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Santpoort-Noord - De totalisatoromzet van de Kortebaan van Santpoort heeft vorige week donderdag opnieuw voor een nieuw nationaal
re- 0255Telefoon:
Internet: www.amberjewels.nl
Internet:
www.amberjewels.nl
Internet:
www.amberjewels.nl
cord gezorgd: 131.306,50 euro. Dat betekent dat er bij het mobiele wedkantoor én online bijna 10.000 euro meer is ingezet dan vorig jaar. In
acht
jaar tijd is de gokomzet met meer dan 30.000 euro toegenomen. De paardenkoers werd gewonnen door Lindsey Pegram met Calistokingsdeep.
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• 1941 EM
Beverwijk
• 1941
EM Beverwijk
Breestraat
120120
• 1941
EM Beverwijk
Telefoon:
Telefoon:
- 22 50 23
0251 - 22 50 23
Dorpsfeest Santpoort trok dit jaar weer vele tienduizenden bezoekers. Mede dankzij het prachtige weer was het acht dagen lang groot feest.
De 0251Telefoon:
0251
- 22 50 23
Internet: www.renepost.nl
Internet: www.renepost.nl
festiviteiten werden zaterdag afgesloten met een vuurwerkshow op het grasveld aan de Hagelingerweg. (foto: Mattijs Kuiper)
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
AmberJewels
AmberJewels
BY RENE POST

BY RENE POST

Effecten afsluiting sluizenroute

Grotere drukte op veerpont,
knelpunt Parkweg aangepakt
Velsen - De veerdienst tussen Velsen-Noord en IJmuiden vervoert
meer passagiers sinds de sluizenroute is afgesloten. Het aantal
fietsers en bromfietsers op de veerpont is toegenomen, het aantal auto’s is zelfs verdubbeld. De toename leidt echter niet tot capaciteitsproblemen. Dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage
van Rijkswaterstaat (RWS) over de effecten van de afsluiting.

Route Santpoort > Driehuis
zes weken dicht voor auto’s

Santpoort/Driehuis - Maandagochtend zijn de wegwerkzaamheden aan het meest noordelijke gedeelte van Hagelingerweg van
start gegaan. Hierdoor is er zes weken lang tussen het spoorviaduct en de rotonde maar één rijbaan beschikbaar: van Driehuis
naar Santpoort. Autoverkeer richting IJmuiden moet vanaf de
rotonde bij de Santpoortse Dreef omrijden via de N208 en de
route langs het kanaal.
Fietsers en bromfietsers kunnen wel langs het werk rijden.
De bedrijven en tuincentra aan
Biezenweg en Kwekerslaan zijn
vanuit Santpoort-Noord alleen

ZIE ONZE SITE:

JUTTER.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

en het spoorviaduct helemaal
opnieuw aangelegd. In het kort
betekent dit nieuw ‘stiller’ asfalt
op de rijbaan, parkeervakken
met nieuwe klinkers, rood asfalt
voor de fietspaden, een nieuwe
inrit bij de Biezenweg en nieuwe bomen aan de zijkanten. De
bereikbaar via de Rijksweg. Het bomen in de middenberm blijwerk wordt in twee fases uit- ven staan. Er wordt gewerkt van
gevoerd en duurt tot maandag maandag tot en met zaterdag
17 september. De Hagelinger- van 07.00 tot 19.00 uur. (foto:
weg wordt tussen de rotonde Friso Huizinga)

Iedere week
Iedere week
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in deze krant:

Informatie
Informatie
van de gemeente
van de gemeente
Velsen
Velsen

van het aantal verkeersbewegingen in de regio. Er is ten noorden
van het Noordzeekanaal meer
autoverkeer van en naar de A22,
maar tot extra filevorming heeft
dit nog niet geleid. Aan de zuidkant is dat anders, daar vormt de
Nadat in april van dit jaar vanuit van half april tot en met half juli. Parkweg een knelpunt. Om filede gemeenteraad vragen wer- Of de toename van de drukte op vorming daar tegen te gaan, is de
den gesteld over het afsluiten de veerpont geheel te verklaren groentijd van de verkeerslichten
van de sluizenroute voor al het is door de afsluiting van de slui- op de Parkweg voor het verkeer
verkeer, kwamen de gemeente zenroute, blijft de vraag. Immers, ‘IJmuiden uit’ opgehoogd. VanVelsen en RWS overeen dat er el- het is ook goed mogelijk dat een wege de mogelijke effecten op
ke drie maanden een rapporta- toename van het aantal fietsers andere routes/rijrichtingen is het
ge wordt opgesteld om de effec- en bromfietsers samen kan han- verder ophogen van de groenten van de afsluiting in kaart te gen met het gunstige weer. Ook tijden geen oplossing. In drukke
brengen. De eerste rapportage is kunnen de cijfers beïnvloed wor- perioden blijft filevorming voornu een feit en betreft de periode den door een algehele stijging komen. (foto: Erik Baalbergen)
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Ruud Koks Velserbroek

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

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

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

Santpoort-Noord - Het onderzoek naar de ernstige mishandeling in het fietstunneltje op de
Slaperdijk, afgelopen maandagnacht, is nog in volle gang. Dat
laat de politie weten.
De twee jongens die eerder deze week werden
aangehouden,
hebben niets met het geweldsdelict te maken. Het is niet duidelijk
of de politie verdachten in beeld
heeft. Vanwege van het lopen-

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet
per e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

-

Politie nog steeds op
zoek naar verdachten van
ernstige mishandeling

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

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

Door Erik Baalbergen

-

Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
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Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die
de onderzoek worden daar geen IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden
mededelingen over gedaan.
over IJmuiden. Deze week aandacht voor de sloeptrainingstocht
Bij de vechtpartij raakte een IJmuiden-Scheveningen-IJmuiden van DMRC.
21-jarige Haarlemmer ernstig gewond. Hij zou mogelijk met een Regelmatig zien we roeisloepen dens de actieve dienst en de misin en rond de havenmond van sies maar ook daarna. Als onderboksbeugel zijn geslagen.
Mensen die iets gezien hebben IJmuiden varen. Het zijn meest- deel van die zorg organiseert de
of iets van de mishandeling afwe- al ploegen van de vletterlieden DMRC uitdagende roeitochten
ten, worden verzocht zich te mel- of de DMRC voor een paar uur- op zee, waarmee zij via donaties
den via 0900-8844. Liever ano- tjes training op zee. Ze vertrek- geld bijeenbrengen voor de extra
niem? Dat kan via 0800-7000 of ken meestal bij de steiger van de hulp die sommige oud-mariniers
loodstenders en vletterlieden- nodig hebben. Het roeien op zee
www.meldmisdaadanoniem.nl.
bootjes bij de Zuidersluis voor biedt de roeiers uitdagingen, zoeen roeitocht tussen en soms ook als wind, plotseling wisselenbuiten de pieren. De vletterlie- de weersomstandigheden, getij,
den oefenen meestal voor sloep- stromingen en weinig schuilmoroeiwedstrijden, zoals de jaarlijk- gelijkheden. De eerste roeitocht
se Harlingen-Terschelling (HT) en was een monstertocht in 2015
Muiden-Pampus-Muiden
sloe- van 350 kilometer over de Noordpenraces. De DMRC voor langere zee van Rotterdam via Vlissingen
tochten…
naar Londen. In 2017 volgde een
De roeisloepvereniging DMRC nog zwaardere tocht van 350 km
(Dutch Marines Rowing Challen- van Den Helder naar Wilhelmshage) bestaat uit oud-mariniers en ven, waarvan een dag in de connog actief dienende mariniers die stant stromende regen. Traininroeien voor kameraden in nood. gen voor deze monstertochten
Mariniers strijden voor de vrij- vonden dikwijls vanuit IJmuiden
heid van ons land, beschermen plaats.
onze koopvaardij en voeren vre- In september van dit jaar gaat de
desmissies uit over hele wereld. DMRC met diverse sloepen vanuit
Hierbij opereren zij dikwijls on- Vlissingen naar Rotterdam varen,
der groot gevaar en extreem ge- een prestatietocht van 150 kiloweld. Sommigen raken bij de mis- meter over zee. In aanloop hiersies lichamelijk of psychisch be- toe kregen de ervaren en nieuschadigd voor de rest van hun le- we roeiers van de DMRC enkeven. Onder mariniers heerst sterk le weken terug, op zondag 15 jude zorg voor elkaar, niet alleen tij- li, een eerste uitdaging voor de
geeft Mfupi een thuis?
Voor meer informatie over Mfupi en alle andere dieren die een
nieuw baasje zoeken, bel met
het Kerbert Dierentehuis aan de
Heerenduinweg te IJmuiden: tel.
0255-515744. Het asiel is open
van maandag tot en met vrijdag
tussen 10.00 en13.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Of
kijk op www.dierenbescherming.
nl, twitter:@dierenbescherming
en Facebook.com/dedierenbescherming. (foto: aangeleverd

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Mfupi is een gecastreerde kater van twee jaar oud
en bij Kerbert Dierentehuis in
IJmuiden gebracht omdat hij vrij
fel kan zijn. Mfupi komt zelf voor
aandacht en laat zich niet dwingen; zijn vrouwtje was de enigste waar hij aanhankelijk bij was.
Hij is niet geschikt voor een gezin
met kinderen. Mfupi is niet gewend aan andere dieren in huis;
hij is bij in pension geweest en
daar ging het goed met niet dominante katten. Mfupi wil wel
graag naar buiten kunnen Wie

kiezen: IJmuiden – Scheveningen
– IJmuiden, een tocht van twee
keer 23 zeemijl. Vroeg in de morgen verzamelden de sloeproeiers zich bij de jachthaven Marina
Seaport IJmuiden. Na de koffie in
Paviljoen Noordzee, waarvan de
eigenaar ook oud-marinier is, bemanden zij de drie sloepen met
de veelzeggende namen Toewijding, Gone But Not Forgotten en
Michiel de Ruyter van de DMRC.
Omdat het een mooie en warme
zondag beloofde te worden, waren de sloepen ruim bevoorraad
met drinken en eten. Rond acht
uur vertrokken de teams bij gunstig tij. Op zee werden ze begeleid door de Johanna Louisa van
de KNRM.
Een kleine zes uur later bereikten de roeiers Scheveningen. Na
de rust-, drink-, eet- en zonnebrandinsmeerpauze vertrokken
de teams weer richting IJmuiden.
De terugtocht werd ernstig bemoeilijkt door een aantrekkende
tegenwind tot soms kracht 5 uit
het noorden met golven van anderhalve meter. De voorspellingen waren een stuk gunstiger...
Na 12 mijl nam de Johanna Louisa de sloepen op sleeptouw voor
de resterende 11 mijl.
Rond half negen bereikten de
teams de pieren, Een half uur later konden de bikkels voet aan
IJmuidense wal zetten en genieten van een heerlijke pastamaaltijd in Noordzee!

