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Velsen-Zuid - Een flinke
hoosbui of niet: de zevende editie van Dutch Valley
gaat de boeken in als een
groot succes. In de loop
van zaterdag meldde organisator UDC dat het festival was uitverkocht.
Vanaf het moment dat de
hekken open gingen was
het gezellig druk in de Velsen Valley. Op negen verschillende podia traden meer
dan honderd artiesten op,
variërend van Willeke Alberti tot Typhoon. Diverse artiesten, waaronder André Hazes
(Junior), Wolter Kroes en publiekslieveling Tino Martin,
waren op meerdere podia te

Zin om actief te worden
in de Velsense politiek?
Geef je op als
kandidaat-raadslid via
info@pvdavelsen.nl
#GR2018

zien. Dutch Valley werd afgesloten door The Partysquad.
Aan het begin van hun optreden begon het hard te regenen, maar de meeste bezoekers wisten zich droog te
houden met een paraplu of
poncho. De sfeer was vrijwel
de hele dag feestelijk.
‘Het grootste festival van Nederlandse bodem’ trok naar
schatting 25 duizend bezoekers. In 2016 waren dat er
nog 34 duizend, maar dit jaar
bleef de tweede vallei dicht.
Dit deel van het terrein werd
alleen gebruikt voor de uitverkochte editie van Latin
Village op zondag. (foto’s:
Michel van Bergen en Friso
Huizinga)

Deel Zeeweg en Heerenduinweg tot half september dicht

Wegwerkzaamheden halverwege
Velsen - Sinds maandagochtend werkt aannemer
BAM in opdracht van de
gemeente Velsen aan het
zuidelijke gedeelte van de
Zeeweg en een stukje van
de Heerenduinweg. Deze
wegen zijn tot half september afgesloten voor het verkeer.
Net als in Driehuis, waar de
werkzaamheden vorige week
vrijdagavond
grotendeels
werden afgerond, wordt in
IJmuiden gewerkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Op de drukke route
tussen de Minister van Houtenlaan en de Heerenduinweg
worden de fiets- en voetpaden vernieuwd. Bij het kruis-

punt
Zeeweg/Heerenduinweg komen verkeersdrempels
om de snelheid van het autoverkeer te verlagen. Verder
wordt het zebrapad halverwege de Heerenduinweg vervangen door een oversteek met
een middeneiland. Hierdoor
kan de weg veilig in twee keer
worden overgestoken. Bromfietsers moeten voortaan gebruik maken van de rijbaan
in plaats van de fietspaden.
Dit zal met nieuwe bebording
worden aangegeven.
Het doorgaande verkeer
wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Lange Nieuwstraat, Plein 1945 en
de De Noostraat. Fietsers en
bromfietsers kunnen gebruik
maken van een route door

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Festivalganger
gewond

de bomen- en vogelbuurt. De
omleidingen worden aangegeven met gele borden. Begraafplaats Duinhof is bereik-

baar via de nieuwe rotonde op
de Waterloolaan/Minister van
Houtenlaan. (foto: Friso Huizinga)

Velsen - Een 18-jarige vrouw
is zondagmiddag gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een pendelbus van
Latin Village. De vrouw moest
met een traumahelikopter
worden overgebracht naar een
ziekenhuis. Over haar toestand
is nog niets bekend.
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‘Glansrol’ voor havengebied in Penoza V
IJmuiden - Het Thalia Theater, de Loggerstraat bij Café ’t Kottertje en het terrein van de Cebo. De haven
van IJmuiden was maandagavond prominent in beeld tijdens de eerste aflevering van
Penoza V.
Het vijfde en laatste seizoen
van de populaire misdaadserie ging maandagavond in
première in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski. Tegelijkertijd was de eerste aflevering via een live stream
te zien op de website van
NPO3. Zondag start de serie
op televisie.
In seizoen 5 lijkt het maffiamoeder Carmen van Walraven aanvankelijk voor de
wind te gaan. Ze denkt eraan

om te stoppen en heeft nog
een paar drugsladingen nodig om haar pensioen en de
toekomst van haar gezin veilig te stellen. Maar als er zich
een nieuwe garde aandient,
blijkt dat helemaal niet zo gemakkelijk te gaan als zij had
gehoopt. Penoza trok vorig
seizoen gemiddeld 1 miljoen
kijkers op televisie en was
ook online enorm populair.
De Facebookpagina heeft
meer dan 270.000 volgers. De
serie werd al meerdere malen
genomineerd voor de Gouden Televizierring.
IJmuiden is een gewilde plek
voor het maken van opnames, vooral voor films en series in het misdaadgenre. (foto: KRO-NRCV)

In 1875, nog vóór de opening
van het Noordzeekanaal, laat
de Amsterdamsche Kanaal
Maatschappij (AKM) ten zuiden van de sluisput dienstwoningen voor de sluismeester en
de sluiswachters bouwen. In
1876 laat het Departement van
Financiën ten westen van deze
sluiswachterswoningen zeven
geschakelde dienstwoningen,
‘commiezenwoningen’,
bouwen voor de ‘klaringsdienst’. De
klaringsdienst houdt zich bezig
met het innen van accijnzen en
invoerrechten. Elk binnenkomend schip moet eerst ingeklaard worden voordat het mag
doorvaren naar Amsterdam. De
sluiswachters- en de commiezenwoningen zijn de eerste huizen van de nederzetting waaruit IJmuiden is ontstaan. In de
buurt van de dienstwoningen
verrijzen een winkel, een tapperij en een hulppostkantoor voor
het dienstpersoneel.
Vanaf 1927 worden de schepen
in Amsterdam ingeklaard. Eind
1935 worden enkele commiezenwoningen door de roomskatholieke organisatie ‘Apostokia en Margot verwelkomen laat ter Zee’ ingericht als zeeu graag in hun gezellige win- manshuis. In het zeemanshuis
kel en helpen u graag met kunnen vooral buitenlandse
het vinden van een passende
outfit, van vintage tot trendy en zakelijk, maar ook voor
feestkleding bent u bij hen
aan het goede adres.
De winkel is te vinden op de
hoek van de Hoofdstraat en
de Terrasweg en is geopend
van woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
en op zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur. Parkeren is gratis.

Super Saturday Sale

Merkkleding voor
een hele kleine prijs
Regio - Zaterdag is bij ‘de
Freules’ in Santpoort-Noord
de inmiddels bekende Super
Saturday Sale, dé dag om je
slag te slaan en voor een hele kleine prijs mooie merkkleding aan te schaffen. Alle aanwezige artikelen in de
winkel gaan weg met 70%
korting!
Vanaf woensdag 30 augustus kunt u uw najaarskleding weer dagelijks inbrengen en maken de Freules
zich op voor het najaar. Sas-

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of bijzondere gebeurtenissen die
plaatsvinden. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze week aandacht voor de
commiezenwoning aan het
Sluisplein.

