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Velsen-Zuid - Naar schat-
ting 30 duizend feestgan-
gers zijn zaterdag naar Vel-
sen gekomen voor de 22ste 
editie van Dance Valley. 

De tegenvallende weersom-
standigheden zorgden ervoor 
dat de bezoekersstroom pas 
laat op gang kwam. Rond vier 
uur, toen er een fl inke regen-
bui viel, was het nog rustig op 

het terrein. Pas aan het begin 
van de avond stond de Velsen 
Valley vol met mensen.
Organisator UDC had de ter-
reindeling fl ink door elkaar 
gehusseld en dat was voor de 
vaste bezoekers even wen-
nen. De hardere muziekstro-
mingen waren verplaatst van 
de tweede vallei naar het ho-
ger gelegen veld aan de kant 
van IJmuiden. De tweede val-

lei stond in het teken van 
techno en house. Een andere 
wijziging betrof de fi etsroute. 
Die liep dit jaar voor het eerst 
via de Oostlaan in Velserbroek 
naar het Tacitustunneltje on-
der de A9. Vanaf de nieuwe 
fi etsenstalling was het bedui-
dend minder lang lopen dan 
in voorgaande jaren het ge-
val was.
Tijdens Dance Valley traden 

meer dan 100 dj’s op. De be-
kendste waren Headhunterz, 
Sunnery James & Rian Mar-
ciano, Yellow Claw en W&W. 
Het festival werd om 23.00 
uur afgesloten met vuurwerk.
Het vertrek van de bezoekers 
verliep chaotisch omdat auto-
mobilisten en voetgangers bij 
de hoofdingang van dezelfde 
route gebruik moesten ma-
ken. (foto: Michel van Bergen)

Santpoorter Matthijs 
Büchli wint zilver in Rio
Santpoort-Zuid - Baan-
wielrenner Matthijs 
Büchli heeft in Rio een 
zilveren medaille gewon-
nen op het onderdeel kei-
rin. De 23-jarige Sant-
poorter eindigde in een 
tumultueuze race net 
achter de Brit Jason Ken-
ny.

De fi nale werd twee keer 

stilgelegd omdat de gemo-
toriseerde gangmaker te 
vroeg gepasseerd werd. De 
jury toonde clementie en 
uitgerekend Kenny en Azi-
zulhasni Awang (brons) 
ontsnapten aan diskwalifi -
catie.
Toen wel alles goed ging, 
kwam Büchli met een slim-
me manoeuvre in de laatste 
bocht ineens goed uit. Al-

leen Kenny bleef hem voor.
Matthijs Büchli werd in 
2012, 2013 en 2014 uitge-
roepen tot Sportman van de 
gemeente Velsen. In 2009 
won hij de titel Sporttalent 
van het jaar.
Sportwethouder Annette 
Baerveldt heeft de zilveren 
medaillewinnaar via twit-
ter gefeliciteerd. ,,Wat een 
prachtige race!’’, schrijft zij.
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Aan de Fultonstraat, aan de 
kant van de Westerbegraaf-
plaats en bij de hoek met de 
Havenkade staat een houten 
huis. Je ziet het er niet aan 
af, maar het pand is al ruim 
een eeuw oud. De mees-
te IJmuidenaren kennen het 
nog als zeilmakerij Schaap. 
Tegenwoordig woont hier de 
IJmuidense schrijfster Conny 
Braam.
Het pandje is gebouwd in 
1914 als gemeentelijke direc-
tiekeet. Het diende als dag-
verblijf voor de gemeente-
ambtenaar die toezicht hield 
op de bouwactiviteiten in 
‘Nieuw IJmuiden’, ook wel 
‘IJmuiden over de brug’ ge-
noemd. Het tegenwoordi-
ge Oud-IJmuiden was rond 
het begin van de twintigste 
eeuw volgebouwd. De N.V. 
Binnenlandsche Exploitatie 
Maatschappij van onroeren-
de Goederen kwam in 1907 
met een plan voor Nieuw 
IJmuiden, het toen nog on-
ontgonnen duingebied tus-
sen IJmuiden en Velseroord. 
Dit plan werd uitgevoerd.
De keet werd gebouwd naast 
het in 1901 gebouwde huis-
je van Braam, de eerste op-
zichter en doodgraver van 
de achter het huis en de 

keet gelegen Westerbegraaf-
plaats. De keet was bedoeld 
voor tijdelijk, maar is nooit 
meer gesloopt. Tot in 1940 
gebruikte de Maatschappij 
de keet als bijkantoor voor de 
verkoop van bouwterreinen 
in Nieuw IJmuiden. Na de 
oorlog is de keet gebruikt als 
magazijn van kledingwinkel 
Gerard van Praag, die in een 
noodwinkel aan de Ooster-
duinweg zat; daarna als tijde-
lijke woning.Eind 1953 ves-
tigde Tent- en Markiesmake-
rij H. Schaap zich in de keet. 
Zoon Henk Schaap heeft de 
zaak jarenlang voortgezet als 
zeilmakerij. Medio 2004 werd 
de zeilmakerij opgeheven en 
kwam het pandje leeg.
Dit feit kwam via de IJmui-
dense tamtam de toen in 
Amsterdam wonende Conny 
Braam ter ore. Gezien haar 
sterke band met IJmuiden 
en het naast de keet gelegen 
huisje waar haar opa heeft 
gewoond en waar zij door de 
verhalen van haar opa gefas-
cineerd raakte van IJmuiden, 
was deze keet een geschenk 
uit de hemel. Zij kwam di-
rect met de draagvleugelboot 
naar IJmuiden en tekende 
het huurcontract zonder het 
pand gezien te hebben. Veel 
IJmuidenaren hebben haar 
geholpen om de keet op te 
knappen en als woning in te 
richten. 
Conny woont en schrijft al 
weer 12 jaar in dit knusse 
huis. Zij wil nog maar een 
keer verhuizen: vanuit dit 
huis naar de daarachter ge-
legen Westerbegraafplaats.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Ondernemers 
Zeewijkpassage

slaan handen ineen

IJmuiden - Vorige week is 
de Ondernemersvereniging 
Zeewijkpassage opgericht. 
Het nieuwe bestuur behar-
tigt de belangen van de on-
dernemers in het winkelcen-
trum, dat momenteel wordt 
verbouwd. 
Onder toeziend oog van no-
taris Eric Ros van Notarishuis 
IJmond hebben voorzitter Jo-
han van Doorn, secretaris Ri-
chard Blesgraaf en penning-

meester Uriah Morpurgo de 
oprichtingsakte getekend. 
,,We kijken enorm uit naar 
de samenwerking en pro-
motie van de Zeewijkpassa-
ge met álle ondernemers. De 
oprichting van de winkeliers-
vereniging is een eerste grote 
en belangrijke stap geweest 
voor de verdere promotie en 
ontwikkeling van ons winkel-
centrum.’’ (foto: OV Zeewijk-
passage)