Snuffelmarkt op
Lange Nieuwstraat
IJmuiden - Zaterdag 11 augustus wordt voor de winkels aan
de Lange Nieuwstraat weer een
gezellige snuffelmarkt georganiseerd.
De markt is van 09.00 tot 17.00
uur. Er zullen veel kramen staan
die vol liggen met van alles en

nog wat. Wie ook zijn overtollige spullen aan de man wil brengen kan een kraam huren. Bel
voor meer informatie of reserveringen voor een kraam naar 0255533233 of 06-10475023. De volgende snuffelmarkt wordt gehouden op 22 september.

Rondje kermis voor
kinderen Voedselbank

Volgende editie
2Generations bij Veerplas

Haarlem - Maandag 3 september
eindigt de zomervakantie voor
de meeste scholen in de regio. Op
zaterdag 1 september vindt aan
de Veerplas het openluchtconSantpoort-Noord - Een clubje mill, gebruik mochten maken. De cert van 2Generations in Haarlem
mensen uit Santpoort, dat graag kinderen hadden heel veel ple- plaats met de Edwin Evers Band
anoniem wil blijven, heeft tijdens zier en liepen met gelukkige ge- en Pete Philly. Een ideale geleDorpsfeest Santpoort 25 kinde- zichten rond.
genheid om vrienden en familie
ren van de Voedselbank Velsen De middag werd afgesloten met te ontmoeten en vakantieherineen fijne middag bezorgd. De het eten van poffertjes waar- neringen te delen. Ook voor bekinderen kregen een gratis rond- van ook hun begeleiders gebruik drijven is dit een gelegenheid om
je kermis aangeboden. Zij ont- mochten maken. Voedselbank medewerkers of zakenrelaties bij
vangen allemaal een pet waar- Velsen bedankt het clubje initia- elkaar te brengen. Voor hen is een
mee zij van alle kermisattracties, tiefnemers, uiteraard ook namens speciaal pakket samengesteld.
van touwtje trekken tot swing- de kinderen!
Naast de Edwin Evers Band en

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

kunnen kiezen en er een ultiem
‘samen’ gevoel ontstaat.
Er is een speciale aanbieding
voor het regionale bedrijfsleven:
10 tickets voor 2Generations invites, à 29,50 euro per stuk, gecombineerd met 50 consumptiemunten, à 2,75 euro per stuk,
voor 395 euro. Dit bedrag is inclusief BTW. De voorverkoop van
dit unieke evenement is gestart
via www.2generations.nl. Datum:
zaterdag 1 september 2018. Tijd:
14.00 tot 23.00 uur. Locatie: Veerplas Haarlem (Waarderpolder).
(foto: aangeleverd)

Infopagina
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Evenementen op 11, 18 en 19 augustus 2018

Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village

(Brom)fietsenstalling verplicht
Er worden dit jaar twee grote (brom)fietsenstallingen ingericht, waar verplicht gebruik van moet worden gemaakt. (Brom)
fietsen die buiten de fietsenstalling worden neergezet worden verwijderd.
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Gevaarlijke situaties
Steeds vaker signaleren handhavers op het
strand dat kite- en windsurfers te dicht
langs de kust en door de recreatiezone varen. Ook de reddingsbrigade gaf bij de gemeente aan zich zorgen te maken over de
veiligheid van strandbezoekers. Door de recreatiezone surfen, is met name in de zomermaanden gevaarlijk voor de zwemmers
in die zone. Het gemeentebestuur heeft
daarom al eerder besloten om in de zomermaanden kite- en windsurfers in zone 1 op
het IJmuiderstrand niet langer toe te staan.
Kite- en windsurfers kunnen nog wel gebruik blijven maken van zone 3. Zie ook het
kaartje.
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IJmuiderslag

Meer inzet handhavers
Het waarschuwen en verwijzen van de surfers naar de juiste zones heeft de afgelopen
tijd niet voldoende geholpen om de overtredingen en daarmee de gevaarlijke situaties terug te dringen. Daarom wordt de inzet
van handhavers verhoogd. De handhavers
spreken de kite- en windsurfers in eerste
instantie aan en geven een waarschuwing.
Bij herhaalde overtredingen kunnen zij boe-
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2. Lagetemperatuurverwarming (LTV)
Lagetemperatuurverwarming verwarmt
een zeer goed geïsoleerd huis gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelijker
dan gewone cv. Als u in de toekomst de cvketel vervangt door een warmtepomp of
aansluiting op het (mogelijk toekomstig)
warmtenet, dan kunt u daar het LTV-systeem op aansluiten.

Meer informatie
De adviseurs van Duurzaam Bouwloket
geven gratis en onafhankelijk advies over
het verduurzamen van de woning, subsidie- en financieringsmogelijkheden en
betrouwbare bedrijven voor het uitvoeren
van maatregelen. U kunt contact opnemen per mail (info@duurzaambouwloket.
nl) of telefoon (072 -743 39 56). Op www.
duurzaambouwloket.nl kunt u ‘Velsen’ selecteren voor informatie over onze regio.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur
dan een e-mail aan Duurzaam Bouwloket
met het onderwerp ‘aanmelding nieuwsbrief ’ en vermeld uw postcode en huisnummer.
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1.Hoogwaardige isolatie
De basis voor een aardgasvrije woning is
goede isolatie. Door de schil (kozijnen,
glas, gevel, dak, vloer en bodem) van de
woning te isoleren, blijft de warmte binnen en gaan de stookkosten omlaag.

4. Elektrisch koken
Bent u van plan in de nabije toekomst de
keuken te vernieuwen? Denk er dan aan
om het gasfornuis te vervangen door een
inductiekookplaat.
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Enkele aanbevelingen van Duurzaam
Bouwloket :

3. Opwekken van duurzame energie
Met zonnepanelen kunt u zelf energie opwekken. Heeft u geen geschikt dak voor
de plaatsing van panelen? Dan kunt u er
bijvoorbeeld voor kiezen om zon- of windaandelen te kopen bij lokale energiecoöperaties.

pier

Zuid

IJm

De komende jaren gaat er voor woningbezitters in Nederland een hoop veranderen. Na 2050 moeten alle woningen van het aardgas afgesloten zijn. De
overheid werkt aan een landelijke planning waarin staat welke wijken wanneer afgesloten moeten zijn van aardgas. Maar woningeigenaren kunnen nu
al aan de slag om de woning voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst.

Op de brede stranden van Velsen is er
voldoende ruimte voor zowel de recreatieve strandbezoeker als beoefenaren
van sport. Voor de veiligheid van beide
zijn zones aangewezen voor recreatie en
voor sport. Na signalen over gevaarlijke
situaties, verhoogt de gemeente Velsen
nu de inzet van handhavers op de stranden.
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Gratis advies voor
aardgasvrije toekomst

Meer inzet handhavers op strand
lein

Duurzaam Bouwloket

Meer informatie
Via www.dancevalley.com en www.dutch-

valleyfestival.nl 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 tijdens de
evenementen bellen met het speciale telefoonnummer 020-4936050 van de organisatie, of een e-mail sturen naar info@udc.
nl. (foto: Friso Huizinga)
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Overlast
De gemeente realiseert zich dat de evenementen overlast kunnen veroorzaken. Samen met de organisator en vele adviseurs
wordt geprobeerd om deze overlast zo veel

mogelijk te beperken. Voor duizenden bezoekers geeft het bijwonen van een van
deze evenementen onvergetelijke ervaringen. Ook zijn de evenementen goed voor
de gemeente Velsen en voor het recreatieschap Spaarnwoude.

He

Geluidstesten
Op donderdag 9 en vrijdag 10 augustus
vanaf 12.00 uur zijn de geluidstesten voor
Dance Valley. Deze geluidstesten duren
maximaal 3 uur. Op donderdag 16 en vrijdag 17 augustus vanaf 12.00 uur zijn de
geluidstesten voor Dutch Valley en Latin
Village. Deze geluidstesten duren maximaal 3 uur. Deze geluidstesten kunnen
enige overlast geven.