zeelieden zich ’s avonds in een
huiselijke sfeer vermaken met
onder andere biljarten. In de
Tweede Wereldoorlog wordt het
zeemanshuis ontruimd. Door
oorlogsschade worden zes van
de zeven commiezenhuizen onbewoonbaar verklaard en later
gesloopt. De commiezenwoning bij de hoek van het Sluisplein en de Visseringstraat blijft
gespaard en is sinds 2001 een
rijksmonument.
Na de oorlog wonen diverse
gezinnen in het huis en worden
er zelfs kamers verhuurd via het
tegenover gelegen café Bruinvis. De voorlaatste eigenaar wil
er een zeemanshuis te vestigen
maar dat gaat niet door. In 2003
kopen Yolanda en Nico Swart
de woning en knappen deze
flink op. De buitenkant heeft de
monumentenstatus en moet intact blijven. Zelfs gevelreiniging
is niet toegestaan, zodat het
roet van de walmen van de slepers van Wijsmuller nog in de
stenen zit. De binnenkant wordt
grondig vernieuwd en krijgt
het karakter van weleer. Zowel
binnenshuis als buitenshuis is
goed te zien dat Nico een handige klusser is. Zo heeft Nico
het hek rond het huis gemaakt
van een Leidse brugleuning…
Als geboren en getogen IJmuidenaren genieten Yolanda en
Nico volop van de sfeervolle
woning en het typisch IJmuider uitzicht. Als bewoners van
het historische pand zijn ze wel
gewend aan de nieuwsgierige blikken en de belangstelling
van voorbijgangers. Ze staan
open voor een praatje en horen zo weer veel verhalen van
de mensen die ooit hebben gewoond of gewerkt in het pand
en weer ’s een kijkje komen nemen.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Zeehaven Zilveren
Trawlertoernooi met
regionale teams

IJmuiden - Zaterdag 26 augustus vindt het Zeehaven Zilveren Trawlertoernooi
weer plaats op sportpark
Zeewijk. De basis voor dit
unieke toernooi werd gelegd
in 1952. Toen ontving Stormvogels bij de promotie naar
de 1e klasse een zilveren replica van de trawler IJM30
van de IJmuider Vishandelsvereniging en de Redersvereniging. Deze prijs is symbolisch te winnen: de toernooiwinnaar krijgt een mooie foto en een geldbedrag en
mag even op de foto met dit
prachtige zilveren kleinood.
Het toernooi kent voor het

eerst in haar bestaan een regionale bezetting, maar is
juist daarom extra interessant
voor het publiek uit de omgeving. De traditie blijft ook in
stand, want iedere deelnemer komt uit een gemeente
waar vis en visserij groot zijn.
Een combinatieteam van RKVV Velsen-zondag, de zaterdagtak van VSV en VV IJmuiden en Stormvogels gaan
met elkaar de strijd aan. Ook
de A1-junioren van deze verenigingen nemen deel aan
dit toernooi. Aanvang van de
wedstrijden is 11.00 uur en
de prijsuitreiking is voorzien
rond 17.00 uur. Winnaar van
het toernooi is de vereniging
waar het gezamenlijke resultaat van senioren en junioren
het beste is.
Uiteraard zullen de haring,
gebakken vis en de barbecue niet ontbreken en is er
volop gelegenheid om onder
het genot van een drankje en
livemuziek na te praten over
de resultaten van het Zeehaven Zilveren Trawlertoernooi.
Het bestuur van IJVV Stormvogels bedankt de sponsoren van dit toernooi: Zeehaven IJmuiden NV, Swanlake
Consultants en rederij Cornelis Vrolijk.

Hond en
baasje in
problemen bij
de Noordpier

Velsen - Vaker, sneller en
comfortabeler busvervoer.
Dat belooft Connexxion na
de invoering van de nieuwe dienstregeling op zondag 3 september. De gemeente Velsen wordt dan
officieel aangesloten op
Randstadnet.
Iedereen die met het openbaar vervoer reist wil niet
lang hoeven wachten, de zekerheid hebben op tijd te komen en een goede aansluiting hebben op ander openbaar vervoer.
Dat is precies waar R-net
voor staat. Daarnaast gaat
Connexxion vanaf 3 september met een aantal nieuwe
bussen rijden die zorgen voor
extra comfort.
In Velsen gaan twee nieuwe
R-netlijnen rijden: lijn 385 en
lijn 382. Lijn 385 is een hoogwaardige verbinding tussen

IJmuiden aan Zee en Haarlem Station die doordeweeks
overdag tenminste 6 keer per
uur en in de spits wel 8 tot 10
keer per uur rijdt. Deze bus
maakt overdag gebruik van
de nieuwe HOV-busbaan en
vervangt lijn 75. Op de route komen enkele haltes te
vervallen, zoals op de Scheldestraat in IJmuiden.
Lijn 382 is een rechtstreekse verbinding tussen IJmuiden aan Zee en Amsterdam
Sloterdijk die in de spits extra vaak rijdt. Connexxion zet
hiervoor nieuwe bussen in
met comfortabele stoelen en
extra veel beenruimte.
Inwoners van de IJmond
kunnen een speciaal kaartje aanvragen waarmee zij op
zondag 10 september gratis
met de bus mogen reizen. Dit
kan vanaf maandag 28 augustus via www.connexxion.
nl/hij. (foto: Connexxion)

IJmuiden - Vorige week vrijdagavond werden de vrijwilligers van KNRM IJmuiden
gealarmeerd voor een ‘dier
in problemen’. Het betrof een
hond die te water was gesprongen aan de binnenzijde
van de Noordpier, door de lage waterstand een diepte een
meter of vier lager dan de pier.
Het baasje van de hond wilde in eerste instantie zelf de
hond redden, maar kwam vervolgens ook zelf vast te zitten
op de stenen aan de binnenkant van de pier. De reddingboot Nh1816 was met zes vrijwillige redders snel ter plaatse, waar inmiddels ook de politie op de Noordpier stond.
Een redder is zwemmend en
wadend naar de pier gegaan
en heeft de situatie van het
baasje van de hond opgenomen. Niet veel later arriveerden ook de boot van de IJmuider Reddingsbrigade en op de
pier de brandweer en ambulance. Met een trap van een
plaatselijke strandtent zijn de
hond en het baasje uiteindelijk omhoog geholpen.

Expositie Cor
van Egmond

Reünie Brandweer Velsen

Vernieuwde weg Driehuis
met een toost heropend
Driehuis - Met een verfrissend drankje van het IJspaleis is vorige week vrijdagavond getoost op de wegwerkzaamheden in Driehuis.
In de loop van vrijdagavond
werden de hekken weggehaald en was de route Waterloolaan/Van den Vondellaan weer open voor het verkeer.
In vier weken tijd is de weg

volledig vernieuwd en zijn
twee rotondes aangelegd. De
rotonde bij het IJspaleis is in
slechts acht dagen gerealiseerd, iets waarvoor de werklui complimenten kregen van
gemeentelijk
projectleider
Bert van Tienhoven.
Maandag zijn de werkzaamheden aan de Zeeweg en
Heerenduinweg van start gegaan. (foto: Friso Huizinga)

Velsen - Al eerder is aandacht gevraagd voor een bijeenkomst van de leden van
de vroegere brandweer Velsen. Ondertussen is veel
voorbereidend werk verricht
en is de bijeenkomst vastgesteld op 20 september in de
Burgerzaal van het gemeentehuis te Velsen. Aanvang is
15.00 uur.
Oud brandweerlieden van
de gemeentelijke brandweer Velsen en hun partner
zijn van harte welkom. Alle brandweerlieden, dus ook
van de vroegere plichtbrandweer van het Velser korps
worden bij deze uitgenodigd. In verband met het bijzondere karakter van brandweer Velsen rondom het gebruik van de Velsertunnel in
de eerste jaren, zijn ook oudmedewerkers van de politie
en Rijkswaterstaat uit de begintijd van de tunnel welkom

om de bijeenkomst bij te wonen.
Komt u met de auto dan
kunt u die kwijt in de straten
in de omgeving van het gemeentehuis. U zult worden
ontvangen bij de ingang van
het gemeentehuis aan het
Plein 1945. Tijdens deze bijeenkomst zal de kroniek, ‘De
eerste tien jaar van de beroepsbrandweer Velsen’ worden gepresenteerd.
In verband met de planning
graag van te voren aanmelden. Dat kan tot 13 september. Kent u nog oud collega’s
die vermoedelijk buiten het
bereik van deze uitnodiging
wonen? Wilt u die dan op de
hoogte stellen van de bijeenkomst?
Voor meer informatie kunt u
bellen met 0251-233051 of
06-45320446 (Marchel Keijzer) of e-mail naar : fpvanderhoff324@gmail.com.