Santpoort-Zuid - Bewo-
nersorganisaties in Sant-
poort-Zuid hebben forse kri-
tiek op de plannen voor de 
herinrichting van het Ble-
kersduingebied (locatie van 
de Dekamarkt).
Binnenkort beslist de ge-
meenteraad over de vergun-
ning voor uitvoering van dit 
plan. Als de gemeenteraad 
instemt wordt de Dekamarkt 
in Santpoort-Zuid  met maar 
liefst 75 procent uitgebreid. 
Boven de supermarkt komen 
dan negen appartementen 
en aan de Bloemendaalse-
straatweg staat een gebouw 
met 22 appartementen inge-
tekend. Ook komen er veer-
tien geschakelde woningen. 
De Stichting Santpoort en 
de Woongemeenschap Sant-
poort-Zuid vinden de plan-
nen te grootschalig. De orga-

nisaties zijn niet tegen herin-
richting van het Blekersduin-
gebied. Zij pleiten vooral voor 
een kleinschaliger opzet. Dan 
is er ruimte voor groen, wordt 
grote verkeersdrukte voor-
komen en ontstaat er ruimte 
voor een dorpsplein.
De bewonersorganisaties, 
maar ook vele omwonenden 
van het gebied hebben hun 
zienswijze op de plannen in-
gediend. Eerder al is met be-
woners gesproken over plan-
nen.
Er is weinig draagvlak voor 
de plannen. Het gevoel over-
heerst dat de ontwikkelaar de 
ruimte krijgt en dat bezwaren 
van inwoners van Santpoort-
Zuid van tafel worden ge-
veegd.
Zie ook www.woongemeen-
schapsantpoortzuid.nl en 
www.stichtingsantpoort.nl.

Zorgen over nieuwbouw
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Donderdag 
18 augustus

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffi eochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van donder-
dag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Zie www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ met 
leuke speurtochten voor kin-
deren. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling Dino’s. Foto-exposi-
tie: Bijen. Workshop Bijen-
Insectenhotels maken. Van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 
3,50 bovenop de entreeprijs. 
Beperkt aantal plaatsen, 
aanmelden noodzakelijk.

Vrijdag 
19 augustus

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ met 
leuke speurtochten voor kin-
deren. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling Dino’s. Foto-exposi-
tie: Bijen. 

Zaterdag 
20 augustus

Dutch Valley Van 13.00 tot 
23.00 uur. Zie ook www.dut-
chvalleyfestival.nl.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ met 
leuke speurtochten voor kin-
deren. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.

Zondag
21 augustus

Trotsmarkt bij Buitenplaats 
Beeckestijn. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Latin Vilage Festival van 
13.00 tot 23.00 uur. Zie ook 
www.latinvillage.nl.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-

stelling Dino’s. Foto-exposi-
tie: Bijen. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ met 
leuke speurtochten voor kin-
deren. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Rondleiding met gedichten 
in beeldenpark Een Zee van 
Staal. Vertrek om 14.00 uur 
bij entree van het park aan 
de Reyndersweg in Velsen-
Noord/Wijk aan Zee.
Optreden sopraan Pien 
Staesser in kerkje De Stom-
pe Toren in Spaarnwoude. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang 
gratis. Zie ook www.stompe-
toren.nl.

Maandag
22 augustus

Dinsdag
23 augustus

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling Dino’s. Foto-exposi-
tie: Bijen. 
Zomerbridge Bridgever-
eniging Velsen, gebouw Vel-
serhooft, ingang Valcken-
hoefl aan, Santpoort-Noord. 
Elke dinsdag tot en met au-
gustus. Aanvang 19.30 uur. 
Inschrijven tussen 18.45 en 
19.15 uur. Kosten 5 euro per 
paar.

Woensdag
24 augustus

Theaterworkshop ‘Toneel 
op Stal’. Van 10.00 tot 15.00 
uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling Dino’s. Foto-exposi-
tie: Bijen. Workshop Dino’s 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop de 
entreeprijs. Om 13.00 uur 
poppenkastvoorstelling ‘Van 
wie is dat ei?’ Workshop Bij-
en knutselen op Kinderboer-

derij Park Velserbeek. Van 
13.30 tot 15.30 uur. Deelna-
me gratis.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ met 
leuke speurtochten voor kin-
deren. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.

Donderdag 
25 augustus

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffi eochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van donder-
dag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Zie www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-
stelling Dino’s. Foto-exposi-
tie: Bijen. Workshop Bijen-
Insectenhotels maken. Van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 
3,50 bovenop de entreeprijs. 
Beperkt aantal plaatsen, 
aanmelden noodzakelijk.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ met 
leuke speurtochten voor kin-
deren. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Water- en springpret 
voor kinderen tot 12 jaar bij 
Buurthuis De Brulboei, Ka-
naalstraat 166 IJmuiden. Van 
13.00 tot 16.00 uur.

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

IJmuiden - Zaterdag 27 au-
gustus wordt van 09.00 tot 
17.00 uur weer een gezelli-
ge rommelmarkt georgani-
seerd op het Kennemerplein 
(tegenover de Vomar). Er zul-
len weer veel kramen staan 
die vol liggen met van al-
les en nog wat. Wie ook zijn 
overtollige spullen wilt ver-
kopen kan een kraam hu-
ren. Bel voor meer informatie 
of reserveren van een kraam: 
0255-533233 of 06-10475023. 
De volgende markt wordt ge-
houden op 3 september.

Rommelmarkt

Ado’20 wint Zeehaven 
Zilveren Trawler Toernooi

IJmuiden - Het Zeehaven 
Zilveren Trawler Toernooi 
is dit jaar gewonnen door 
ADO’20 uit Heemskerk. De 
ploeg die voor het twee-
de maal meedeed aan het 
unieke toernooi wat ooit be-
gon in 1952. Toen ontving 
Stormvogels bij de promo-
tie naar de  1e klasse, een 
zilveren replica van de traw-
ler IJM30 van de IJmuider 
Vishandelsvereniging en de 
Redersvereniging. Jaren-
lang kende dit toernooi de-
zelfde winnaar in de naam 
van VV Katwijk. Dit jaar ging 
ADO’20 er dus met de eer-
ste prijs vandoor. 
Omdat de 3e en 2e Divisie 
afgelopen weekend al be-
gonnen bestond het deel-
nemersveld dit jaar uit Jong 
vv Katwijk, IJVV Stormvo-
gels, ADO’20 en VV Noord-
wijk. Het toernooi begon dit 
jaar met de wedstrijden tus-
sen IJVV Stormvogels en 
Jong vv Katwijk en ADO’20 
tegen Noordwijk. De win-
naars zouden het in een fi -
nalewedstrijd tegen elkaar 
opnemen. De verliezers van 
de eerste wedstrijd zouden 
gaan spelen om de derde 
en vierde plek. Jong Katwijk 
won de eerste wedstrijd van 