EER

Veiligheids- en verkeersmaatregelen
De fiets-en wandeltunnel (Tacitustunneltje), die onder de snelweg A9-A22 loopt
en de Oostlaan in Velserbroek met de Oosterbroekerweg in recreatiegebied Spaarnwoude verbindt, is tijdens de drie eerstgenoemde evenementen gesloten. Net als
voorgaande jaren blijft de Amsterdamseweg open en zijn de woningen, bedrijven
en woonboten in Spaarnwoude bereikbaar.
Het verkeer wordt door Traffic Support
Events in goede banen geleid. Dit bedrijf
heeft veel ervaring met dit soort werkzaamheden. Ook werken de organisatoren
samen met gemeentelijke toezichthouders
om parkeerdruk in Velserbroek te beperken.

Informatie voor bewoners en bedrijven
Voor mensen die in het gebied wonen,
werken of bedrijven bezoeken is het goed
om te weten dat bij bepaalde punten
waar men Spaarnwoude met de auto binnenkomt, om legitimatie kan worden gevraagd.

KEN NEM ERM

Dit jaar zijn er in augustus op het Velsen
Valleyterrein in Spaarnwoude verschillende grote muziekfestivals. Op zaterdag 11 augustus 2018 is het Dance Valley Festival. Een week later, zaterdag
18 augustus 2018, vindt het Dutch Valley Festival plaats. De dag erop, 19 augustus 2018 het evenement: Latin Village. Op 15 september vindt een ander
nieuw evenement plaats. Daarover later
meer. U leest hier praktische informatie
over Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village.

3
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tes opleggen. De aangepaste zonering voor
kite- en windsurfers geldt in de zomerperiode (van 1 juli tot en met 1 oktober). Kijk voor
meer informatie ook eens op www.ijmuidenaanzee.nl.

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

Zaterdag 11 augustus van 12.00 tot 23.00 uur
Dance Valley in Spaarnwoude

Zondag 12 augustus van 14.00 tot 20.00 uur
Parksessie Velserbeek

Zaterdag 11 augustus van 09.00 tot 16.00 uur
Snuffelmarkt op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden

Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Infopagina
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gemeentevelsen |

gemvelsen

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie
over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Liniepad
46,
oprichten
(26/07/2018) 10289-2018

Verlengen beslistermijn

Velsen-Zuid
Genieweg 38, plaatsen pontonbrug en aanleggen in-/uitrit (02/08/2018 10259-2018

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 28 juli 2018 tot en met 3
augustus 2018 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Pruimenboomplein 40, plaatsen balkonbeglazing (30/07/2018) 10528-2018
Zwaanstraat 61, plaatsen erker (30/07/2018)
10629-2018
Andromedastraat 30, plaatsen erker
(29/07/2018) 10551-2018
Dirk Hartoghstraat 64, plaatsen dakopbouw
(31/07/2018) 10679-2018
Iepenstraat 19, legaliseren dakopbouw en
wijzigen gevel achterzijde (02/08/2018)
10808-2018
Velserduinweg 173, wijzigen winkelruimte
naar woning (31/07/2018) 10707-2018
Dirk Hartoghstraat 70, plaatsen dakopbouw
(01/08/2018) 10755-2018

Santpoort-Noord
Westerhoevelaan 6, plaatsen dakkapel
(30/07/2018) 10756-2018
Vlietweg 16, plaatsen gevelreclame
(02/08/2018) 10802-2018
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, kappen 12 bomen
(31/07/2018) 10704-2018
Wüstelaan
32,
vernieuwen
dak
(02/08/2018) 10816-2018 (gmeentelijk monument)
Velsen-Noord
Rooswijkerlaan 2, gebruiken kantine voor
BSO (01/08/2018) 10806-2018
Velserbroek
Watergentiaan 1, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achtergevel) (28/07/2018) 105282018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk

IJmuiden
Betelgeuzestraat 2, vergroten winkelpand
(31/07/2018) 8288-2018
Santpoort-Zuid
Nabij Schoterkerkpad en Van Dalenlaan te
Santpoort-Zuid, aanpassen overweg Santpoort-Zuid (31/07/2018) 8146-2018
Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 21, schilderen woonhuis
(31/07/2018) 7448-2018 (gemeentelijk monument)
Velserbroek
Liniepad
53,
vervangen
(02/08/2018) 6095-2018

schuur

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velserbroek

tuinhuis

Ingekomen aanvraag standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Velserbroek
Verkoop saté/broodjes, parkeerterrein Zeilmakerstraat m.i.v. 01/09/2018 (02/08/2018)
10778-2018
Ingekomen aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 5:5
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 167 (Blekersduin)
ontheffing werkzaamheden buiten werktijden in de nacht van 14 op 15 september
2018 (tussen 19:00 en 07:00 uur) met een
uitloop naar 20 september 2018 i.v.m. eventuele weersomstandigheden (28/07/2018)
10584-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Cornelis Vreeswijkpad ong., herinrichten
terrein rondom borstbeeld (31/07/2018)
7299-2018

Vlierstraat
9,
plaatsen
dakopbouw
(31/07/2018) 9456-2018
Nabij Kennemermeer, tijdelijk plaatsen paviljoen (Wikkelhouse) (02/08/2018) 91342018
De Ruijterstraat 158, plaatsen dakopbouw
(02/08/2018) 9431-2018

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 2, kappen boom
(01/08/2018) 9787-2018

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 16, herstellen dak
en schoorstenen (31/07/2018) 9114-2018
(gemeentelijk monument)

Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
Latin Village muziekfestival Spaarnwoude
op 19 augustus 2018 van 13.00 t/m 23.00 uur
(30/07/2018) 469-2018
Dance Valley, op 11 augustus 2018 van 12.00
tot 23.00 uur, Velsen Valley in Spaarnwoude
(30/07/2018) 28699-2017
Dutch Valley, op 18 augustus 2018 van 13.00
t/m 23.00 uur, Velsen Valley in Spaarnwoude (30/07/2018) 28773-2017

Velsen-Noord
Reyndersweg nabij beginpunt boardwalk,
inrichten maaiveldterrein t.b.v. plaatsen
verrekijker (31/07/2018) 6775-2018
Velsen-Zuid
Torenstraat
3,
plaatsen
aanbouw
(31/07/2018) 6813-2018
Van Tuyllweg 21, schilderen woonhuis
(01/08/2018) 7448-2018 (gemeentelijk monument)
Nabij Genieweg 36-38, gebruik weiland
voor parkeren, aanleggen 2 pontonbruggen
en maken in-/uitrit op de N202 (voor 3 evenementen) (06/08/2018)
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen rookmelders (31/07/2018) 8485-2018 (rijksmonument)

Velserbroek
Mina Krusemanstraat 6, plaatsen dakopbouw (31/07/2018) 9430-2018

Geweigerde evenementenvergunning
APV artikel 2:17
Velsen-Noord
Circus Renz Berlin, circusvoorstellingen
veld bouwperceel Concordiastraat op 10 en
11 september 2018 van 09.00 t/m 20.00 uur
(31/07/2018) 9334-2018
Verleende vergunning voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV
artikel 5:5

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg viaduct A22 oprit IJmuiden,
ontheffing werkzaamheden buiten werktijden in de nacht van vrijdag 24 augustus 2018
op zaterdag 25 augustus 2018 (tussen 20.00
en 05.00 uur) (01/08/2018) 9872-2018
Bloemendaalsestraatweg 167 (Blekersduin) te Santpoort-Zuid
ontheffing werkzaamheden buiten werktijden in de nacht van 14 september 2018 op
15 september 2018 (tussen 19:00 en 07:00
uur) met een uitloop naar 20 september
2018 i.v.m.eventuele weersomstandigheden
(06/08/2018) 10584-2018
Buiten behandeling stellen standplaatsvergunning APV artikel 4:5
IJmuiden
Lange Nieuwstraat t.o. Stals, verkoop snacks
tijdens oliebollenseizoen (02/08/2018)
7388-2018
Planetenweg t.o nr. 76, verkoop snacks
(02/08/2018) 7396-2018
Geweigerde standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18
Driehuis
Driehuizerkerkweg, exploiteren van een
mobiele frietkraam (02/08/2018) 90522018.
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9 augustus 2018
met 26 augustus. Zie ook www.
charlesbruijn.com

16.00 uur, iedere woensdag.

te Kerk Alkmaar. Wekelijks tot en
met 5 september, aanvang 20.15
uur. Vanavond met organist Arjen Leistra.

Parksessie Velserbeek. Van 14.00
tot 20.00 uur.

▲

16 AUGUSTUS
(foto: aangeleverd)
Kermis tot en met 14 augustus
in Castricum op De Brink. Kermis
wordt vandaag om 14.00 uur geopend, waarbij Clown Afredo vrij- (foto: aangeleverd)
kaartjes uitdeelt. Meer informatie Fadomuziek bij Een Zee van Staal
in Wijk aan Zee met het duo
op www.kermiscastricum.nl.
FADOpelos2, 14.00 uur.

9 AUGUSTUS

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Klassieke muziek. Jonge internationale toptalenten spelen kamermuziek in de Dorpskerk in Castricum, aanvang 20.00 uur. Bezoekers kunnen pianowerken van
Chopin en Schumann horen en
stukken voor viool en piano van
Brahms, Fauré en Wieniawski.
Kaarten (18,-) aan de zaal of online via www.tihms/concerten.
Kermis wordt ingeluid met live
muziek bij café My Way in Castricum.