Velserbroek - Tot en met
9 oktober zijn in De Hofstede aquarellen te zien van Cor
van Egmond. De aquarellen
zijn realistisch maar niet fotografisch. Hij zegt: “Aquarelleren is suggereren met
vlekken, maar die vlekken op
de juiste plaats”. De meeste aquarellen zijn geschilderd op locatie van een van
zijn vele vakanties. Naast het
zelf schilderen begeleidt Cor
amateurs op elk niveau. De
expositie is tot en met 9 oktober van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
en zondag van 11.00 tot 14.00
uur te zien in het Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek.
Zaterdags is De Hofstede gesloten. Voor informatie: 0235371769 of 06-52336906.
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Expositie aquarellen Cor
van Egmond in Wijkcentrum de Hofstede, Alleta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Geopend van maandag tot en met vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur, zondag
van 11.00 tot 14.00 uur. Zaterdag is het wijkcentrum
gesloten. Expositie loopt tot
en met 9 oktober.
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend
in Bibliotheek Velserbroek.
Van 10.30 tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum tentoonstelling Poepgoed/Scheid Goed. Open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Workshop knutselen. 13.30
tot 15.30 uur. Kosten 1,50
bovenop de entreeprijs.

augustus 19.00 uur, vrijdag
25 augustus 17.00 uur, zaterdag 26 augustus 15.00
uur, zondag 27 augustus
14.00 uur.

25 AUGUSTUS

lem: Electric Wizzard en men breien en haken onder
Wolvennest. Zie ook www. het genot van een praatpatronaat.nl
je en een kopje koffie/thee.
Deelname 2,-- incl. kop
koffie/thee.
Stadswandeling Alkmaar.
26 AUGUSTUS
Op maandag en vrijdag om
Rommelmarkt op het Ken- 13.00 uur onder begeleinemerplein in IJmuiden. Van ding van een gids. Tot en
09.00 tot 16.00 uur.
met september. Aanmelden
info@vvvalkmaar.nl of teleZeehaven Zilveren Traw- fonisch 072-5114284.
lertoernooi op sportpark
Zeewijk. De wedstrijden be- Zomerbridge
(laatste
ginnen om 11.00 uur.
keer) om 19.30 uur in de
Jansheeren te HeemsZee- en Havenmuseum kerk. Kosten 5 euro per
IJmuiden open van 13.00 paar. Aanmelden via: www.
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch- b r i d g e c l u b d e c o m m a n ten voor kinderen van kleu- deurs.nl
ter tot puber. Motordraaimiddag.

Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. 3 Speurtochten voor kinderen van kleu- ‘Open huys’ bij Santter tot puber.
poorts Belang in ‘t Brederode Huys, BloemendaalPieter Vermeulen Muse- sestraatweg 201 in Santum tentoonstelling Poep- poort-Zuid. Van 14.00 tot
goed/Scheid Goed. Open 16.00 uur. Zie ook www.
van 13.00 tot 17.00 uur.
santpoortsbelang.nl
Gildewandeling door twee
buurten ingeklemd tussen
de Gedempte Oude Gracht
en Gasthuissingel. Vertrek
13.30 uur vanaf Museum
Haarlem, Groot Heiligland.
Kosten 4,-. Zie ook www.
gildehaarlem.nl.

Bubbles & Bites bij diverse restaurants aan de Donkerelaan in Bloemendaal.
Aanvang 16.00 uur. Zie ook
www.bubbles-biter.nl
Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00
uur in Velserbroek. Elke
dinsdagochtend.

Bubbles & Bites bij diverse restaurants aan de Donkerelaan in Bloemendaal.
Aanvang 16.00 uur. Zie ook
www.bubbles-biter.nl

Rondrit met fotostop over
het terrein van Tata Steel.
Trein vetrekt 10.45 uur vanaf
station Velserbosch in Velsen-Noord.

27 AUGUSTUS

Telstar tegen MVV Maas- Zee- en Havenmuseum
tricht. Aanvang 20.00 uur.
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

Tentoonstelling. In De Oude Keuken in Bakkum is
een expositie te zien van de
schilderijen van de Beverwijkse schilder Fouad Karimi.

Circus Renz staat op De
Brink in Castricum. Voorstellingen op donderdag 24

29 AUGUSTUS

Telstar Soccer Camp voor
de jeugd van 6 tot 10 jaar
en 11 tot 15 jaar. Van 10.00
tot 16.00 uur. Aanmelden
via www.sctelstar.nl/soccercamps.

Inloopspreekuur Sociaal
Wijkteam van Santpoort,
Driehuis en Velsen-Zuid, in
Het Terras, Dinkgrevelaan
17, Santpoort-Noord. Van
Pieter Vermeulen Muse- 11.00 tot 12.00 uur.
um tentoonstelling Poepgoed/Scheid Goed. Open Zee- en Havenmuseum
van 13.00 tot 17.00 uur. Pop- IJmuiden open van 13.00
penkast ‘Poep en Troep’. tot 17.00 uur. 3 SpeurtochAanvang 13.30 uur (gratis). ten voor kinderen van kleuter tot puber.
Bubbles & Bites bij diverse restaurants aan de Don- Pieter Vermeulen Musekerelaan in Bloemendaal. um tentoonstelling PoepAanvang 13.00 uur. Zie ook goed/Scheid Goed. Open
www.bubbles-biter.nl
van 13.00 tot 17.00 uur.
Workshop knutselen. 13.30
Orgelconcert in de Nieutot 15.30 uur. Kosten 1,50
we Kerk IJmuiden. Aanvang
bovenop de entreeprijs.
20.00 uur. Toegang gratis.
28 AUGUSTUS
Wijkwandelen,
wandel
mee met Sociaal Team en
Stichting Welzijn Beverwijk. Verzamelen om 9.15
uur, vertrek 9.30 uur en
om 10.30 uur staat ter afsluiting koffie/thee klaar in
buurthuis Wijk aan Duin,
Wilgenhoflaan 2c te Bever- Modeshow van traditioSpaans
zomerconcert wijk. Deelname en koffie is nele West-Friese kledingop Ruïne van Brederode in gratis.
dracht bij Museum BroeSantpoort-Zuid. Aanvang
kerVeiling. Bij goed weer
20.30 uur.
Brei- en haakclub van vindt de modeshow plaats
10.00 tot 12.00 uur in wijk- op het buitenterrein van het
Patronaat, Zijlweg Haar- centrum Prinsenhof. Sa- museum, bij slecht weer

wordt de show naar het
binnenmuseum verplaatst.
Om 12.00 en 14.00 uur.
Patronaat, Zijlweg Haarlem: Demons’ Claws en
Sleeping Beauties. Zie ook
www.patronaat.nl

30 AUGUSTUS

Telstar Soccer Camp voor
de jeugd van 6 tot 10 jaar
en 11 tot 15 jaar. Van 10.00
tot 16.00 uur. Aanmelden
via www.sctelstar.nl/soccercamps.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum tentoonstelling Poepgoed/Scheid Goed. Open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Workshop knutselen. 13.30
tot 15.30 uur. Kosten 1,50
bovenop de entreeprijs.
Klaverjassen in Café Kamperduin, Bik en Arnoldkade 12 IJmuiden. Aanvang
19.30 uur.