Stormvogels met 1-3. Bas-
tiaan Scholten benutte bij 
een 0-3 achterstand een 
penalty voor de IJmuidena-
ren. Op het andere veld won 
ADO’20 met 2-1 van Noord-
wijk. 
De wedstrijd om de derde 
en vierde plaats werd uit-
eindelijk nog een erg span-
nende pot. Stormvogels dat 
met verschillende talentvol-
le A-junioren aantrad te-
gen Noordwijk speelde met 
1-1 gelijk waarna zij verlo-
ren met strafschoppen. On-
danks het verlies zagen de 
supporters van Stormvo-
gels een fris team staan met 
een lichting talentvolle spe-
lers. ADO’20 won de fi nale 
overtuigend van Jong Kat-
wijk met maar liefst 6-1, 
waarna zij na afl oop op de 
foto mochten met de Zilve-
ren Trawler en uit de han-
den van algeheel directeur 
van Zeehaven IJmuiden, Pe-
ter van de Meerakker inge-
lijste foto mee naar Heems-
kerk mochten nemen! Hier-
na was er uiteraard tijd om 
de gezellige middag af te 
sluiten met een drankje en 
overheerlijke vis, mogelijk 
gemaakt door Cornelis Vro-
lijk.

Uriah Heep in Patronaat

Regio - De Britse hardrock 
band Uriah Heep gaat al lan-
ger dan 40 jaar mee. Met 
nummers als Easy Livin’, Gy-
psy en Lady In Black verwierf 
de band wereldbekendheid. 
Die seventies-klassiekers van 
Uriah Heep zijn voor veel lief-
hebbers hét schoolvoorbeeld 
van hoe hardrock moet klin-
ken. Na een paar jaar niet in 
Haarlem te hebben gespeeld, 
komt Uriah Heep op zondag 
4 september naar Patronaat. 
Verwacht dus weer een over-
weldigende rockshow!
En naast al hun classics, tim-
mert Uriah Heep ook nog ge-
woon aan de huidige hard-

rock-weg. Met hun meest 
recente album ‘Outsider’ uit 
2014 gaat de band bovendien 
meer dan ooit terug naar de 
sound van de oude Uriah 
Heep albums. ‘Outsider’ is 
opnieuw het bewijs dat Uriah 
Heep nog lang niet toe is aan 
een overigens welverdiend 
pensioen. ‘Still Easy Livin’, zou 
je kunnen roepen! De deuren 
van Patronaat gaan om 19.30 
uur open, het concert start 
om 20.00 uur. Tickets: 30 eu-
ro in de voorverkoop en 34 
euro aan de deur. Patronaat 
vind je aan de Zijlsingel 2 in 
Haarlem. Zie ook www.patro-
naat.nl.





 
 6   18 augustus 2016

Groepsreis voor 
mensen met dementie

Velsen - De vakantiepe-
riode is momenteel in vol-
le gang. Veel mensen ver-
trekken voor een onbezorg-
de vakantie. Dit geldt echter 
niet voor iedereen. De case-
managers van de ZorgSpeci-
alist signaleren dat bij men-
sen met geheugenproblemen 
en met beginnende demen-
tie er veel onzekerheid be-
staat. Van onbezorgd op va-
kantie gaan is geen sprake 
meer, sterker nog, de vakan-
tie schiet er helaas bij in. Voor 
deze groep mensen organi-
seert de ZorgSpecialist ver-
zorgde groepsreizen. 
Esther Vink, directeur van 
de ZorgSpecialist: “Afgelo-
pen voorjaar zijn wij met een 
groep mensen met dementie 
en hun naasten naar Portugal 
geweest. Dat was zo’n suc-
ces, de deelnemers waren 
zo enthousiast, dat we be-
sloten hebben om met regel-
maat een groepsreis te orga-
niseren. Deze keer blijven we 
dichter bij huis en gaan we 
naar Ommen in Overijssel”. 
De ZorgSpecialist levert zorg 
en casemanagement aan 

mensen met dementie en 
heeft daarvoor veel ervaring 
in huis. Juist die specialisa-
tie maakt een groepsreis met 
mensen met dementie heel 
goed mogelijk. ,,Iemand met 
dementie kan in een vreem-
de omgeving snel in de war 
raken. Het is de kunst, maar 
ook een hele uitdaging, om 
iemand met de juiste bena-
dering weer op zijn/haar ge-
mak te stellen”. Aldus Dorien, 
een van de casemanagers 
dementie van de ZorgSpeci-
alist. 
De reis is gepland van 10 tot 
17 oktober. De groep verblijft 
in ‘de Schaapskooi’, een rui-
me villa met een typische 
Sallandse sfeer, die aange-
past is aan mensen die moei-
lijk ter been zijn. Het ver-
blijf is all-inclusive. Dat bete-
kent dat vervoer, alle maaltij-
den en drankjes inbegrepen 
zijn. Het gevarieerde Salland-
se landschap, het historische 
Ommen, de bosrijke natuur 
en de verschillende culture-
le mogelijkheden staan ga-
rant voor uiteenlopende ac-
tiviteiten. Dagelijks kunnen 

de deelnemers en hun part-
ners ervoor kiezen om daar-
aan deel te nemen. Niets is 
verplicht. Ook is het voor de 
mantelzorger mogelijk om 
alleen, zonder de groep, op 
stap te gaan.
Bij de ZorgSpecialist staan 
kleinschaligheid en per-
soonlijke benadering voor-
op. Daarom zal de groep uit 
maximaal 13 personen be-
staan. Dorien: ,,Hoe meer zie-
len hoe meer vreugd gaat 
niet altijd op. In een klei-
ne groep leren mensen el-
kaar sneller kennen en zijn 
zij eerder op hun gemak. Ook 
krijgt iedereen dan voldoen-
de aandacht”. De deskundi-
ge begeleiding is in handen 
van casemanager dementie 
Dorien, een verpleegkundige 
van de ZorgSpecialist en een 
vrijwilliger. 
‘Ontdekken en ontspannen 
in Ommen’, dat is het thema 
van deze nieuwe reis van de 
ZorgSpecialist. Heeft u ook 
belangstelling? Neem dan 
contact op met Esther. Mail 
naar esther@deZorgSpecia-
list.nl, of bel 06-46630957.

IJmuiden - Acht fietsen-
de voetbalvrienden gaan 
de Mont Ventoux beklim-
men om geld in te zame-
len voor de strijd tegen 
kanker. Met nog twee 
weken te gaan heeft de 
actie al meer dan 6.000 
euro opgeleverd. Het 
oorspronkelijke doel van 
4.000 euro is daarmee 
ruimschoots gehaald.