(foto: aangeleverd)
Presentatie van de Zomerweek
van Stichting Vocatie Castricum
in de Maranathakerk om 20.00
uur. Te horen is het Vocatiekoor
o.l.v. Raghna Wissink en Marlijn
Zee- en Havenmuseum IJmuiden 11 AUGUSTUS
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- Snuffelmarkt op de Lange Nieuw- Wackers, met als solist mezzosopositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ straat IJmuiden. Van 09.00 tot praan Anneloes Volmer en met
begeleiding van pianist Margo
en ‘100 jaar staaltransport in de 17.00 uur.
Hoebe. De toegang is vrij.
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der Veer. 3 Buitenplaats Beeckestijn: TenSpeurtochten voor kinderen van toonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
kleuter tot puber.
Toegang 4 euro.
12 AUGUSTUS
Pieter Vermeulen Museum: TenPieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor ietoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
dereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
10.00 tot 17.00 uur.
knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de enFort Veldhuis, luchtoorlogmusetreeprijs.
um, Genieweg 1 te Heemskerk is
open van 11.00 tot 17.00 uur. De
Kermis op het Meerplein 13.00gehele dag wordt er in de filmzaal
24.00 uur. Harddraverij in ceneen unieke film vertoond over de
trum van Beverwijk. Aanvang
Nightbombers. Hoe een nacht13.00 uur.
aanval op een Duitse stad wordt
voorbereid en uitgevoerd. Een
uniek historisch document.
(foto: Friso Huizinga)
10 AUGUSTUS
Dance Valley van 12.00 tot 23.00
Buitenplaats Beeckestijn: Ten- uur. Zie www.dancevalley.com
toonstelling ‘Resonance’. Ge- voor meer informatie.
opend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Zomer op het Plein in Alkmaar
om 14.30 uur met Pitou en om
15.30 uur Wende. Gratis entree.

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Forteiland geopend voor publiek.
Afvaart met de Kon. Emma om
12.45. Retour om 15.15 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
van Arie van der Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl

13 AUGUSTUS
Zonnetrein rijdt door de Schoorlse Duinen, iedere zondag en
woensdag 13.00 uur vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen.
Reserveren: 072-5093352. (foto:
Staatsbosbeheer)
Zomeravondconcert

(foto: Pixabay)
Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen. Start 10.00
uur vanaf dorpshuis Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Wandeling duurt ± 45 minuten in een rustig tempo. Na de
wandeling koffie/thee en een geheugenspelletje. Voor interesse als deelnemer of begeleider,
Janneke Cluistra, telefoon 0233031228.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
van Arie van der Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

in

rtvseaport.nl/agenda

Gro-

Kroegloperschaaktoernooi druk bezocht

Santpoort-Noord - Op dag 2
van Dorpsfeest Santpoort was
het tijd voor het zevende Kroeglopertoernooi. Ditmaal ontbraken Manor en Laantje als speellocaties, maar dankzij Korf catering hadden we er met de feesttent op de Weyman Weide een
mooie locatie bij.
Dankzij het stralende weer was
er ook weer een mooi aanZee- en Havenmuseum IJmuiden
tal deelnemers: maar liefst 126
open van 13.00 tot 17.00 uur. Exschakers meldden zich ’s ochpositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
tend bij de Wildeman. Onder
14 AUGUSTUS
en ‘100 jaar staaltransport in de
hen tweevoudig kampioenen
Pieter Vermeulen Museum: Ten- Hing Ting Lai & Tobias Kabos,
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuitoonstelling ‘Waterwijs’ voor ie- oud-winnaar Arno Bezemer en
den’ van Arie van der Veer. 3
dereen vanaf 4 jaar. Open van oud-Santpoorter Robbert van
Speurtochten voor kinderen van
10.00 tot 17.00 uur.
kleuter tot puber.
het Kaar, snelschaakcracks Ma(foto: aangeleverd)
nuel Bosboom en Benjamin
Zee- en Havenmuseum IJmuiden Zee- en Havenmuseum IJmuiden Nachbar en de BN-ers Nick Schilopen van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- der en Tex de Wit, lokale favoriepositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ ten Peter de Roode en Bas Haen ‘100 jaar staaltransport in de en ‘100 jaar staaltransport in de ver en andere local heroes zoals
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui- team Hageman en team Swier.
(foto: aangeleverd)
van Arie van der Veer. 3 Speur- den’ van Arie van der Veer. 3 In de Wildeman werd iedereen
Open Tuindagen bij ATV De Hof- tochten voor kinderen van kleu- Speurtochten voor kinderen van zoals altijd gastvrij ontvangen
geest, Spekkenwegje 2 in Sant- ter tot puber.
kleuter tot puber.
met een lekkere koffie van de
poort-Noord. Van 12.00 tot 18.00
Wildeman en een warme glimuur.
Open Tuindagen bij ATV De Hof- Kidsdag bij SnowPlanet. Voor kin- lach van onze onmisbare hulp
geest, Spekkenwegje 2 in Sant- deren van 5 tot en met 12 jaar. Zie aan de inschrijftafel Anne& AnZee- en Havenmuseum IJmuiden poort-Noord. Van 11.00 tot 16.30 voor meer informatie www.snow- ne. Al snel was de indeling voor
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- uur.
planet.nl.
de 1e ronde bekend en konden
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
de schakers na een welkomst(foto: aangeleverd)
en ‘100 jaar staaltransport in de
Spreekuur Sociaal Wijkteams in praatje van HarddraverijvoorPieter Vermeulen Museum: Ten- IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, zitter Bas Kuntz en Schaakclub
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie- van Arie van der Veer. 3 Speurvoor patiënten en hun familie. El- Santpoort voorzitter Rob de
dereen vanaf 4 jaar. Open van tochten voor kinderen van kleuke dinsdagmiddag van 14.30 tot Roode snel van start.
13.00 tot 17.00 uur.
ter tot puber.
16.30 uur onder de trap in de hal In de eerste ronde lieten de
van het ziekenhuis.
twee sterkste duo’s al gelijk een
Optreden Delta Singers in Verhalfje liggen. de Jong & Lampleeghuis Velserduin in IJmuimers en van Rees en Gravemaden. Aanvang 15.00 uur.
ker haalden een halfje tegen
respectievelijk Lai en Kabos en
15 AUGUSTUS
Raj aan Zee, tot en met 12 augusKlein& Roggeveen.
tus festivalweek met film, theater
Zo waren Keetman en van
en muziek in Wijk aan Zee. VoorLiempt na ronde 3 de trotse kopstellingen vinden plaats in een
lopers met 6 uit 6. Helaas verlozogenaamd Raj-paleis (tent) op
ren zij de twee rondes daarna.
het Julianaplein in Wijk aan Zee.
Na ronde 5 was het eigenlijk
Voor prijzen en (passe-partout en
weer net als afgelopen jaren en
losse) tickets of meer informatie
stonden Lai & Kabos weer bo(foto: aangeleverd)
kijk op www.facebook.com/raj.
venaan met 9 uit 10. Maar er
(foto: aangeleverd)
Charles Bruijn Reflect, expo in de
on.tour.
moest nog wel goed voor geSpaarndamse kunstmarkt. Zie Engelmunduskerk, Kerkplein 1
schaakt worden want ze werook www.marselje.nl/kunstmark- in Velsen-Zuid. Elke zondag ge- (foto: aangeleverd)
den op de voet gevolgd door
ten
opend van 13.00 tot 16.00 tot en Streekmarkt in Bakkum, 11.00- de Wit en Hendriks en Bosboom

en Nachbar.
Dat ging ze uitstekend af en zo
waren na 7 rondes Hing Ting Lai
en Tobias Kabos opnieuw de terechte kampioenen met 11,5 uit
14 en konden de prachtige nieuwe wisselbeker van Swier sportprijzen in ontvangst nemen. Op
maar liefst een vol punt werden
last-minute aanmelders Manuel
Bosboom en Benjamin Nachbar
2e met 10,5 uit 14.
De ratingprijzen t/m 1900 waren
voor Dragan Skrobic en Ard van
Beek en Maurits de Jong en Anton Lammers (winnen altijd in
Santpoort). De ratingprijzen t/m
1650 waren voor Özden Tuna en
Frederik van Steenbergen, Barry Broek en Elmar de Roodeen
Frans van der Heiden & Willem
van Randwijk.
De ratingprijzen t/m 1400 waren
voor Jeroen Zweers en Edwin
Mons, Hans Loef en Ton Vis en
Shrey Jaitly en Abhishek Pillai
(tevens de jeugdprijs).
Na afloop werd er door maar
liefst 39 schakers nog flink gesmuld van een heerlijk buffet bij
speellocatie Chen Tong Kong en
werd er nog tot laat door getafeld.
Voor de organisatie was het
weer een geslaagd toernooi!
Maar dat alles kan natuurlijk
niet plaatsvinden zonder de
hulp van mijn mede-organisatoren Rob de Roode en Bas Haver, de dames Anne en Anne en
de Harddraverijvereniging Santpoort & Omstreken.
Veel dank ook aan de speellocaties café de Wildeman, café Bartje, Brasserie Bank, restaurant
Dingespoort, restaurant Chen
Tong Kong, Hotel de Weyman
en Korf catering van de feesttent en onze sponsoren Swier
sportprijzen, Santpoorts bier,
Molenduyn bier, de Santpoortse Verleiding, lunchroom Laantje, Wijnhuis ten Bilt en Gall&Gall
van Zetten.
De organisatie hoopt volgend
jaar weer een beroep op jullie te
mogen doen!

Dorpsfeest Santpoort
De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Aad
de Gier en Joost Wouters
van Dorpsfeest Santpoort, Foto Michel en
Belinda Put.

Meer foto’s en alle uitslagen op www.facebook.com/
dorpsfeestsantpoort.