31 AUGUSTUS

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend
in Bibliotheek Velserbroek.
Van 10.30 tot 12.00 uur.
Telstar Soccer Camp voor
de jeugd van 6 tot 10 jaar
en 11 tot 15 jaar. Van 10.00
tot 16.00 uur. Aanmelden
via www.sctelstar.nl/soccercamps.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum tentoonstelling Poepgoed/Scheid Goed. Open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Workshop knutselen. 13.30
tot 15.30 uur. Kosten 1,50
bovenop de entreeprijs.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel
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Eendaags 50+
tennistoernooi

Full Moon Silent Run
IJmuiden aan Zee Woensdagavond 6 september is de Full Moon Silent Run voor het eerst in
IJmuiden. Dit is geen wedstrijd maar een totaalbelevenis van yoga, mindfulness
en running of wandelen bij
volle maan en in stilte. Je
kunt in alle rust 5 kilometer
hardlopen of 2 à 3 kilometer wandelen rond het binnenmeer en over het strand.
Kelly Schockman, Mindfulness trainer en fervent
hardloopster geeft sinds januari dit jaar les in mindful
spor-ten. Het is een unieke combinatie van mindfulness, ademhalingstechnieken en actief in beweging
zijn en dit alles in de kracht
van de buitenlucht.
De opbrengst van deze eerste Full Moon Silent Run
komt ten goede aan Cycle for Plan Nicaragua en
het Danceworks demoteam.

Het meisjes Danceworks
demoteam uit IJmuiden is
geselecteerd voor het WK
dansen in Polen begin december dit jaar. Full Moon
Silent Run steunt de dansende meisjes uit Velsen in
hun reis naar het WK. Als
tegenprestatie verzorgt het
dansteam een sprookjesachtige dansvoorstelling tijdens de bijzondere belevingsavond.
De starttijd is om 19.30 uur,
verwachte eindtijd is 21.30
uur. Kosten voor deze unieke vollemaanbeleving, inclusief yoga, mindfulness,
dansvoorstelling op het
strand en drankje en borrelhapje na afloop bedragen 25 euro per persoon.
Tickets zijn te bestellen via
www.newlifecoach.nl of via
de facebook pagina ‘Mindful Sport & Flow’. Meer over
het goede doel is te lezen
via http://bitl.ly/KellyFlowt.

Velserbroek - Donderdag
31 augustus tussen 14.00 en
20.00 houdt KOEL Creative
Productions een open dag.
,,Het belooft een mooie dag
te worden’’, vertellen oprichters Koen van der Wel en Eline Schmidt. ,,We gaan er een
echt feestje van maken. Onze
docenten en leerlingen geven
workshops, demonstraties,
proeflessen en optredens. Je
kunt alvast in de kerstsfeer
komen bij het voorproefje
van onze Grote Kerstshow of
Porsch werd na een span- meedoen met hele toffe spelletjes. Kinderen kunnen zich
nende shoot-off derde.
Het NK Hout is voor traditionele handboogschutters. De schutters schieten
met bogen vervaardigd van
hout, op een zogenaamd
traditioneel
gildeblazoen
van 50 centimeter op een
afstand van 25 meter. De
wedstrijd bestaat uit een
open ronde, bestaand uit
25 pijlen. Hierna schieten
de tien heren en acht dames met de hoogste score,
ieder 10 kampschoten om
te bepalen wie in ieders categorie de uiteindelijke Nederlandse Kampioen is. Het
teamresultaat van het Drietal is het totaal van de drie
scores uit de eerste ron- IJmuiden - Omdat het zo
de van 25 pijlen. De vereni- goed in de smaak viel is er ook
ging met het hoogste resul- dit jaar weer een Velserduin
taat wint.
Zomerfeest met als doel de
bewoners van Velserduin ‘een
vakantiegevoel in eigen huis’
te geven.
,,Omdat het feest tijdens zes
zomerweken is, van 24 juli tot
en met 1 september, zou je het
daarom ook een ‘zomerfestival’
kunnen noemen’’, vertelt Mark
Metselaar. ,,Naast de gebruikelijke activiteiten als dansen,
klassieke muziek, happy hour
en bingo, zijn er tijdens het zomerfeest veel extra activiteiten.
Onlangs al een uitstapje naar
Dorpsfeest Santpoort, barbecues met familie en vrienden,
poffertjesmiddag, een zomerse fotoshoot, verwen/beauty-

Handboogschieters
VZOS succesvol op NK
Santpoort-Noord - De leden van Handboogschietvereniging VZOS waren
wederom succesvol op het
Nederlands
Kampioenschap Hout, wat gehouden
werd op 13 augustus bij
HKS te Zoetermeer.
Het kampioenschap kent
twee categorieën: Dames,
Heren en Teams. Deze
teams, drietallen genoemd,
worden gevormd door drie
vooraf genoemde aangeduide schutters (M/V) van
eenzelfde vereniging.
Voor de VZOS deden Ernie Breuer, Judith & Maarten Porsch mee als team en
individueel, waarbij ze Nederlands Kampioen teams
werden, en individueel
werd Ernie bij de heren en
Judith bij de dames Nederlands Kampioen. Maarten

Volop muziek en zang
op open dag KOEL
laten schminken en meedoen
met de cupcake wedstrijd.’’
Op www.koelproductions.nl
is naast het programma voor
de open dag ook het uitgebreide aanbod van KOEL voor
het nieuwe seizoen te vinden.
Lessen in tien muziekinstrumenten, verschillende koren
(waaronder het nieuwe KOEL
KIDS en KOEL KIDS mini!),
bands, music lab en nog veel
meer.
Ga het allemaal beleven op
het feest aan Floraronde 289
in Velserbroek op 31 augustus tussen 14.00 en 20.00 uur.

Velserduin Zomerfeest:
vakantie in eigen huis
middag en een feestelijke middag met onder andere suikerspin eten en draaiorgel.’’
In Velserduin zijn ook veel optredens. Onder andere een
lezing door schrijfster Conny Braam, muzikale optredens van Jan Zwanenburg, Jo
Ann & DJ Minne Bloem, Monique van de Keer, Peter van
Bugnum, Lily Kok & Het Delta Combo, Soul and Sense, De
Deltasingers, Debra Monroe
(‘Marilyn Monroe’) en Gaynel
Hodge.
Bewoonster Manny (foto), geniet met volle teugen: ,,Ik vind
het zo heerlijk deze feestelijke
weken! Er is van alles te beleven. Het was al fijn, maar nu is
het extra leuk… Jullie weten
het: Waar feest is, is Manny!”

IJmuiden - Op 15 september
organiseert LTC de Heerenduinen een eendaags tennistoernooi voor 50- plussers.
Iedereen die op die dag 50
jaar of ouder is kan meedoen.
Je hoeft geen lid te zijn van
een vereniging. Voorwaarde is wel dat je redelijk kan
tennissen. Een ideale gelegenheid dus om weer eens
een aantal partijtjes te spelen
en tevens kennis te maken
met een leuke vereniging. Er
wordt alleen gespeeld in het
dubbelspel. Je moet zelf zorgen voor een dubbelpartner.
Op de dag zelf speel je drie
wedstrijden van een uur. De
wedstrijden beginnen om
10.00 uur en de laatste wedstrijd is om 15.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 12,50
euro per persoon. Er kunnen
maximaal 96 personen meedoen en er wordt ingedeeld
op volgorde van inschrijving.
Je krijgt een lunch aangeboden en na afloop van de
wedstrijden wordt de dag afgesloten met muziek en een
hapje. Zie ook www.ltcdeheerenduinen.nl of mail naar
ltchd50@gmail.com.