Jan van Vliet, Kees Breder-
veld, Arjan van Wolferen, 
Jan Smit, Arend van Wolfe-
ren, Ton Guijt, Johan Kloos-
terboer en Kees Schoo ma-
ken elke zondag een fiets-
tocht van zo’n 60 kilometer. 
De Velsenaren kennen el-
kaar van voetbalvereniging 
IJmuiden, waar ze bijna al-
lemaal hebben gespeeld. 
,,We hebben de sfeer van 
de club meegenomen op 
de fiets’’, zegt Jan van Vliet. 
,,Natuurlijk wordt er seri-
eus gefietst, maar er is ook 
ruimte voor voetbalhumor.’’ 
Samen met Ton Guijt deed 
hij al eens mee aan de Al-
pe d’HuZes. De reden was 
zeer persoonlijk: ouders, fa-
milieleden en collega’s die 
de strijd tegen kanker had-
den verloren. ,,Kanker moet 
een ziekte worden die voor 
iedereen te overwinnen is’’, 
zegt Van Vliet. ,,Om er voor 
te zorgen dat deze sluip-
moordenaar een chroni-
sche ziekte wordt is geld 
nodig. Veel geld. Daar zet-
ten wij ons op 2 september 
voor in.’’ 
Het kostte Van Vliet weinig 

moeite om zijn fietsvrien-
den enthousiast te maken 
voor deelname aan ‘Groot 
verzet tegen kanker’, zo-
als het relatief kleinschali-
ge evenement van Stichting 
Mont Ventoux heet. ,,De één 
traint wat harder dan de an-
der, maar ik weet zeker dat 
we allemaal boven komen. 
Als je aan de voet van de 
berg bedenkt waar je het 
voor doet, dan krijg je zo-
veel adrenaline dat je bijna 
op de automatische piloot 
naar boven fietst. Dan gaat 
de denkbeeldige bagage-
drager een rol spelen.’’
De acht Velsenaren hebben 
al het nodige gedaan om 
geld in te zamelen voor de 
strijd tegen kanker. Zo werd 
er vis gebakken op de fa-
miliedag van VV IJmuiden 
en tijdens de drukbezoch-
te derby tegen Stormvogels. 
De naam IJmuiden Trappers 
werd spontaan bedacht, 
maar is wel een verwijzing 
naar de voetbalvereniging 
waarmee alle leden van de 
equipe een band hebben. 
Dat blijkt ook uit het tenue 
in de clubkleuren.
Wie de fietsende voetbal-
vrienden wil steunen in hun 
strijd tegen kanker kan een 
bedrag doneren via www.
grootverzettegenkanker.nl/
ijmuidentrappers. Van de 
opbrengst gaat 60 procent 
naar KWF Kankerfonds en 
40 procent naar een door 
de vrienden zelf te selec-
teren goed doel. De tenues 
zijn gesponsord door Kloos-
terboer Cold Stores.

Tot wel 70% korting op 
tuinmeubelen bij The Vintage Store

Heemstede - Regenach-
tige zomer? Niet tijdens de 
summersale bij The Vintage 
Store. In de winkel aan de 
Cruquiusweg 37a in Heem-
stede is namelijk een ver-
scheidenheid aan afgeprijs-
de tuinmeubelen te vinden. 
Dit kan wel oplopen tot 70% 
korting op een groot aan-
tal exclusieve merken! Denk 
aan fauteuils, bijzettafels, 
tuintafels en bloembakken. 
Zo verkoopt The Vintage 
Store weerbestendige stoe-
len die tegen een spatje re-
gen kunnen. Interesse? Veel 
tuinmeubelen zijn te vinden 
op Marktplaats (zoek via 
‘The Vintage Store Heemste-
de’) of kom langs in de win-
kel aan de Cruquiusweg. In-
formatie via 023-7600477.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Amsterdam - Eigen-
lijk twijfelde niemand, 
maar Hans Klok - met 47 
jaar niet meer de jong-
ste in het vak - heeft zich-
zelf opnieuw overtrof-
fen met House of Horror, 
een avondvullende fami-
lievoorstelling vol razend-
snelle illusies en adembe-
nemende circusacts. De 
oud-Velsenaar staat tot en 
met 2 oktober in Konink-
lijk Theater Carré. Op 4, 5 
en 6 oktober komt hij naar 
Velsen.

Door Friso Huizinga

Zien is geloven, maar bij Hans 
Klok gaat dat niet op. Vaste 
volgers van ’s werelds beste 
illusionist bijten zich al jaren 
stuk op zijn trucs. Hun nieuw-
ste uitdaging: de beroemde 
zwaardenact van Hans Mor-
reti waarvan Klok na 35 jaar 
eindelijk de rechten heeft be-
machtigd. 
Terwijl onheilspellende mu-
ziek uit de speakers klinkt 
wordt Klok door zijn trouwe 
assistentes Zarina en Natha-
lie vastgebonden en in een 
kartonnen doos gestopt. Er is 
geen enkele reden om aan te 
nemen dat de illusionist niet 
meer in de doos zit als de-
ze met hulp van twee men-
sen uit het publiek worden 
doorboord met vlijmscher-
pe zwaarden. Zoals zo vaak 
loopt ook deze illusie goed af 
en komt Klok na een paar se-
conden levend en wel weer 
tevoorschijn, het publiek in 
vertwijfeling achterlatend. 
Meer dan in eerdere voorstel-
lingen vertelt House of Horror 

een verhaal. Een fictieve illu-
sionist uit het verleden, Cor-
doni, is op zoek naar Hans 
Klok; hij duldt hem niet in de 
magische cirkel en wil alleen-
heerser blijven in zijn ondoor-
grondelijke rijk vol geheimen. 
Klok is niet bang voor zijn ri-
vaal. Gesteund door zijn mys-
terieuze bruiden gaat hij de 
strijd aan met Cordoni en an-
dere legendarische groot-
meesters van weleer.
In een spel dat zijn weerga 
niet kent wordt Hans Klok 
voortdurend belaagd door 
zijn bloeddorstige achtervol-
gers. Steeds neteliger wor-
den de situaties waarbij zelfs 
de hulp van zijn circusvrien-
den onontbeerlijk is om hem 
te redden uit de klauwen van 
zijn demonen. 
Het publiek - voor wie even-
eens een bijzondere en ac-
tieve rol is weggelegd - ziet 
in deze griezelversie een to-
taal nieuwe Hans Klok. Me-
de dankzij de vele special ef-
fects verandert hij het theater 

in een mystieke wereld waar 
niets is wat het lijkt.
De nieuwe voorstelling Hans 
Klok voelt als een lange rit in 
een spookhuis en achtbaan 
tegelijk. De snelheid ligt dui-
zelingwekkend hoog en doet 
je als bezoeker soms hap-
pen naar adem. De illusionist 
wordt doorboord, onthoofd 
en herrijst weer uit het graf. 
Aan het einde van de voor-
stelling laat Cordini hem vijf-
tien illusies in vijf minuten af-
werken. Dat Hans Klok snel 
is wisten we, maar deze keer 
laat hij zelfs zijn trouwste 
fans versteld staan. Het slot is 
ronduit sensationeel.
House of Horror is een voor-
stelling die je gezien móet 
hebben. Fan of niet. (foto’s: 
Andy Doornhein en Friso Hui-
zinga)