Dorpsfeest Santpoort
Uitslagen:
Skatepop
Rookie: 1. Anouk Ocenasek, 2. Julius
Tromp, 3. Tyen Lim. Advanced: 1.
Jayden de Kruif, 2. Wessel Burlager,
3. Harm van de Heijde. Best Trick:
Wessel Burlager.
Handboogschieten
Jeugd: 1 Steef Hofland, 2. Vicky
Schuylenburg. Heren: 1. Jan Nederlof, 2. Michael Tijsterman. Dames
(na shoot off ): 1. Denise Bekker,
2. Laura Velgersdijk. Quiz: 1. Vicky
Schuylenburg.
PETANQUE
Heren: 1. Ben van Assema met (3
punten, saldo 24), 2. Sjoerd Blanker
(3/24) en Jacques Winnubst (3/23).
Dames: 1. Joke de Vos (3/19), Tonny
Paap (3/19) en Mary van Straaten
(2/16). Jeugd: 1. Joan Filmer (2/6),
2. Daniël van Duivenbode (2/-3) en
Bram Jumelet (1-10)
Wielrennen
Heren: 1. Nick Toonen, 2. André van
Reek, 3. Brian Burggraaf. Dames
Puntenkoers: 1. Evy Kuijpers, 2. Rozanne Slik, 3. Bente van Teeseling.
7 van Santpoort
Kidsrun (1 km): Snelste jongen: Lars
Weber (tevens snelste Santpoorter). Snelste meisje: Linde Nijssen
(tevens snelste Santpoortse). 7 van
Santpoort (7 km): Edwin van Geldorp (tevens snelste Santpoorter).
Snelste vrouw: Kristy Timmers (tevens snelste Santpoortse).
Gymkana
T/m 11 jaar: 1. Lucy Freeze op Evantie, 2. Chelsea Gerrits op Christy, 3.
Joanne Gerrits op Christy. 12 jaar en
ouder: 1. Marloes Steffens op Apollo,
2. Jennifer Schenk op Apollo, 3. Julia Kievits op Katla. Stoelendans: 1.
Maud Stephanus, 2. Jennifer Schenk
Steenwerpen
1. De mannen met 228 punten
(Alexander de Rover, Flip Vervliet,
Jochem de Bie, Kees Tromp), 2. The
Fast Stones met 208 punten (Walter
Posno, Esther Posno, Quirijn Posno,
Theo van Rooden) en 3. Hibmacadamia met 191 punten (Sjaak, Jules,
Emmel en Struik)
Buikschuiven
15 jaar en ouder (73 deelnemers): 1.
Joris Bergman (‘De Navel’), 2. Dennis
Wijker (‘The Bellyman’) en 3. Rens
Hagen (‘Bronzige Rens’). 6 t/m 14
jaar (155 deelnemers): 1. Sam Kors,
2. Chimene van der Vlugt, 3. Ties
Seegers.

Steppenrace
Heren: 1. Team Goes / Heeremans
(Arnoud Kloosterboer, Rik Heeremans, Jens Jansma, Dennis Goes), 2.
Orange on Top (Lennard Thijssen,
Yannick Branco, Bas Goosens, Bjarne
van Oord), 3. Timmerbedrijf Ben
Wempe (Kees Tromp, Bram Wempe,
Brian Kramer, Chiel Wempe). Dames:
1. Meiden van de Radboud (Ronja
de Brouwer, Dionne Diependaal, Leanne van der Putte, Merel Tromp), 2.
Het Palet (Britt, Kriss, Anniek, Lara), 3.
Team de Wildeman (Bibi Glas, Demi
Spronk, Anne Kaptein, Carlijn Kok).
Santkamp
4 t/m 6 jaar: 1. Kossen Duo in 1:42
(Geoffrey Kossen en Indy Kossen), 2.
Babettie Spagetti in 1:43 (Joost van
het Kaar en Babet van het Kaar), 3. Girlpower in 1:46 (Pauline Joosten en Elise
Kors). 7 t/m 10 jaar: 1. De Kameleonen
in 2:07 (Erwin de Vries en Thom van
Zijl), 2. De Remmetjes in 2:22 (Robin
Rem en Melody Rem), 3. De Pokemons
in 2:24 (Thierry Hoogeland en Ryan
Hoogeland. 11 t/m 15 jaar: 1. De Matties in 1:23 (Carla Vlieland-Nijssen en
Marit Vlieland), 2. De Verslinders in 1:26
(Marcel Nijssen en Linde Nijssen), 3.
Hurry Hup Heeremans in 1:31 (Luuk
Heeremans en Steyn Heeremans).
Klaverjassen
1. Arie Kuiper met 6398 punten, 2.
Frans Looy met 5921 punten, 3. Elly
Nijssen met 5862 punten. Poedelprijs:
Truus Lammers met 2266 punten.
Ledenloterij
Op de laatste zaterdag van het
Dorpsfeest Santpoort werd een loterij gehouden onder de leden van de
Harddraverij Vereniging. Hoofdprijs
was een Verwenarrangement voor
twee personen op Landgoed Duin
& Kruidberg, bestaande uit een ontvangst met prosecco, een viergangendiner met bijpassend wijnarrangement in het sterrenrestaurant, een
overnachting in een landhuiskamer
met verrassing op hotelkamer én
een uitgebreid ontbijtbuffet! Deze
prijs is gewonnen door de familie J.
Verkruyssen (lidnummer 1394). De
tweede prijs, een high tea voor twee
personen, is gewonnen door de
familie F. Hoenderdaal (lidnummer
1642). Van harte gefeliciteerd!
Tentquiz
1. Peerenboom met 65 punten, 2.
Team 5 correctie Team 3 met 64
punten en 3. De gezusters Molenaar
met 63 punten. Volledige uitslag op
www.tentquiz.tk.

Ringsteken
Ringsteken op de fiets t/m 9 jaar:
1. Mel Hartkamp, 2. Babette Bouwens,
3. Bryenne Mesman. Schoonste geheel: Mik van den Bos. Ringsteken op
de fiets t/m 14 jaar: 1. Kim Seegers,
2. Stefano Otte, 3. Daan Schouten.
Schoonste geheel: Matthijs Hofland.
Ringsteken op de scootmobiel:
1. De Vrij Williger (Hans Voorting),
2. Chris van Weelderen, 3. Arie van
Schooten. Schoonste geheel: De Vrij
Williger (Hans Voorting). Ringsteken
op de pony: 1. Robin Cornelissen met
Camilla, 2. Brenda Morriën met Bacardi, 3. Kelly van den Hoek met Lindsey.
Schoonste geheel: Bram Vink en Chelsey Lampers verkleed als vrijwilligers
van de Zonnebloem.
Ringsteken op het paard: 1. Levie
Beumer met Sparkling Happy, 2. Floor
van Schie met Signorita Pandora, 3.
Jannie Schipper met Mister Magic.
Schoonste geheel: Pleun van den
Haak met Opus. Ringsteken op de
brommer: 1. Koos Rutte en Mieke
Rutte, 2. Michiel Abbing en Liz Abbing, 3. Bas Kors en Ron Kors. Schoonste geheel: Nikita Plug en Dionne
Ramerman als ‘De grottenduikers’
(thema helden en Monique van Steijn
en Ruth Rutte ‘De smeltende ijskappen’.)
Paardenkeuring
Algemeen Dagkampioen
Harley van Ponydijk voorgebracht
door Bianca Koerts
Pony’s t/m 1.07 cm stokmaat: 1. Harley van Ponydijk voorgebracht door
Bianca Koerts, 2. Cwincie van der Lindervelde voorgebracht door Iris Glas,
3. Bentley voorgebracht door July van
Poppel. Schoonste geheel is Camilla
voorgebracht door Robin en Bo Cornelissen.
Pony’s 1.08 t/m 1.20 stokmaat: 1. Pluk

voorgebracht door Jim Weel en Eva
Reitra, 2. Red Rabbit voorgebracht
door Maudy Snijder, 3. Rose voorgebracht door Indy Schneider. Schoonste geheel is Desert voorgebracht
door Naomi.
Pony’s 1.21 t/m 1.39 stokmaat: 1.
Casper voorgebracht door Maite
Hoekstra, 2. Christy voorgebracht
door Charon van der Smissen, 3. High
Flown’s Stecy voorgebracht door
Stefanie Keijer en Maartje Bosma.
Schoonste geheel is Rocky voorgebracht door Daan Spaansen en Tessa
Vink.
D- en E-pony’s 1.40 tm 1.57 stokmaat:
1. Nena voorgebracht door Demi
Kandorp, 2. Aurora voorgebracht
door Danielle, 3. Opus voorgebracht
door Pleun van den Haak. Schoonste
geheel is Gianni voorgebracht door
Destiny van Duijn.
Rijpaarden vanaf 1.58 stokmaat: 1.
Luna voorgebracht door Tessa van
der Vlis, 2. Valentino voorgebracht
door Kelly Kroon, 3. Galanzo voorgebracht door Lotte. Schoonste geheel
is Didi van ‘t Schermereiland voorgebracht door Twink Hogervorst.
Speciale rassen: 1. Imke voorgebracht
door Sebastiaan Borman, 2. Laura van
Landmanleven voorgebracht door
Eva, 3. Gjendra voorgebracht door
Sarah van der Poll. Schoonste geheel
is Zora voorgebracht door Babette
Schouten.
Veteranen vanaf 22 jaar: 1. Daisy
voorgebracht door Rosa van der
Knaap, 2. Ginger voorgebracht door
Mariska Damstra, 3. Hoefske voorgebracht door Sam Stephanus. Schoonste geheel is Tornado voorgebracht
door Kiki Koene.
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Wethouders Diepstraten en Verwoort nemen kijkje bij opbouw evenementen in Velsen Valley