Zeehond gered
Regio - Reddings Team Zeedieren Velsen is zaterdagavond 19 augustus ingeschakeld om hulp te verlenen aan
een grote grijze zeehond die
al uren op het strand van ‘s
Gravenzande lag. De zeehond
was mager en maakte een
zeer verzwakte indruk, zijn
gewicht werd geschat op zo’n
250 kilo. In eerste instantie
werd gedacht aan de welbekende zeehond 57, maar dat
bleek niet zo te zijn. John van
RTZ-Haaglanden had de hulp
van RTZ-Velsen ingeroepen
om gezamenlijk te proberen
deze zeehond weer naar het
water te laten gaan. Uiteindelijk is dit omstreeks 22.30 uur
gelukt en wat waren ze blij
dat deze zeehond het ruime
sop had gekozen. En wat een
avontuur zo laat op het verlaten strand, maar gelukkig
met een goede afloop, en een
top samenwerking tussen de
teams van RTZ Nederland.
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 25 augustus 20.00 uur Telstar - MVV Maastricht

Oosttribune gerenoveerd
De oosttribune van Telstar is uitgerust met een
nieuwe
geluidsinstallatie. Het nieuwe audiosysteem komt tegemoet aan
de wens van het bestuur
om meer sfeer te brengen
in het Rabobank IJmond
Stadion en is geïnstalleerd door van Brienen
Audiovisueel uit IJmuiden. Gekozen is voor een
systeem van Community Professional, een primeur voor een Nederlands voetbalstadion!
Het vervangen van de verouderde geluidsinstallatie op
de oosttribune maakt deel
uit van een volledige renovatie die deze zomer stond
gepland. Zo zijn het dak
en de achterwand voorzien
van nieuwe beplating en
de pilaren gestraald en geverfd. Ook zijn alle stoeltjes
schoongemaakt en is het
tussenschot van het voormalig uitvak verwijderd.
Installateur van Brienen Audiovisueel heeft bij het adviestraject een beroep gedaan op het Amerikaanse Community Professional. Voor het WK van 2014
in Brazilië heeft Community Professional de stadions
van Mineirão, Sao Paulo en
Amazonia geluidstechnisch
ingericht conform alle FIFAnormen. Eerder werd ook

het ijsstadion Thialf in Heerenveen uitgerust met een
Community geluidsinstallatie. Het is de eerste keer dat
nu ook een Nederlands voetbalstadion beschikt over een
Community geluidsinstallatie, Telstar heeft hiermee de
Nederlandse primeur te pakken.
Jeroen van Brienen, eigenaar bij van Brienen Audiovisueel, licht toe: ,,Toen ik de
opdracht kreeg vanuit het
bestuur van Telstar om een
voorstel te maken voor de
Oost-tribune heb ik direct
voor het beste audiovisuele
systeem, voor stadions, gekozen. Samen met Community heb ik het project in
een software tool gecalcu-

leerd om de beste muzieken spraak prestaties te kunnen realiseren. Na een uitgebreide test van de installatie blijkt dat alle verwachtingen, die op papier stonden, zijn uitgekomen.’’
Commercieel directeur Steef
Hammerstein: ,,Als je hoorde wat voorheen de geluidskwaliteit was en hoe het geluid nu klinkt kunnen we alleen maar heel erg tevreden zijn. Het is fantastisch
dat we ons publiek een extra stuk beleving kunnen
bieden. Naast de spraakverstaanbaarheid wordt muziek
steeds belangrijker. Zodra
we hebben gescoord is het
feest nu nog groter dan het
al was.’’

,,Voorheen konden we de
samenvattingen soms pas
rond middernacht uitzenden. Met het nieuwe uitzendtijdstip zijn we toegankelijker voor alle voetballiefhebbers. Bovendien sluit
het sportief gezien ook mooi
aan bij onze uitzendingen

Melvin Platje is terug op
de Nederlandse velden. De
28-jarige spits vervolgt zijn
carrière bij Telstar. De Witte
Leeuwen melden dat de cultheld komend seizoen in Velsen-Zuid speelt. Platje, die
zonder club zat, hield zijn
conditie al op peil bij Telstar.
Melvin was clubloos na een
kort avontuur van een half
jaar bij het Belgische Lommel.
Telstar is de zoveelste club
voor de goaltjesdief, die on-

der andere uitkwam voor FC
Volendam, NEC, Neftchi Baku, VVV-Venlo, Kalmar, Stade
Bres en Hansa Rostock. In de
Jupiler League was Platje in
101 wedstrijden al goed voor
maar liefst 51 doelpunten.
Platje kreeg in zijn eerste
wedstrijd voor Telstar meteen
een rode kaart, wat hem een
schorsing van drie wedstrijden opleverde (waarvan één
voorwaardelijk) (foto: RTV
Seaport/Dennis Gouda)

Seizoenkaarten
bestellen kan nog steeds

Samenvattingen Telstar
De samenvattingen van
de Jupiler League wedstrijden verhuizen het komende seizoen van vrijdagavond laat naar zaterdag om 18.00 uur. TVzender Veronica wil hiermee een breder publiek
aanspreken. Wytze van
der Goot presenteert net
als vorig seizoen het studioprogramma.

Platje nu Witte Leeuw

van Ninja Warrior op de zaterdagavond”, aldus Bastiaan van Dalen, zendermanager van Veronica.
,,We focussen ons natuurlijk op de vrijdagavond als
dé avond waarop de Jupiler
League voetbalt. Toch biedt
het verschuiven van de samenvattingen weer nieuwe mogelijkheden waarmee
we het bereik van de tweede grootste sportcompetitie
van Nederland kunnen uitbreiden. We stappen voor
de voetballiefhebbende tvkijker mooi in het gat tussen de uitzendingen op zaterdag van de Tweede Divisie en de Bundesliga.”, aldus Marc Boele, Algemeen
Directeur Coöperatie Eer-

Ben jij vergeten je seizoenkaart aan te vragen? Geen
punt, want het kan nog altijd. Als jij je kaart voor vrijdag 20.00 uur aanvraagt via
www.brulmee.nl, dan kun
jij gegarandeerd de eerste

wedstrijd bezoeken! Kaarten zijn al beschikbaar vanaf 90 euro voor een heel seizoen. Kijk op www.brulmee.
nl voor alle informatie en het
aanvragen van een seizoenkaart.

Oefenwedstrijd DEM

ste Divisie. “Uiteraard richten we ons op de bestaande supporters, maar het be- Op dinsdag 29 augustus oefent Telstar tegen DEM uit Bereiken van nieuwe bezoe- verwijk. Er wordt om 19.30 uur afgetrapt in het Rabobank
kers van onze wedstrijden is IJmond Stadion. De toegang is gratis.
ook prioriteit dit seizoen. Zaterdag 18.00 uur biedt dus
vooral kansen.”
De inhoud van het programma blijft gelijk aan dat van
vorig seizoen. Wytse van
der Goot gaat daarmee zijn
tweede seizoen in als dé
presentator van de Jupiler League samenvattingen.
Het uitzenden van de samenvattingen na wedstrijden op maandagavond blijft
ongewijzigd. Die samenvattingen volgen na de films op
de Maandag Mega Movieavond van Veronica.
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Regionaal voetbalicoon borduurt
voort op verrassende succesformule
Velsen-Zuid - Hij hoefde niet lang na te denken
over zijn ‘life after football’. De immer positieve
Anthony Correia was namelijk al tijdens zijn spelerscarrière zeer actief als
assistent- en jeugdtrainer.
Een begeleidende rol is eigenlijk voorbestemd voor
de 35-jarige Nederlandse
Surinamer.
„Ik ben al jaren bezig met
training geven”, vertelt hij.
„Bij Stormvogels Telstar heb
ik de F’jes en E’tjes getraind
toen ik nog speler was, daarna KFC Koog aan de Zaan
B1, de VSV B-junioren, bij
DEM en Kennemers assistent geweest en hoofdtrainer bij VVH Velserbroek.”
Correia kent de amateurvoetbalregio zodoende van
haver tot gort. Hij geniet van
het kleine wereldje, waarin
iedereen elkaar kent en het
er onderling vriendelijk aan
toegaat. Buiten het veld tenminste. „Tijdens die 90 minuten moet je er de hele tijd
keihard bovenop zitten en alles geven.”
Even leek er een maatschappelijke carrière voor ‘Antho’ in te zitten. Voetbal was
hij voor ruim een jaar zat:
hij werd bedrijfsleider bij de
Vuurlinie in Beverwijk. Vorige
zomer benaderde VV IJmuiden hem om het eerste elftal
te coachen. Correia zag de
ideale mogelijkheid om zijn
tweede volwaardige trainerschap met een UEFA A cursus bij de KNVB te combineren. „Ik kon in 2016 beginnen met UEFA A/TC1”, legt
hij uit. „Het werd natuurlijk