Kaarten voor Hans Klok’s 
House of Horror zijn ver-
krijgbaar via www.carre.
nl en www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Gemeente onderzoekt 
veiligheidsgevoel
Velsen - Voelt u zich veilig in 
uw buurt? Was u het afgelo-
pen jaar slachtoffer van een 
misdrijf? Hoe tevreden bent u 
over de politie?
Dit zijn een paar vragen uit 
de Veiligheidsmonitor die 
3.500 inwoners van de ge-
meente Velsen binnenkort 
krijgen.
De Veiligheidsmonitor is een 
onderzoek naar hoe inwo-
ners criminaliteit, onveilig-
heid, buurtproblemen, en het 
optreden van gemeente en 
politie ervaren. De gemeente 
gebruikt de uitkomsten van 
dit regelmatig terugkerende 
onderzoek onder haar inwo-
ners als een van de bronnen 

waarop zij haar veiligheids-
beleid baseert.
De aangifte-cijfers van de 
politie zijn bijvoorbeeld een 
andere bron. Ook andere ge-
meentelijke afdelingen ma-
ken gebruik van de gege-
vens, zoals Verkeer en Open-
bare Werken.
De 3500 willekeurig gekozen 
deelnemers krijgen half au-
gustus per post een uitnodi-
ging om de Veiligheidsmoni-
tor in te vullen. I&O Research 
voert het onderzoek uit in op-
dracht van de gemeente Vel-
sen. De resultaten worden in 
maart 2017 verwacht.
Zie ook www.veiligheidsmo-
nitor.nl.

IJmuiden - De paalzitmara-
thon ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van Strand-
vereniging Het IJmuider-
strand (SVIJS) heeft ruim 
2.100 euro opgeleverd. Dat 
geld gaat naar het Emma 
Kinderziekenhuis AMC in 

Amsterdam. Het was afzien 
voor de deelnemers, want het 
was vorige week donderdag 
erg slecht weer. Om de ma-
rathon iets draaglijker te ma-
ken werden er plas- en rust-
pauzes ingelast. (foto: Erik 
Baalbergen)

 

IJmuiden - Het bratwurstfest op Camping de Duindoorn 
heeft de IJmuider Reddingsbrigade afgelopen zaterdag 670 
euro opgeleverd. De braadworsten van het Duitse slagers-
echtpaar Stammi vonden gretig aftrek, evenals de beenham 
van het speenvarken en de bijbehorende zuurkool. De IJRB 
was erg blij met het initiatief. (foto: Louis Hofman)

Mooi bedrag 
dankzij paalzitters

Hans Klok excelleert
in House of Horror

 Nieuwe voorstelling vandaag in première
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: maandag 22 augustus 20.00 uur Telstar - Helmond Sport

Stappenplan ondertekend
In opdracht van het Mi-
nisterie van Veiligheid en 
Justitie is bij alle betaald 
voetbalorganisaties in Ne-
derland onderzoek ge-
daan naar de veiligheid. 

De bevindingen bij Telstar 
geven aanleiding tot extra 
aandacht en verbeteringen 
van een aantal zaken op het 
gebied van de fysieke infra-
structuur van het stadion, zo-
als zitplaatsen voor minder-
validen. Ook is er de aanbe-
veling om de veiligheidsor-
ganisatie bij Telstar en de sa-
menwerking met gemeen-
te, politie en justitie beter te 
structureren.
Inmiddels wordt aan een 
aantal van deze aanbeve-
lingen invulling gegeven. Er 
is al een jaarlijkse evaluatie 
over het convenant Betaald 
Voetbal Telstar, maar ook is er 
een maandelijks overleg over 

komende wedstrijden inge-
voerd. Per kwartaal wordt 
daar nu een bestuurlijk over-
leg aan toegevoegd, waar-
bij naast genoemde partners 
ook het Openbaar Ministe-
rie aanschuift. Om de ver-
beteringen in gang te zetten 
werd afgelopen vrijdag, voor-

afgaand aan de eerste thuis-
wedstrijd van het seizoen, 
een stappenplan onderte-
kend door de vier partners. 
Namens de gemeente Velsen 
zette burgemeester Frank 
Dales zijn handtekening. (fo-
to: RTV Seaport/Ron Pichel)

Bluetrace dit seizoen shirtsponsor
Telstar en Bluetrace gaan 
de samenwerking inten-
siveren. Sinds dit seizoen 
prijkt de naam Bluetrace 
op de rug van het shirt 
van Telstar. 

Het bedrijf dat marktleider in 
slimme businessoplossingen 
op basis van wifi en bluetoo-
thsignalen is sinds het sei-
zoen 2015/2016 aan de club 
verbonden.  Bluetrace zorg-
de er voor dat het Rabobank 
IJmond Stadion full connec-
ted is en daarmee tot een 
selecte groep stadions in 
Nederland behoort waar de 
bezoekers toegang heeft tot 
razendsnel internet.
,,Als bescheiden club zijn 
wij altijd op zoek naar crea-
tieve mogelijkheden om ons 
als club te verbeteren’’, aldus 

commercieel directeur Steef 
Hammerstein. ,,De samen-
werking met Bluetrace geeft 
ons extra mogelijkheden om 
het serviceniveau binnen het 
stadion uit te breiden. Wij 
hebben gemerkt dat er bin-
nen de supportersgeledin-
gen behoefte is aan de mo-
gelijkheid om ook in het sta-
dion gebruik te kunnen ma-
ken van internet. Ook geeft 
het ons mogelijkheden om 
in de toekomst het een en 
ander te monitoren, servi-
ces en informatievoorzienin-
gen uit te breiden. Deze sa-
menwerking is een prachtig 
voorbeeld van het business-
partnermodel waar wij als 
club de laatste jaren regel-
matig op inzetten.’’
General Manager Norbert 
de Kort van Bluetrace ver-

wacht veel van het sponsor-
schap. ,,Het is voor ons een 
perfecte mogelijkheid om te 
laten zien wat wij kunnen. 
De supporters van Telstar 
krijgen Wi-Fi op het niveau 
dat ze thuis gewend zijn en 
de club krijgt de beschikking 
over data waarmee ze de 
dienstverlening aan de sup-
porters kunnen verbeteren.” 
Telstar en Bluetrace zullen 
de komende periode be-
nutten om de mogelijkhe-
den verder uit te rollen bin-
nen de nationale stadions en 
grote evenementen. Diverse 
clubs zijn inmiddels in ge-
sprek met Bluetrace en be-
kijken de mogelijkheden 
om de voorzieningen te im-
plementeren in de stadions. 
(foto: 1963 Pictures)

Telstar pakt eerste punt
De eerste thuiswedstrijd 
tegen Fortuna Sittard is 
geïndigd in een gelijkspel: 
1-1. Meer zat er ook niet 
in voor het team van trai-
ner Michel Vonk. Sterker, 
Fortuna kreeg beduidend 
meer kansen op de eind-
zege. Met andere woor-
den: Telstar mocht met 
recht blij zijn met dit eerste 
competitiepunt in het sei-
zoen 2016/2017.
Het publiek moest lang 

wachten op beide doel-
punten. Het was Gavin Vlij-
ter die pas in de negentig-
ste minuut voor 0-1 zorg-
de. 
Nauwelijks twee minu-
ten later deponeerde Don-
ny van Iperen de bal ach-
ter doelman Leon ter Wie-
len. Maar dat was wel in 
de tweede minuut van de 
extra speeltijd. Telstar was 
desalniettemin blij met die 
hele late gelijkmaker.