‘Verbinden wordt steeds belangrijker’
Velsen-Zuid - De komende weken staat de Velsen Valley drie keer
vol met feestende mensen. Zaterdag voor de 24ste editie van
Dance Valley, een week later voor Dutch Valley en Latin Village.
Op de evenementen worden zo’n 100.000 bezoekers verwacht. De
wethouders Jeroen Verwoort en Bram Diepstraten namen eerder
deze week een kijkje bij de opbouw.
,,Kijk, hier stond de EHBO-tent
altijd.’’ Projectmanager
Rob
Bout van UDC, het bedrijf achter Dance Valley en Dutch Valley,
wijst naar een hoger gelegen terrein vlakbij de hoofdingang waar
nu een grote blauwe tent is opgebouwd. ,,Door de nieuwe indeling van het terrein is overal meer
ruimte. Vooral op het tweede
veld, waar een veel groter openluchtpodium komt. Ik weet zeker
dat dit de festivalsfeer ten goede komt.’’ Tijdens een rondleiding
over het terrein laten de twee
nieuwe wethouders zich uitgebreid informeren over de evenementen die Velsen de afgelopen
jaren op de kaart hebben gezet.
Dat bij de promotie van de festivals consequent wordt gesproken over Velsen Valley, vindt Jeroen Verwoort (economische zaken, citymarketing) een goede
zaak. ,,Ik ben er sinds 2000 meerdere keren geweest en weet dus
dat er in het begin Amsterdam
op de poster stond. Dat is gelukkig al lang niet meer zo. Door te
benadrukken dat de evenementen in Velsen plaatsvinden en dat
te koppelen aan onze citymarketing, denken we dat de bezoekers nog een keer terugkomen
voor al het moois dat we in onze gemeente hebben. Op die ma-

nier kunnen ook de lokale ondernemers er iets aan verdienen. We
moeten ons realiseren dat Dance
Valley, Dutch Valley en Latin Village een nationale en zelfs internationale uitstraling hebben. Het levert ons een enorme hoeveelheid
gratis promotie op. Het is fijn dat
Velsen tot een select groepje gemeenten behoort dat in staat is
om dit soort festivals op een goede en veilige manier te faciliteren. Daar mogen we echt trots op
zijn.’’
Balans
Bram Diepstraten, in zijn hoedanigheid als wethouder van Velsen ook bestuurder van het Recreatieschap Spaarnwoude, vindt
het vooral belangrijk dat er sprake is van een goede balans tussen feesten, recreëren en wonen.
Dat moet tot uiting komen in het
nieuwe bestemmingsplan voor
het deel van Spaarnwoude waarin veel evenementen plaatsvinden. ,,De festivals die eerder jaar
plaatsvonden bij De Ven, achter de HVC aan de Amsterdamseweg, waren proeftuinen’’, legt
Diepstraten uit. ,,De gemeenteraad en het recreatieschap hebben vastgesteld wat de grens is
en binnen die kaders zijn we nu
aan het kijken wat er mogelijk is.

Voor het recreatieschap betekent
meer evenementen ook meer
geld. Geld dat hard nodig is om
achterstallig onderhoud weg te
werken. Maar het uitgangspunt
is en blijft dat de balans in orde
moet zijn. We staan in een deel
van Velsen dat primair bedoeld
is om te recreëren en bovendien
wonen hier ook mensen. Daar
moeten we terdege rekening
mee houden. Wat dat betreft is
het een grote winst dat de op- en
afbouwperiode een stuk korter is
dan geworden. Dat is alleen maar
goed voor het draagvlak in de directe omgeving van het evenemententerrein.’’

telt halverwege de rondleiding
dat hij blij is met de constructieve wijze waarop het overleg met
de gemeente Velsen, de Veiligheidsregio Kennemerland en andere overheidsdiensten verloopt.
,,We zitten regelmatig met elkaar
rond de tafel om te kijken hoe we
onze evenementen veiliger kunnen maken. Dat is een hele prettige manier van werken. Je merkt
aan alles dat de mensen in deze
regio ruime ervaring hebben met
grotere festivals.’’ Dat UDC en A
Venue onlangs besloten hebben
om hun krachten formeel te bundelen, kan worden gezien als een
blijk van vertrouwen. ,,Onze samenwerking levert grote voordeKrachten bundelen
len op voor de productie, de proM’barek Ben Addi, business ma- grammaring en de aankleding
nager van A Venue en mede-or- van het terrein’’, aldus Ben Addi.
ganisator van Latin Village, ver- ,,Ook duurzaamheid en vergroe-

ning zijn thema’s die je makkelijker samen oppakt. Hoe zorgen
we ervoor dat de afvalstroom vermindert? Is het tijd om te gaan recyclen of over te stappen op hardcups?’’ De organisator dagdroomt
ook van een broedplaats voor opkomend (lokaal) talent en een samenwerking met het onderwijs.
,,Het lijkt mij heel verfrissend om
leerlingen van de opleiding entertainment naar onze festivals te
laten kijken en te vragen wat zij
er nou van vinden. Dan laat je het
ze écht ervaren. Kijk, dit is het vak
wat jullie straks gaan uitoefenen.
Als we jonge mensen op die manier iets kunnen meegeven, zou
dat heel mooi zijn.’’

ge sluit goed aan bij de visie van
het gemeentebestuur. ,,Verbinden wordt steeds belangrijker’’,
zegt Jeroen Verwoort. ,,Dat geldt
voor bedrijven en organisaties,
van groot tot klein. In dit geval is
er sprake van een natuurlijk proces omdat beide partijen al jaren
met elkaar te maken hebben. Zij
hebben ondervonden dat ze van
elkaar kunnen leren en samen
sterker staan. Ik nodig de nieuwe
organisatie daarom graag uit om
deel te nemen aan de evenemententop die wij in het najaar organiseren. Daarbij willen we iedereen die iets te maken heeft met
de grote publieksfestivals met elkaar aan tafel zetten om ervaringen uit te wisselen en verbeterEvenemententop
punten te melden. Ik weet zeker
De samensmelting van Dance dat iedereen daar baat bij kan
Valley, Dutch Valley en Latin Villa- hebben.’’ (Friso Huizinga)

Lindsey Pegram leidt
Pikeursprijs-klassement

IJmond - Vorig jaar was zij de winnaar van de derde Rabobank Pikeursprijs van de IJmond en dit jaar Heemskerk de trofee alsnog zeker
gaat zij opnieuw aan de leiding: pikeur Lindsey Pegram, die vorige week in Santpoort overtuigend stellen.
de winst pakte met Calistokingsdeep.
Na twee van de vier IJmonddraverijen lijkt de titelhoudster goed op
Vorig jaar was zij er in Santpoort ve verplichtingen. Omdat haar di- ment hiervan onvoldoende wisten weg om als eerste de pikeurstitel
niet bij wegens andere sportie- recte tegenstanders in het klasse- te profiteren, kon Pegram toen in van Rabobank IJmond te prolongeren. Een derde plaats in IJmuiden en winst in Santpoort, plus
de punten die ze met het tweede door haar gereden paard wist
te verzilveren, brengen haar op
28 punten. Verliezend finalist in
Santpoort, Ruud Pools en John de
Leeuw, als derde geëindigd (en
vierde in IJmuiden) volgen in haar
kielzog met ieder 19 punten. Rick
Wester, winnaar in IJmuiden, pakte
gisteren weinig punten maar staat
met 18 punten nipt op de vierde
plaats.
De Pikeursprijs is in het leven geroepen als extra stimulans voor rijders om in de vier IJmond-draverijen sterk aan de start te verschijnen.
De Pikeursprijs bestaat uit een trofee en een cheque van 1.000 euro
die geheel ten goede komt aan de
rijder of rijdster – in tegenstelling
tot het prijzengeld van de koers,
dat wordt geïncasseerd door de
eigenaar van het paard.
Tijdens de harddraverij op de Beverwijkse Breestraat kunnen de
kaarten weer worden geschud.
De uiteindelijke beslissing valt pas
donderdag 6 september op de
Marquettelaan in Heemskerk. (foto: Dorpsfeest Santpoort)

Velsen Valley: drie grote
festivals in twee weken tijd
Velsen-Zuid - Dance Valley
vindt plaats op zaterdag 11 augustus en duurt van 12.00 tot
23.00 uur. Op het hoofdpodium zijn Fedde le Grand, Quintino, Showtek en Steve Aoki
de headliners. De andere stages zijn Urban (onder meer Lil’
Kleine, Boef ), Axtone, Crazyland (Chuckie, Dannic), Freestyle (The Partysquad, Pavo, JeBroer), Hardstyle (Cryptonite,
Frontliner) en Crossover/Eclectic (Billy the Kit).
Op zaterdag 18 augustus staat
het terrein van 13.00 tot 23.00
uur in het teken van Dutch Valley. Op het hoofdpodium treden dan bekende artiesten op
zoals Kensington, André Ha-

zes, Mr. Polska, Broederliefde,
JeBroer, Maan, Waylon, Barry
Hay, Tino Martin, Alain Clark en
Kenny B. Er zijn nog zes anders
stages waar de bezoekers van
Dutch Valley terecht kunnen:
Hip Hop, Go! Après Ski, Bij ons
in de Jordaan, Hollands Glorie,
Foute Feest Festijn en het Disco Bingoparadijs.
Kaarten zijn te koop via www.
dutchvalley.nl en www.dancevalley.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over vervoer,
munten en andere praktische
zaken. Latin Village op zondag 19 augustus is inmiddels
uitverkocht. Tijdens dit festival gaat ook de tweede vallei
open. (foto: Friso Huizinga)