wel veel omdat ik ook nog
twee ochtenden stage ging
lopen bij Telstar. Maar VV
IJmuiden speelt op zaterdag:
dat was ideaal voor mij. Toen
ik als speler stopte bij Telstar
kwam er heel veel op me af:
een baan, een cursus, etcetera. IJmuiden heb ik er dus
bij genomen. Daar heb ik
geen spijt van.”
Het eerste jaar ging boven
verwachting goed. In de derde klasse B haalde het vlagenschip net niet de nacompetitie. De vijfde plek bleek,
tot verrassing van velen, toch
niet voldoende te zijn. Teleurstelling had snel plaats moeten maken voor trots, maar
niet bij Correia. De oud-prof
komt toch weer even in hem
naar boven. „Nogmaals: ik
heb bij Telstar gevoetbald en
daar is alles ook heel down
to earth, maar als het op die
wedstrijden aankomt moet
alles eruit gehaald worden.
De middenmoot lag in de lijn
der verwachtingen: maar dat
je de nacompetitie op één
punt mist is echt mega zuur.”
Volgens Correia is het ‘eigenlijk een topseizoen geweest’
omdat de oorspronkelijke
doelstelling is gehaald. Hij
kan de teleurstelling echter
moeilijk verkroppen.
Deze jaargang moet de revanche komen: positie 5 is
volgens Correia voldoende
voor play-offs. Hij moet het
zien te doen met een vrijwel
intact gebleven selectie. „Fabian Roozen is naar Velsen
gegaan: dat is heel jammer.
Daarentegen hebben we onder meer Floyd Hille van VSV
erbij gekregen.’’ Het Telstaricoon wil zonder meer voort-

borduren op de verrassende
succesformule van het seizoen 2016/2017. Dat doet hij
ook met eigen kweek uit het
tweede elftal. „Er sluiten een
aantal jongens bij het eerste
aan die gewoon goed bij de
club passen. Zij moeten zich
nu gaan bewijzen.” Hij blijft
even voor het grote bord
met zijn pouletegenstanders
staan en grijnst. „Het is allemaal weer zo anders dit jaar.
Een kwart ken ik gewoon
niet. Kijk bijvoorbeeld naar
SV Robinhood: een van horen zeggen ongeorganiseerd
Surinaams team uit Amsterdam. Die diversiteit, dat ongewisse. Ben benieuwd wat
de pot daar schaft na de
wedstrijd, haha.”

Actief genieten
van de nazomer

IJmuiden - Zin in een actieve nazomer op het strand
met familie, vrienden of met
je bedrijf? Dat kan bij Hightide Surf & Food op de IJmuiderslag. Dit watersportcentrum is door de sportieve surfers, het goede eten en de relaxte sfeer een stukje Californië aan de Nederlandse kust.
De ervaren en gediplomeerde
instructeurs staan met veel
enthousiasme klaar om een
introductie te geven op kite-

surfen, golfsurfen en suppen
(stand-up-paddle). Juist in
de nazomer is de Noordzee
nog heerlijk warm en zijn de
surfcondities vaak erg goed.
Maak je hoofd even helemaal
leeg door één te zijn met de
natuur en geniet daarna van
een lekkere Hightide bioburger op het terras of bij het
haardvuur in het knusse paviljoen.
Ook groepen kunnen terecht
bij Hightide Surf & Food.

Naast diverse watersporten is het brede strand van
IJmuiderslag zeer geschikt
voor populaire strandactiviteiten zoals powerkiten, blokarten en kitebuggy-en. Fijn
om actief bezig te zijn tijdens
een familiedag, bedrijfsuitje
of vrijgezellenfeest en daarna met zijn allen aan te vallen op een heerlijke biologische barbecue.
Zie
ook
www.hightidesurfandfood.nl

De regionale wedstrijden
blijven wat hem betreft toch
het mooiste. „Vroeger had ik
dat als speler ook bij TelstarHaarlem”, zegt hij strijdlustig. „Daarvoor zit je op voetbal. Ik merkte het hier vorig
jaar ook: de wedstrijden tegen VSV begonnen vijf minuten later omdat de rook
nog niet was opgetrokken.”
Correia zegt het nog maar
een keer: strijd- en vechtlust staan voorop tijdens die
wedstrijden. „Ze kennen elkaar allemaal en gaan met
elkaar op stap. Maar tijdens
die negentig minuten: kop
d’r af. Dat is het mooie aan
onze voetbalregio.” Hij verwacht veel van onder andere Waterloo, Velsen, VVH

Velserbroek, Bloemendaal en
Stormvogels, waar zijn voetbalvriend en ex-Telstar speler
Sjaak Lettinga trainer is. „In
de spelopvatting van deze
teams zie je ook het karakter
van onze regio terug: keihard
werken. Dat heeft de voetbalstreek ver gebracht. Velsen heeft gewoon echt een
topteam en Waterloo gaat
verrassen, let maar op.” Zijn
assistent-trainerschap
bij
SC Telstar volmaakt Correias
status als regionaal voetbalicoon. Hij weet als geen ander hoe de vlag er volgend
jaar mei aan de Tolsduinerlaan bij zal staan. Wellicht
dus met Telstar én VV IJmuiden in de nacompetitie. (foto:
1963-pictures.nl)
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‘t Mosterdzaadje opent
met concert Lisney

Vragen over
busbaan
Velsen – Er komen nog
steeds vragen binnen over
de nieuwe busbaan. Bij de
beantwoording lijken provincie en gemeente soms
naar elkaar te verwijzen,
wat voor de vrager niet gemakkelijk is. Velsen Lokaal dringt daarom aan op
een loket of aanspreekpunt.
Er kwamen vragen binnen
over de stille bussen. De
gemeente heeft geantwoord
dat per september nieuwe
bussen gaan rijden, van Rnet, deze rijden op diesel,
zijn relatief schoon en geluidsarm. Over 10 jaar, bij de
nieuwe emissie, gaat men
voor elektrische of waterstofbussen. Weliswaar gaat
Connexxion voor stadslijn 2
al gebruik maken van elektrische bussen, maar vanwege de kortere actieradius
kan dit nog niet bij HOV-Velsen. Over de geluidssignalen bij de overgangen is geantwoord dat de provincie
een proef gaat doen bij de
kruising met de Cederstraat
met een geluid dat wordt
aangepast aan het omgevingsgeluid. Hierover is nu
nog niets te melden. De geluidssignalen zijn al zachter ingesteld maar zijn nodig voor de veiligheid. Ook
waren er vragen over de geluidsschermen en gebruik
van de busbaan na middernacht. Er is afgesproken dat
de bus ook na middernacht
mag rijden, als het nodig is
om passagiers naar de trein
te brengen. De dienstregeling van buslijn 75, oftewel
R-netlijn 385, loopt dan ook
tot circa 1.30 uur ‘s nachts.
De nachtbus gaat niet over
het HOV-tracé rijden. Wat
betreft de brommers die gebruik maken van het fietspad naast het tracé: hierop blijft de politie handhaven. En er komt inderdaad
nog extra beplanting langs
de busbaan achter de Minister van Houtenlaan, dat
gebeurt dit najaar nog. De
bewoners zijn hiervan op de
hoogte.

