
09:00 tot 16:00 of via www.velsen.nl,
het digitaal loket.