16

9 augustus 2018

Tennisvereniging
Groeneveen op de schop

Regio - Afgelopen maandag is de
‘grote verbouwing’ van LTC Groeneveen aan het Kerkepad van
start gegaan. Het tennis zit weer
in de lift. Padel, een nieuwe speltak, is trendy. De tennisvereniging van Santpoort-Noord zit niet
stil en speelt hier op in. Dat betekent aanleg van all weather banen, padelkooien en kinderbaantjes. “Veel, maar dankbaar werk,
dat maakt dat Groeneveen in oktober klaar is voor de toekomst”,
aldus een trotse projectleider Jan
Wittebrood.
Ondanks de zomerhitte heeft hij
diverse vrijwilligers kunnen optrommelen voor de voorbereidende werkzaamheden. Te beginnen met het ontwerpen van
het nieuwe park, huidige graveltoplagen afvoeren, oude bestrating eruit, leidingen graven etc.
De aannemer is deze week begonnen. Deze zal voor de ombouw circa 8 weken nodig hebDe spelers namen de juiste maat- ben. Het huidige oude gravel
regelen en trotseerden de hitte wordt grotendeels vervangen
door veel water te drinken. Ook door een nieuwe toplaag, waardit jaar voerden gezelligheid en door er ook in de winter
sportiviteit de boventoon.
kan worden gespeeld. Verder
Het toernooi werd, na de prijs- krijgt Groeneveen twee padeluitreiking, door veel deelnemers banen. Padel, een nieuwe racdansend afgesloten onder muzikale begeleiding van Cock Zwanenburg. (foto: aangeleverd)

ketsport die snel in populariteit groeit en waarvan de vereniging de primeur heeft in de
IJmond. Padel is een sport voor
jong en oud, beginner of competitiespeler. Het brengt plezier, fitheid, vriendschap, maar ook inzicht. Padel speel je bijna altijd 2
tegen 2.
Wie de jeugd heeft, heeft de toe-

Santpoort-Noord - Molenaar
Muziek, de muziekwinkel aan de
Hagelingerweg 98, heeft de deuren definitief gesloten. Ruim drie
decennia lang was de winkel een
begrip in de regio. Nu is het voor
eigenaar Bertus Molenaar (75)
tijd geworden voor een nieuw
tijdperk.
Veel muzikanten uit de regio wisten Bertus Molenaar in de loop
der jaren te vinden. Hij wordt geroemd om zijn inventieve vakmanschap en had zowel amateurmuzikanten als professionals
als klant. Molenaar begon zijn
zaak in een werkplaats achter zijn
woning, maar verruilde die later
voor het winkelpand aan de Hagelingerweg. Een plek waar hij
heel wat muzikanten heeft geholpen, wanneer hun instrument
ernstige schade had opgelopen.
Zelfs de meest ingewikkelde reparaties ging hij niet uit de weg
en ook de hopeloos ogende gevallen wist hij vaak toch weer in
aanwezig die meer vertelt over orde te krijgen. ,,Wat stuk is, kan
de indrukwekkende stalen beel- heel’, zo luidde zijn motto en meden en de kunstenaars in het
beeldenpark.
Toegang en rondleiding is gratis.
Opgeven is niet nodig. Het beeldenpark bevindt zich op de hoek
van de Bosweg en de Reyndersweg in Wijk aan Zee. De wandeling begint om 14.00 uur vanaf de
entree van het park. (foto: aangeleverd)

nig maal riep hij: ,,Als het niet bestaat, dan maak ik het wel.’’ Dat
was dan geen loze belofte, het
lukte hem dan doorgaans ook om
tot het gewenste resultaat te komen.
Ondanks zijn hoge leeftijd liep
Bertus nog altijd dagelijks fluitend naar zijn werk. Buurtbewoners hebben via sociale media al

IJmuiden - ,,Met al het nieuws over
het Zomerfestival .IJmuiden en
Dorpsfeest Santpoort zou je bijna
het Velserduin Zomerfeest vergeten’’, zegt Mark Metselaar met een
knipoog.
In het woonzorgcentrum startte 30
juli het zesweekse festijn om de bewoners zoveel mogelijk een vakantiegevoel in eigen huis te geven. Zo
zijn er veel muziek- en theateroptredens en lezingen. De IJmuidense singer/songwriter Fabiana Dammers trad als eerste op. Maar ook
Lily Kok en het Delta Combo, Erik
Baalbergen (Typisch IJmuiden), De
Raddraaiers, Klaas Visscher, Duo
Carmen, Jan Zwanenburg en de
Deltasingers kwamen langs. In de
komende weken volgen nog zanger Harald Veenstra, Poppentheater Poppengrollen, musicalster Mariska van Kolck (foto), Noam Vazana, Midday Singers, Johnny van
Elk, Cees de Baare, Soul and Sense
en 31 augustus zanger/pianist Aristakes als feestelijke afsluiter van het

Zomerfeest.
,,Maar natuurlijk hebben we ook de
barbecues, uitstapjes en nog veel
andere zonnige activiteiten’’, ver-

komst. Groeneveen is blij met
haar groeiende aantal leden. Onder de nieuwe aanwas veel jeugd.
Vandaar dat in de parkachtig aanleg vier kinderbaantjes zijn opgenomen. Evenals ruimte voor een
speelterreintje met picknicktafels, zodat trotse ouders de activiteiten van hun jeugd kunnen volgen. (foto: aangeleverd)

Warm maar reuzegezellig
IJmuiden - Het Zicht open 50+
tennistoernooi van LTC de Heerenduinen is ondanks de enorme
hoge temperaturen heel succesvol verlopen. Het toernooi werd
afgelopen week voor de twintigste keer georganiseerd. Zicht Risico- en verzekeringsadviseurs was
voor het vierde achtereenvolgende jaar hoofdsponsor.

Mede dankzij de inzet van veel
vrijwilligers werd het een geslaagd toernooi. Zij zorgden voor
de organisatie, kassa- en bardiensten, het bijhouden van de standen en de heerlijke hapjes na afloop van alle wedstrijden.
Jaarlijks hoopt de wedstijdleiding
dat de regen uitblijft, maar dit
jaar snakte zij wel naar een buitje.

Molenaar Muziek
sluit de deuren

laten weten zijn fluitje vier keer
per dag te gaan missen, want zo
wisten ze altijd hoe laat het was.
Vorige week zijn alle instrumenten en accessoires als snaren,
plectrums en rieten verkocht
aan een collega-muziekhandel in
het zuiden van het land. Eén riet
verkoopt hij niet, namelijk zijn
vrouw! (foto: aangeleverd)

Fado bij Een Zee van Staal
Wijk aan Zee - Zondag 12 augustus is er een muzikale rondleiding
bij beeldenpark Een Zee van Staal
in Wijk aan Zee. Tijdens de rondleiding treedt het duo FADOpelos2 op. Dit muzikale duo bestaat
uit Iris Feijen (zang) en Tiago Lageira (gitaar).
Iris Feijen maakte al op jonge
leeftijd kennis met de Portugese
fado muziek. Zelfs zonder de taal
te begrijpen, raakte deze muziek

haar zo erg, dat ze besloot zelf fado te gaan zingen. In 2017 kwam
ze in contact met Tiago Lageira,
hij is geboren in Portugal en wilde graag met Iris de fado ter gehore brengen in Nederland. Muziek vol emotie, dat is waar het bij
FADOpelos2 om gaat. Laat u meevoeren door de straten van Lissabon en droom weg bij het spel
tussen zang en de gitaar.
Naast de muziek is er een gids

LEZERSPOST
Dank aan mijn reddende engelen!
Vorige week woensdag, 1 augustus, ben ik
na een bezoek aan het graf van mijn man op
Duinhof lelijk gevallen om de bus op de Zeeweg niet te missen. Onmiddellijk snelde een
aantal mij onbekende mensen toe om hulp te
bieden. Voor ik wist wat er allemaal gebeurde was de politie ter plaatse, kwam de ambulance, ontving ik medische hulp en werd afgevoerd naar het Rode Kruis Ziekenhuis in
Beverwijk, waar na allerlei verder onderzoek

werd vastgesteld dat ik mijn arm had gebroken.
Langs deze weg wil ik heel veel dank zeggen
tegen alle lieve mensen die mij zo fantastisch
hebben geholpen. Door uw hulp ben ik nu
aan de beterende hand en hoop na een paar
weken mijn arm weer te kunnen gaan gebruiken.
Mevrouw Ree, IJmuiden

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

Zes weken zomerfeest
in Velserduin

telt Metselaar. ,,We vinden het heel
fijn om te horen dat het zomerfeest
zo goed wordt ontvangen.’’ (foto:
aangeleverd)
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Cursus De
Krachtcentrale
IJmuiden - De Krachtcentrale is
een cursus voor mensen met verschillende problemen, zoals relatieproblemen, problemen op het
werk, eenzaamheid, weinig zelfvertrouwen hebben of moeizaam
contact met anderen. De cursus is
voor iedereen die samen met anderen aan zijn of haar situatie wil werken. De cursus start op 6 september om 19.15 uur en telt vijf bijeenkomsten. Locatie: Socius IJmuiden,
Plein 1945 10 in IJmuiden. Aanmelden via chebling@socius-md.nl
(Chris Hebling) of 088-8876900. Zie
ook www.groepenvansocius.nl.

Plus-Wijzer

Weer een bedrijvige
week voor redders op
IJmuiderstrand
WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.LIJFENGE

IJmuiden - Ook afgelopen week was het nog steeds warm en mooi
weer. Weliswaar geen hittegolf meer, maar desondanks een redelijke bedrijvige week voor de IJRB.