Klaverjassen
in Kamperduin
IJmuiden - Woensdag 30
augustus start men weer
met de klaverjascompetitie
bij José in Café Kamperduin
aan de Bik en Arnoldkade
12. Het klaverjassen begint
om 19.30 uur. Bel voor meer
informatie: telefoon 0255534213.

Prijsuitreiking op de
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Zondag 20 augustus werd Diana van Loon uit SantpoortNoord samen met haar partner Ron van Schagen door
de kasteelheer en zijn wachters in de Ruïne van Brederode verwelkomd. Diana en
Ron zijn de winnaars van het
Selfie Spel dat tijdens Dorpsfeest Santpoort door Stichting Santpoort was georganiseerd. De Ruïne van Brederode stelde daarvoor de prijzen
ter beschikking.
Het winnende echtpaar kon
kiezen tussen een gratis bezoek aan het Historisch Festijn op 16 en 17 september in
de Ruïne, dan wel een rondleiding. Zij kozen voor het

Historisch Festijn vol verhalen rond de Brederodes.
Ook de winnaars zijn bekend
van de twee foto-puzzels, die
Stichting Santpoort tijdens
het Dorpsfeest had georganiseerd met bijzondere plekken in Santpoort.
De gemakkelijke puzzel telt
zes winnaars. De veel moeilijkere fotopuzzel heeft slechts
één winnaar, Sandra Cardol
uit Santpoort Noord. De winnaars konden kiezen tussen
een Koffieconcert op de Ruine, dan wel een rondleiding.
Zie ook www.ruinevanbrederode.nl. De oplossing van de
foto-puzzels en de lijst van
winnaars staat op stichtingsantpoort.nl.

Tweede editie Hoek tot
Helder groot succes

IJmuiden - Het strand van
IJmuiderslag stond zaterdagochtend helemaal in het teken van de kitesurfmarathon
Hoek tot Helder. De kitesurfers voeren langs Neerlands
meest iconische stranden
met als doel geld in te zamelen voor de Hartstichting.
Meer dan honderd deelnemers arriveerden zaterdagmiddag bij watersportcentrum Hightide Surf&Food. Na
een bezoek aan de stempelpost en een stevige lunch vervolgden zij hun weg per bus
naar Wijk aan Zee. Daar stap-

ten zij bij de bunkers weer op
om de rest van de in totaal
130 kilometer over de gure en
klotsende Noordzee af te leggen. ,,Het waren pittige, maar
goede surfomstandigheden
en de marathon is voorspoedig verlopen”, aldus de organisatie. ,,En we zijn natuurlijk ontzettend blij met de
opbrengst, ruim 93.000 euro. Dat is het dubbele van de
eerste editie vorig jaar! Verder was het niveau van de kitesurfers erg hoog. Er deden
zelfs een aantal professionals
mee.” (foto: Niels Broere)

Santpoort-Noord - De opening van het nieuwe seizoen
is net als voorgaande jaren in
handen van de Engelse pianist James Lisney. Op zondag 3 september om 15.00
uur zal hij het muzikale startschot geven met op zijn programma Liszt (Bénédiction
de Dieu dans la Solitude),
Schubert (Drei Klavierstücke), Chopin (Ballade nr.3)
en een nieuw werk van Sergey Beltiukov speciaal voor ‘t
Mosterdzaadje geschreven.
Het werk van Liszt waarmee
geopend wordt was een van
de favoriete stukken van de
componist zelf. En Lisney kan
zich dat voorstellen. ,,Geweldige melodische en poëtische
muziek. Opgewonden en intiem, net als ‘t Mosterdzaadje
zelf.” Lisney sloot jaren geleden het kleine concertzaaltje
in zijn hart en liet na zijn eerste kennismaking geen kans
voorbij gaan om er een concert te geven. Dat hij er speciaal voor uit Engeland moet
komen reizen heeft hij er helemaal voor over. ,,In deze tijd
van sociale veranderingen en

toenemende
technologie”,
stelt Lisney, ,,heeft muziek
veel te bieden. In Nederland
op een ongekend hoog niveau. Het publiek stelt zich er
open en is nieuwsgierig ook
naar onbekende muziek. Ik
ervaar in Nederland altijd een
combinatie van goede aandacht en ontspanning. Vooral in ‘t Mosterdzaadje komen
die twee elementen samen.”
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl

Speeltuin Santpoort
sluit zomervakantie af
Santpoort-Noord - De zomervakantie wordt in Speeltuin Santpoort afgesloten met
leuke activiteiten en spelletjes.
Vanaf maandag 28 augustus tot en met vrijdag 1 september staat er een springkussen en zijn er afwisselend
activiteiten of spelletjes waar
prijsjes mee te winnen zijn.
Op maandag wordt gesjoeld
met prijzen voor kinderen in

verschillende leeftijdsgroepen. Dinsdagmiddag komt
clown Onkie en is er kegelen met prijsjes. Woensdag is
er schminken en gratis ijs na
15.00. Donderdag is het spijkerbroekhangen met prijzen.
Vrijdagmiddag is het voor iedereen smullen van poffertjes
die door het bestuur en vrijwilligers gebakken worden.
De toegangsprijs is 70 cent.

Velsen-Zuid - Dinsdagochtend rond 05.00 uur is een autokraker op heterdaad betrapt
door een getuige. Dit gebeurde aan de Van Tuyllweg in Velsen-Zuid.
Bij het zien van de getuige ging
de man er te voet vandoor. Bij
nadere inspectie bleek er een
raampje te zijn ingeslagen.
Vermoedelijk was het te doen
om de koplampen van de auto.
Deze waren losgehaald en de
motorkap stond open. De autokraker is er zonder spullen
vandoor gegaan. Ondanks een

zoekactie in de omgeving, met
onder meer een politiehond, is
de verdachte niet meer gevonden. De verdachte is 1.70 tot
1.75 meter lang, heeft een normaal postuur en blond haar
(aan de zijkanten opgeschoren).
De man droeg een donker trainingsjack met capuchon, donkerkleurige trainingsbroek met
een rode streep aan de zijkant
en de verdachte had trainingsschoenen aan. Mensen met
informatie kunnen bellen met
0900-8844.
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Oefen alvast de fietsroute
naar (nieuwe) school!
In het midden van het land zijn de
scholen alweer begonnen. Onze
regio volgt over ruim een week.
Vooral leerlingen die voor het
eerst naar de middelbare school
gaan, krijgen te maken met andere en langere routes dan ze
gewend zijn. Oefen daarom alvast met uw kind de schoolroute!

Daar komt bij dat in Velsen sommige schoolroutes voor en tijdens
de zomervakantie flink gewijzigd
zijn. Bijvoorbeeld: de Lange Nieuwstraat- Plein 1945, de rotondes bij
de Waterloolaan, de busbaankruisingen, de route Groeneweg en Ver
Loren van Themaatlaan en de fietsroute Driehuis langs de busbaan.
Opbrekingen
De komende weken wordt nog gewerkt op de route Zeeweg - Heerenduinweg (tussen Gijzenveltplantsoen en Waterloolaan). Daar hebben fietsers nog te maken met omleidingen, die op de gele borden
worden aangegeven. Er wordt druk
gewerkt om ook het fietsverkeer
veiliger en comfortabeler te maken.
Desondanks blijven sommige situaties voor jonge kinderen moeilijk
te begrijpen. Vooral kinderen, die
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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.