De Witte Leeuwen sporten bij Work Out.
De meest complete sportschool van de regio. 
Kom ook sporten bij Work Out.

Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

Operatie Korpershoek
De knieoperatie die Frank 
Korpershoek afgelopen 
maandag in het Spaar-
ne Gasthuis heeft onder-
gaan is goed verlopen. De 
aanvoerder van Telstar had 
een blessure aan zijn me-
niscus. De medische staf 

verwacht dat zijn herstel 
ongeveer zes weken gaat 
duren. Ook Blake Horton, 
Toine van Huizen en Fabi-
an Serrarens kampen met 
blessures. De twee laats-
genoemden zijn op de weg 
terug.





Foto‛s: Michel van Bergen en Friso Huizinga
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Dagje (b)uit
Regio - Met het mooie 
weer in het vooruitzicht, 
trekken we er de komen-
de weken weer massaal op 
uit: even uitwaaien op het 
strand, een terrasje pikken 
in een leuke stad of met het 
hele gezin naar de dieren-
tuin. Een dagje onbekom-
merd genieten: heerlijk na-
tuurlijk. Maar geen vrijbrief 
om ook je verstand op ‘uit’ 
te zetten. Dagjesmensen 
vormen namelijk een verlei-
delijke prooi voor het die-
vengilde.
Insluipers, autokrakers, 
tasjesdieven, ze weten als 
geen ander dat mensen met 
de zomer in hun bol vaak 
net wat minder alert zijn 
dan anders. Dat begint al 
bij het verlaten van de wo-
ning, vertelt Lilian Tieman 
van het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Vei-
ligheid (CCV). “De meeste 
mensen zullen, voordat ze 
op vakantie gaan, nog eens 
extra controleren of alle ra-
men en deuren goed zijn 
afgesloten en misschien de 
buren gevraagd hebben om 
een oogje in het zeil te hou-
den. Maar wie doet datzelf-
de bij een dagje uit?”

Waardevolle spullen
Goed, de deur zit op slot, 
de laptop ligt netjes – uit 
het zicht - opgeborgen in 
de kast en je hebt zelfs de 
moeite genomen om de kli-
ko uit het zicht te zetten zo-
dat niemand hogerop op 
zoek kan gaan naar een in-
sluipmogelijkheid. Kort-
om: je stapt met een ge-
rust gevoel de auto in. “Met 
de zee of een ijsje al op het 
netvlies, zal iedereen op 
de plaats van bestemming 
zo snel mogelijk het por-

tier achter zich dicht wil-
len slaan”, vervolgt Tieman. 
“Maar alle reden om dat 
niet doen. Nog altijd zijn er 
mensen die hun waardevol-
le spullen in de auto achter-
laten.” Meestal per ongeluk, 
soms ook bewust. Bijvoor-
beeld omdat ze hun sier-
raden of tablet niet op het 
strand of in het zwembad 
bij zich willen hebben. “Ook 
al liggen ze in een afgeslo-
ten tas: voor een autokra-
ker kan het reden genoeg 
zijn om een gokje te wagen. 
Maak liever gebruik van de 
kluisjes die in het zwembad 
of bij de camping vaak be-
schikbaar zijn.”
Het Verbond van Verzeke-

raars adviseert mensen niet 
voor niets om waardevol-
le spullen zoveel mogelijk 
thuis te laten. Een andere 
tip is om de auto het liefst 
op een veilige, drukbezoch-
te parkeerplaats te zetten. 
“Een parkeerplekje in een 
verlaten straat iets verder-
op, is waarschijnlijk goed-
koper. Maar daar is ook 
minder sociale controle, laat 
staan beveiliging aanwezig.”
Iets anders waar je rekening 
mee kunt houden, is de tas 
die je meeneemt. “Gebruik 
bij voorkeur een tas met 
een rits, houd de vakken die 
geopend kunnen worden 
aan de kant van je lichaam. 
Draag je schoudertas met 

het hengsel dwars over je 
borst”, somt Tieman op. Ze 
wijst erop dat het op een 
druk terras verstandig is om 
de tas op je schoot of naast 
je in de stoel te leggen, in 
plaats van op de grond.

Boefproof
Het kan ook een optie zijn 
helemaal geen tas mee 
te nemen. Maar telefoons 
en portemonnees blijven 
dan een lastig verhaal. Ze 
zijn vaak onmisbaar, maar 
bij het zwembad of op het 
strand draag je ze liever ook 
niet de hele tijd met je mee. 
Gewoon op zak houden is 
bij veel zomerkleding bo-
vendien lang niet altijd mo-
gelijk. “Iets om voor vertrek 
dus al even bij stil te staan”, 
aldus Tieman. Wat mobiele 
telefoons betreft, verwijst zij 
naar Boefproof.nl – een ini-
tiatief van de Nederland-
se telecomsector in samen-
werking met het ministerie 
van Veiligheid en Justitie. 
“Deze site helpt je om je te-
lefoon binnen 15 seconden 
‘boefproof’ te maken. Je 
vindt er tips over het bevei-
ligen van je smartphone en 

informatie over wat je moet 
doen als je telefoon gesto-
len is. Bijvoorbeeld hoe je 
je toestel terug kunt vin-
den, persoonlijke data kunt 
wissen en hoe je je toestel 
blokkeert.” 
Voor wie onverhoopt toch 
het slachtoffer van diefstal 
wordt, heeft Tieman zelf ook 
nog een belangrijk advies. 
“Zakkenrollers maken soms 
gebruik van de huisgege-
vens die in je portemonnee 
te vinden zijn. Zeker wan-
neer er bij de diefstal ook 
sleutels verdwenen zijn, is 
het raadzaam om nieuwe 
sloten te plaatsen. Zo kun 
je in ieder geval voorkomen 
dat je voor een tweede keer 
gedupeerd raakt.” 

Meer weten
Het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid 
heeft een overzicht gemaakt 
van de preventieve maatre-
gelen die u kunt nemen om 
de kans op inbraak en dief-
stal te verkleinen. Deze pre-
ventietips staan op de web-
site van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen: www.politie-
keurmerk.nl. 
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Burgerzaken gesloten
Maandag 22 augustus is Burger-
zaken gesloten.

Op deze dag wordt gewerkt aan een 
nieuw bevolkingsregistersysteem. 
Met als gevolg dat u strak vanuit 
huis nog makkelijker uw zaken di-

gitaal kan regelen.