In totaal werden er 40 hulpverleningen gedaan door de vrijwilligers. Het ging hierbij voornamelijk om het verlenen van EHBO;
26 keer kleine verwondingen en
zeven keer wat grotere letsels.
Daarnaast was er een vondeling
en werden er een aantal strandbezoekers en kitesurfers geassisteerd.
Op donderdagavond was er nog
een zoekactie naar een supper
(stand-up peddelaar), die door
een visser op de pier gezien was
in het water bij het laatste gedeelte van de Zuidpier. Hierop werd
de reddingsboot van de KNRM
gealarmeerd. De IJRB kreeg dit
bericht mee en bood aan om assistentie te verlenen. In overleg met de kustwacht en de reddingsboot van de KNRM gingen
de Lifeguards van de IJRB met
een auto het strand op om de waterlijn af te speuren. Na ongeveer
5 minuten kwam er een melding
binnen dat de supper zojuist terug was gekomen bij zijn strandhuisje. Hierop werd de zoekactie
beëindigd.
Zondagmiddag kwam er nog een
alarmering binnen via de meldkamer van de ambulancedienst.
Het betrof een persoon die onwel was geworden bij paviljoen
Beach Inn. De IJRB is ter plaatse
gegaan om eerste hulp te verlenen en om de ambulance te assisteren. De persoon was bij aankomst goed aanspreekbaar.
De ambulance werd vervolgens
opgevangen bij de strandopgang naast het paviljoen en daarna naar het slachtoffer geleid. Na
controle door het ambulanceper-

Plus-Wijzer Zeilboot klem tussen

soneel bleek dat verdere actie
niet noodzakelijk was.
Deze week werd ook voor het
eerst de nieuwe mobiele post ingezet. De IJRB heeft al een aantal jaar de beschikking over een
mobiele (verrijdbare) post in de
vorm van een bouwkeet. Dit jaar
werd de oude voorziening vervangen door een nieuw exemplaar; iets groter dan de vorige
en met enkele updates, zoals een
zonnescherm en een betere wasbak.
Deze mobiele post wordt bij
drukte op het strand gezet,
meestal aan de vloedlijn, als een
vooruitgeschoven post. Reddingspost De Waecker staat namelijk een flink stuk van de waterlijn af en met behulp van de mobiele post hebben de Lifeguards
van de IJRB een beter overzicht
over de strandbezoekers en de
baders en zwemmers. Naast het
postje
M A wordt
A K V een
A N vaartuig
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gezet, zodat er ook snel uitgerukt
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kan worden.

WWW.50PLUSWIJZER.NL brugdelen
Collectanten
gezocht voor
Vogelhospitaal

Plus-Wijzer

Haarlem - Het Vogelhospitaal collecteert in de week van 27 augustus tot en met 1 september
voor de verzorging van de vogels in het Vogelhospitaal. Het is
hoogseizoen bij het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg in Haarlem. Dagelijks worden er uit de hele regio wel 40 vogels binnen gebracht. Deze zijn uit het nest gevallen of geduwd of in de steek gelaten door de ouders, besmeurd
met olie of uitgeput door de hitte. M
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maar
Vaak staat er ook een voertuig vrijwilligers,
JOUW D
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bij. Bovendien zijn de Lifeguards ook geld nodig voor de verzorging
hier makkelijk aanspreekbaar van de vogels. Zonder de collecte
4 Xkunnen
P EwijR niet bevoor strandbezoekers. De mobie- opbrengsten
u
helpen?
le post is ingericht om de mees- staan. Wilt
J A A R Een
I Npaar uurte EHBO-gevallen ter plekke te tjes collecteren in uw eigen buurt
kunnen behandelen. Als dit on- is al fijn! Neem
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N Z Eop met 023verhoopt niet lukt, dan kunnen 5255302 of management@vogelK R A(foto:
N aangeleverd)
TEN!
strandbezoekers alsnog naar de hospitaal.nl.
hoofdpost worden vervoerd.
De komende 4 à 5 weken zullen
de vrijwilligers van de IJRB nog
dagelijks aanwezig zijn op het
strand. Buiten openingsuren kan
de IJRB altijd gealarmeerd worMAAK VAN JE HUIS
den via 112 (bij spoed). (foto:
JOUW DROOMHUIS!
IJRB)
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Lime House Jazzband op
Spaarndamse kunstmarkt
Spaarndam - Zaterdag 11 augustus speelt de 10 koppige band
Lime House Jazzband tijdens de Spaarndamse kunstmarkt in de
Oude kerk van het dorp. Ze spelen New Orleans music uit de jaren
1920-1932, The Roaring twenties. Het orkest is opgericht in 1965
en speelt sindsdien de vrolijke muziek uit het zuiden van de Verenigde Staten met veel succes. De toegang is gratis, maar een bijdrage voor het onderhoud van de kerk wordt gewaardeerd.

Afgelopen zaterdag was de
markt al druk bezocht en zonovergoten markt in het mooie
oude dorp. Veel bezoekers keerden naar huis met een kunst-

werk onder de arm. De populaire markt telt aanstaande zaterdag 45 kramen met tal van soorten creaties, schilderijen, sieraden, aquarellen, beelden enzo-

voorts. Het is een feest van herkenning en verrassing. De kramen staan langs de historische
Westkolk, de oude sluis van het
mooie dorp. Behalve kramen
staan er in de beschutting van
de oude huizen ook twee terrassen aan het water, waar het
goed toeven is. Op de markt is er
vrijwel de hele dag live muziek
te horen.
Ook dit jaar is ook de historische
werkgroep Spaarndam weer van
de partij op de markt, met tal
van wetenswaardigheden over
het oude dorp. De Oude kerk organiseert zoals gewoonlijk een
kleine markt met fruit en andere zaken in het kerkelijk centrum
aan de Westkolk, waar ook koffie
en gebak worden aangeboden.
Spaarndam is geen autodorp.
De fiets is het ideale vervoermiddel voor wie wil komen. Bus 14
brengt je ook dichtbij de markt.
Parkeren kan alleen op zes minuten lopen in Spaarndam-oost
of aan de westkant van het oude
dorp, richting Haarlem-noord op
het ‘Landje van Gruijters’.
Na zaterdag is er nog een laatste
markt op 18 augustus. Zie ook
www.marselje.nl/kunstmarkten.
(foto: aangeleverd)

van Kleine Sluis

IJmuiden - Een zeilboot is zaterdagavond klem komen te zitten tussen de brugdelen van de Kleine Sluis
in IJmuiden. Tegen half zeven kregen de hulpdiensten de melding dat een zeilboot tegen de brug was gevaren. Daarop rukten politie, ambulance, KNRM en de brandweer met onder meer twee duikteams uit. Ter
plaatse bleken de persoonlijke gevolgen mee te vallen: de betrokkenen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De mast van de zeilboot was afgebroken en zat vast
tussen de brugdelen. De brug was daardoor gestremd en het sluiseiland onbereikbaar voor wegverkeer.
(foto Mizzle Media)
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Overslag in havens met
5 procent afgenomen
Regio - De overslag in het Noordzeekanaalgebied van de zeehavens Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad is in het eerste halfjaar van 2018 gedaald tot 49,4 miljoen ton. Dit komt neer
op een afname van 5,1%. In IJmuiden daalde de overslag tot 9,3
miljoen ton (-4,4%).

joen ton. De export steeg juist
met 0,1% naar 16 miljoen ton.
Het aantal zeeschepen dat het
Noordzeekanaalgebied bezocht,
steeg naar 3.938 (+6,2%).
Koen Overtoom, CEO van Port
De daling in Amsterdam is in 3,9 miljoen ton. Van overig stuk- of Amsterdam: ,,De bouwdrift in
het eerste half jaar veroorzaakt goed, waaronder RoRo, daal- Nederland zie je terug in de flindoor M
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ge bulk, waar grind en zand onslag van steenkool daalde in de De containeroverslag steeg met der vallen. Ook maken we met
eerste zes maanden van 2018 29,6% naar 454.000 ton (45.457 de komst van Samskip een stermet 25,5% tot 6,4 miljoen ton. TEU), onder meer door de komst ke groei door in containeroverDe overslag van olieproducten van Samskip die een lijndienst slag en zien we dat de short
daalde met 6,7% tot 22,1 miljoen onderhoudt met Engeland. De sea niche waarop wij ons richton. Die laatste daling wordt ver- stijging van de containerover- ten, zich sterk ontwikkelt. Voor
klaard door onder meer onder- slag is ook terug te zien in het de rest van het jaar verwachten
houd aan één van de terminals aantal scheepsbezoeken. Dat wij opnieuw groei in deze segMnaar
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markt in met name diesel.
Het aantal zeecruiseschepen dat van een aanhoudende daling
Tegenover de daling van deze Amsterdam in het eerste half- van de olieproducten, is moeilijk
ladingstromen, staan belangrijk- jaar bezocht, bedroeg 74 (tegen te voorspellen. Wij zijn een echste stijgers. Zo is de overslag van 53 vorig jaar). Het aantal rivier- te internationale handelshaven
overige droge bulk in Amster- cruiseschepen steeg in het eer- waardoor geopolitieke ontwikdam gestegen met 16,8% naar ste halfjaar van 2018 naar 1.272. kelingen van invloed zijn op de
5,2 miljoen ton door sterk ge- Dit waren er vorig jaar in dezelf- volumes die onze haven passestegen import van bouwmateri- de periode 1.015.
ren. Olieproducten blijven vooralen als zand en grind. De over- De import in de Amsterdam- lopig een belangrijke ladingsslag van agribulk steeg in het se haven daalde de eerste zes troom voor ons.’’ (foto: Port of
eerste halfjaar met 18,5% naar maanden met 7,8% tot 24,2 mil- Amsterdam)