Op dinsdag 23 augustus kunt u ge-
woon – op afspraak – terecht op het 
gemeentehuis.  Excuses voor het 
ongemak. Voor alle andere zaken 
is het gemeentehuis gewoon open.

Kleur op het Dudokplein
IJmuiden is rauw aan zee, maar op 
het Dudokplein zorgen de zomer-
planten en heesters voor kleur en 
fl eur.

Een bonte verzameling van vas-
te planten in diverse kleuren maakt 
van dit plein een kloppend hart, 
waar Velsenaren graag vertoeven. 
De werkzaamheden aan het Dudok-
plein zijn  zomer 2015 afgerond. Het 
riool is vervangen, terwijl   boven-
gronds het plein een opknapbeurt 
heeft ondergaan.  Nieuwe bestrating, 

plantenbakken, straatmeubilair én 
kunstwerken zijn aangebracht.  Zo  
siert het vernieuwde plein met haar 
zeven poortjes de ingang van het ge-
meentehuis.  De planten en heesters 
zijn in de daarvoor bestemde bakken 
geplant. Op de bakken zijn houten 
zitelementen geplaatst.  Veel  men-
sen maken hier gebruik van. Ze rus-
ten even uit, eten een broodje en ge-
nieten.  Het vernieuwde Dudokplein 
draagt de naam van de befaamde ar-
chitect van het gemeentehuis: Wil-
lem Dudok. (foto: gemeente Velsen)

Verkeersinformatie Dutch Valley en Latin Village
Zaterdag 20 augustus is er Dutch 
Valley Festival en op zondag 21 au-
gustus Latin Village. Beide evene-
menten worden georganiseerd in 
Velsen Valley in Spaarnwoude. U 
moet echter wel rekening houden 
met ernstige verkeershinder ko-
mend weekend.

Verkeersinformatie
Om de doorstroming op de aanslui-
ting N202 (Amsterdamseweg) - afrit 
A22 te bevorderen is de N202 vanuit 
Velsen alleen bereikbaar via de N208 
en de A22. Omwille van de bereik-
baarheid van de N202 gelden de vol-
gende verkeersmaatregelen: de N202 
is bereikbaar via de N208 en de A22. 
Vanuit IJmuiden is de N202 uitslui-

tend bereikbaar via de korte omlei-
dingsroute D. Ook woningen, woon-
boten en bedrijven in Spaarnwoude 
blijven bereikbaar vanuit Velsen via 
de korte omleidingsroute D. 

De fi ets-en wandeltunnel (Tacitus-
tunneltje), onder de snelweg A9-A22 
is tijdens het evenement opengesteld. 
Fietsers moeten gebruik maken van 
de daarvoor ingerichte, grote stalling. 
Meer informatie op: www.dutchval-
leyfestival.nl en www.latinvillage.
nl.  Voor aanvullende vragen bel 020-
4936050 of mail info@udc.nl.

Het alom bekende evenement Dance 
Valley is zaterdag rustig verlopen.  
(foto: Friso Huizinga)

Aanvragen woningisolatie
Het aantal subsidieaanvragen 
voor woningisolatie is behoor-
lijk gestegen. Gezien het nog be-
perkt beschikbare budget in veel 
gemeenten én de deadline van 
30 november 2016 raadt Omge-
vingsdienst IJmond inwoners van 
de gemeenten Beverwijk, Uit-
geest, Heemskerk en Velsen aan 
om zo spoedig mogelijk hun aan-
vraag in te dienen.

Wees er snel bij
Bij Omgevingsdienst IJmond stro-
men de subsidieaanvragen voor di-
verse gemeenten binnen. ‘We zien 
een enorme stijging in de aanvra-
gen. Isolatie is een slimme eerste 
stap om energie te besparen en in-
woners gaan massaal aan de slag’, 
laat Niels Tijhuis, projectmede-
werker bij OD IJmond, weten. ‘Er 
is echter nog beperkt budget’. Sub-
sidieaanvragen worden pas toege-
kend zodra het gereedmeldingsfor-
mulier inclusief factuur binnen is. 
Dat kan tot 30 november 2016 of zo-
lang er budget is.

Aanvragen
Wanneer u kiest voor dak-, vloer- 
en gevelisolatie en/of voor isolatie-
glas komt u in aanmerking voor de 
subsidie. Het is ook mogelijk met te-
rugwerkende kracht subsidie aan te 
vragen, wanneer u na 1 januari 2014 
de woningisolatie heeft laten aan-
brengen. Haalt u de ondergrens van 
€1.500,- niet? U kunt nu samen met 
uw buren of andere inwoners van uw 
gemeente een aanvraag indienen zo-
dat u daar wel aan voldoet.

Voor meer informatie, voorwaarden 
en indienen van aanvragen kunt u te-
recht op www.wijwonenwijzer.nl en 
voor meer informatie over maatre-
gelen kunt u terecht op www.duur-
zaambouwloket.nl.
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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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-

ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Edisonstraat 5, wijzigen voorge-
vel en legaliseren appartementen 

(16/08/2016) 5331-2016

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Westerhoevelaan 19, plaatsen twee 
dakkappellen (16/08/2016) 10241-
2016

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen

Velserbroekloop op 26 augustus 
2016, start- en fi nishlocatie het Pol-
derhuis te Velserbroek (15/08/2016) 
12402-2016 
Evenementenvergunning voor het 
houden van voetbalwedstrijden, 
speelseizoen 2016-2017, Rabobank 
IJmond stadion, Minister van Hou-
tenlaan te Velsen-Zuid (11/08/2016) 
14951-2016.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 6 au-
gustus 2016 tot en met 12 augustus 
2016 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Diezestraat 21, plaatsen dakkapel 
(08/08/2016) 15785-2016

Driehuis 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 1, plaatsen 2 hel-
lingbanen bij perron 1 en 2 en kappen 
boom (09/08/2016) 15840-2016
Overbildtweg 11, plaatsen dakop-

bouw (11/08/2016) 16035-2016

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
L. Zocherplantsoen 65, plaatsen bad-
kamerraam (11/08/2016) 16036-
2016

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

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

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.

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

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.
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Mededeling
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Vel-
sen heeft in zijn vergadering van 
14 juni 2016 vastgesteld:

- de leidraad invordering gemeente-
lijke belastingen Velsen 2016;

- het kwijtscheldingsreglement 2016;
- het incassoreglement 2016.  

Ter inzage
De tekst van leidraad is in het elek-
tronisch gemeenteblad gepubliceerd.  
De leidraad, het kwijtscheldingsre-

glement en het incassoreglement lig-
gen ter inzage bij de balie van het ge-
meentehuis.

Kapmelding
IJmuiden:

Bonekampstraat voor nr 1: 1 linde; 
Reden: niet vitaal meer.

Van Speijkstraat voor nr 47: 1 lijster-
bes; Reden: bijna dood.

Velserbroek:

De Vliet, tegenover nr. 6, 8, 10 t.o. 
Gerstland en Ossenland en bij de 
lichtmasten nr. 2 en 4: 11 bomen. Re-
den: i.v.m. het uitdunnen van de bo-

menrij langs het fi etspad en water-
kant en het verwijderen van slech-
te meerstammige en scheefgegroei-
de bomen.

 
05  18 augustus 2016

Vierde fase Lange 
Nieuwstraat van start

IJmuiden - Maandag is de 
vierde fase van de werkzaam-
heden aan de Lange Nieuw-
straat van start gegaan. 
Het gaat om het weggedeelte 
tussen de Velserduinweg en 
Plein 1945. Behalve nieuwe 
bestrating en de aanleg van 
vrijliggende fietspaden wordt 
de riolering vervangen en het 
winkelgebied opgeknapt. Het 
gedeelte waar gewerkt wordt 
is afgesloten met hekken. Het 
autoverkeer wordt zoveel mo-
gelijk omgeleid via de Zee-
weg, Heerenduinweg en het 
Gijzenveltplantsoen. Fietsers 
en bromfietsers kunnen ge-
bruikmaken van de omlig-
gende straten. De winkels en 

woningen zijn bereikbaar via 
loopplanken.
Het weggedeelte tussen het 
Markplein en de Velserduin-
weg is sinds een aantal we-
ken weer opgesteld, maar 
doorrijden is hier nog niet 
mogelijk. De Spaarnestraat is 
ook weer open. Hierdoor is de 
Merwedestraat weer éénrich-
tingsverkeer. Tijdens de werk-
zaamheden worden de buslij-
nen 3, 74, 75 en 82 omgeleid. 
Zie www.connexxion.nl.
Fase 4 is naar verwachting in 
november klaar. Daarna vol-
gen nog fase 5 (Plein 1945, 
december-februari) en fase 6 
(Velserduinplein, maart-juli). 
(foto: Friso Huizinga)

Santpoort-Zuid - ‘t Bredero-
de Huys heeft een grote op-
knapbeurt gehad. Op zaterdag 
27 augustus van 14.00 tot 16.00 
uur kunnen geïnteresseer-
den dit komen bewonderen. 
De voorzitter van de Vereni-
ging Santpoorts Belang ver-
richt rond 14.30 uur de fees-
telijke heropening. In de Poor-
terszaal van ’t Brederode Huys 
wordt het programma voor het 
seizoen 2016/2017 gepresen-
teerd. Een aantal docenten is 
aanwezig om u te informeren 
over de door hen te geven cur-
sussen. Naast de vele bekende 
cursussen op het gebied van 
onder meer bewegen, bridge, 
kunst en cultuur, muziek en ta-
len bieden zij ook dit jaar weer 
een aantal nieuwe cursussen 
aan: een cursus collages ma-
ken, zilversmeden, de cursus 
digitale fotografie (hoe maak 
ik mooiere foto’s) en een aan-
tal cursussen en workshops 
breien en knuffels maken. 
Voorts is er aan aantal cursus-
sen meditatie en mindfulness. 
De cursussen geschiedenis en 
kunstgeschiedenis zijn ook dit 
jaar weer van een hoog niveau. 
Eens in de maand op zondag-
middag kunt u heerlijk komen 
zingen. Het programma biedt 
verder elf interessante lezin-
gen met onderwerpen als De 
race naar het Witte Huis, Mu-
ziek in de Gouden Eeuw en 
Surrealisme in het Boijmans. 
Het gezamenlijk bereiden en 
genieten van gerechten uit 
bijvoorbeeld de Italiaanse, de 
Indonesische en de Japan-
se Keuken behoort eveneens 
tot de mogelijkheden. Zie ook 
www.santpoortsbelang.nl.

Santpoorts 
Belang houdt 

open huis

Water- en springpret bij 
buurthuis De Brulboei IJmuiden - Donderdag 25 
augustus van 13.00 tot 16.00 
uur zijn alle kinderen tot 12 
jaar welkom in buurthuis De 
Brulboei. 
In afwachting van het weer 
kijken zij het nog even aan 
of er inderdaad een buikg-
lijbaan en andere waterspel-
letjes op het terras komen te 
staan. Ook het aantal kinde-

ren is natuurlijk van belang! 
Daarom vragen zij of u de 
kinderen toch wel wilt opge-
ven. Dit kan via daniellavan-
delft@welzijnvelsen.nl. 
Graag even aangeven met 
hoeveel kinderen u komt en 
de leeftijd vermelden. De 
kosten van deze leuke mid-
dag bedragen 2 euro per 
kind. 

Bibliotheek Velsen 
bruist dit najaar!

Velsen - De agenda van Bi-
bliotheek Velsen voor het na-
jaar is bekend. Een ruim aan-
bod aan activiteiten voor 
jong en oud met Bruisende-
avonden, exposities, handige 
diensten en meer.
Nieuw in het aanbod is ‘De 
Bieb Bruist’. Iedere maand 
organiseert Bibliotheek Vel-
sen een bruisende avond vol 
workshops, lezingen en pre-
sentaties in de bibliotheek 
in IJmuiden. Fajah Lourens 
geeft bijvoorbeeld een lezing 
over gezond afvallen en slan-
ke recepten. En tijdens een 
workshop Kunstgeschiedenis 

wordt het wereldberoemde 
werk ‘Het aards paradijs’ van 
Brueghel en Rubens uit 1615 
bekeken en besproken. Voor 
een gezellig avondje uit zit je 
goed bij Bibliotheek Velsen. 
Ook zijn er dit najaar aller-
lei nieuwe terugkerende ac-
tiviteiten, zoals het Brei- en 
haakcafé en een inloop-
spreekuur over opruimen.
Nieuwsgierig geworden? 
Haal de folder met alle activi-
teiten op een rij in één van de 
vestigingen van Bibliotheek 
Velsen, of check de agenda 
op de website. Tot ziens in de 
bieb!

Natuurexcursie bij Tata
IJmuiden - Op zondag 11 en 
zondag 25 september organi-
seren Tata Steel en PWN van 
10.00 tot 12.00 uur een ex-
cursie op het terrein van het 
staalbedrijf. Samen met een 
boswachter van PWN wordt 
een wandeling gemaakt door 
onder meer natte duinvallei-
en en meer dan 100 jaar oud 
bos.
Het terrein van Tata Steel 
herbergt veel bijzondere 
planten en dieren, waaron-
der een kolonie oeverzwa-
luwen, zeldzame orchideeën 
en vlinders als de in ons land 

sterk bedreigde argusvlinder. 
Tata Steel geeft de natuur de 
ruimte en is onlangs een sa-
menwerking met natuurbe-
heerder PWN aangegaan om 
de natuurwaarden op het ter-
rein en in de omgeving ver-
der te versterken. Aanmel-
den kan via www.tatas-
teel.nl>verantwoord-staal-
maken>milieu?excursie. 
Maximaal twee personen per 
aanmelding. Minimumleef-
tijd: 12 jaar. Aanmeldingen 
worden op volgorde van bin-
nenkomst behandeld. (foto: 
Tata Steel)
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