26 augustus 2017
Rommelmarkt, Kennemerplein (tegenover de Vomar) in IJmuiden. Van
9.00 tot 17.00 uur.

niet gewend zijn regelmatig te fietsen missen vaardigheid in het verkeer. Vanwege hun beperkte lengte zijn kinderen ook minder goed
zichtbaar. Ze moeten dan ook goed
opletten of ze gezien worden en
voorrang krijgen. (Voorrang heb je
pas als je het krijgt!) Ook is het van
belang, dat ze goed aangeven welke
kant ze op willen. Door goed te oefenen raken ze vertrouwd met fietsen
en de verkeersregels. Zo maakt u
de eerste schooldag voor uw zoon/
dochter en wellicht ook voor uzelf
minder spannend. (foto: Fietsersbond)

Speciaal voor kinderen
- Op boerderij Zorgvrij in recreatiegebied Spaarnwoude worden voor
kinderen tot en met 12 jaar in de schoolvakantie allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Kijk voor meer informatie op www.informatieboerderijzorgvrij.nl
- Tot en met zondag 24 september 2017: iedere zondag meerijden op de
miniatuurspoorbaan in Spaarnwoude (bij droog weer). Tussen 11.00 en
16.00 uur.
- Prinsen-en prinsessenvertelmiddagen op landgoed Beeckestijn. Voor
kinderen tussen 4 en 8 jaar. Tijdens de zomervakantie van dinsdag tot
en met zondag van 14.00-16.00 uur.
- Poppenkast ‘Poep en Troep’ op zondagmiddag 27 augustus om 13.00
uur in het Pieter Vemeulen Museum. (vanaf 3 jaar)
Kijk voor meer informatie en de volledige evenementenkalender op
www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Lange Nieuwstraat kleurt!
Krokodil te water
Zwemmen is gezond, verfrissend en voor de jeugd ook heel avontuurlijk!
Want in de week van 26 augustus tot en met 3 september ligt er een grote krokodil in het wedstrijdbad van het zwembad De Heerenduinen. Durf jij tussen
de tanden van deze krokodil te duiken en houd je van klimmen en klauteren?
Kom dan naar het zwembad! Kijk voor de openingstijden op www.zwembadvelsen.nl. (foto: Gemeente Velsen)

IJmuiden is rauw aan zee, maar op
de Lange Nieuwstraat zorgen de
zomerplanten en de heesters voor
kleur en fleur. Het is er weer als
vanouds gezellig.

Een bonte verzameling van vaste
planten in diverse kleuren maakt van
‘De Lange Nieuw’ weer een hoofdslagader, waar Velsenaren graag zijn,
winkelen en doorheen rijden. Na-

dat de straat helemaal is opgeknapt
en opnieuw is ingedeeld, was ook het
voetgangersgebied aan de beurt. Beplanting is aangebracht in sierlijke
bakken, die zorgen voor een speelse
inrichting. Zo ook het nieuwe straatmeubilair en de speel-en sporttoestellen. Veel mensen maken hier gebruik van. Ze rusten even uit, eten een
broodje of genieten van het moment
van de dag. (foto’s: Gemeente Velsen)

Infopagina
24 augustus 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Wegwerkzaamheden Zeeweg en Heerenduinweg
Met man en macht wordt er gewerkt aan de verbetering van de
verkeersveiligheid aan de Zeeweg en een stukje van de Heerenduinweg in IJmuiden. Deze wegen zijn tot half september 2017
niet toegankelijk voor het autoverkeer.

Afsluiting
Vanaf maandag 21 augustus wordt
er gewerkt aan het gedeelte Zeeweg,
vanaf de Slingerduinlaan tot en met
de kruising Zeeweg hoek Heerenduinweg. Ook zijn er werkzaamheden aan de Heerenduinweg tot en
met fietserskruising Velserduinweg.
Doorgaand verkeer op het gedeelte
Zeeweg vanaf Waterloolaan is dan
niet mogelijk. Het doorgaande verkeer van en naar IJmuiden wordt
omgeleid via de Lange Nieuwstraat,
Plein 1945, De Noostraat en de Minister van Houtenlaan. Alle omleidingen worden met omleidingsborden aangegeven. Brom- en fietsverkeer wordt omgeleid vanaf de Waterloolaan via de Leeuweriklaan,
Merellaan, Nachtegaallaan en Zeeweg.
Bussen
Tijdens de werkzaamheden rijdt
buslijn 3 van Connexxion anders.
Informatie over omleidingen en tijdelijke bushaltes kunt u vinden op
www.connexxion.nl of www.connexxion.com.
Bereikbaarheid begraafplaatsen
Begraafplaats Duinhof is bereikbaar
vanaf IJmuiden via Plein 1945, De
Noostraat, Minister Van Houtenlaan en rechtsaf Zeeweg/Slingerduinlaan. Crematorium Westerveld
is vanaf 20 augustus weer bereikbaar via de normale routes.
Welke maatregelen precies?
Op de drukke route tussen de Minister van Houtenlaan en zwembad de
Heerenduinen worden de fiets-en
voetpaden vernieuwd. Waar mogelijk worden deze op één niveau aangebracht ter voorkoming van ongevallen als gevolg van verhoogde
stoepbanden. Ook komen er bij het
T-kruispunt Zeeweg-Heerenduinweg verkeersdrempels om de snelheid uit het verkeer te halen. Verder wordt het zebrapad halverwege
de Heerenduinweg vervangen door
een oversteek met midden eiland.
Hierdoor kan de weg veilig in twee
keer worden overgestoken. Een andere wijziging is het weghalen van
de doorsteken voor bromfietsers
aan het begin van de Heerenduinweg. De bromfietsers moeten voort-

aan gebruik maken van de rijbaan in
plaats van de fietspaden. Dit zal ook
met nieuwe bebording worden aangegeven.
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Diefstal door ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor
Diefstal door een ‘babbeltruc’
komt steeds vaker voor: onbekenden bellen aan en gebruiken een
mooie smoes om binnen te komen. Wees bedacht op deze zogeheten babbeltrucs. In sommige
gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld.

Meteropnemer
Dieven doen zich soms ook voor als
meteropnemer of reparateur. Of ze
vragen om een glas water of een pen,
terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Wees hierop bedacht, want
de dieven zijn zeer slim. Lees hieronder nog wat tips om te voorkomen
dat u slachtoffer wordt.
Tips
- Kijk eerst door het raam, deurspi-

on of gebruik de intercom voordat
u de deur open doet.
- Monteer en kierstandhouder op
uw deur en gebruik deze kierstand
als er iemand voor de deur staat die
u niet kent.
- Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen. Vraag bij twijfel om
een legitimatie. Indien u nog twijfelt is het verstandig om, voordat
u de persoon binnenlaat, ter controle te bellen naar het betreffende
bedrijf of instantie.
- Aan onverwacht bezoek van bijvoorbeeld een elektriciteitsbedrijf
kunt u ook vragen om op een ander
tijdstip terug te komen. Zorg dat er
dan meerdere mensen in huis zijn.
- Laat een collectant buiten wachten en doe de deur dicht terwijl u
geld haalt. Een collectant is trou-

wens verplicht een legitimatiebewijs en een afschrift van de vergunning van de gemeente of collecterende instantie bij zich te dragen.

- Geef nooit uw bankpas en/of pincode af.
- Als u iets in uw buurt ziet wat u
verdacht vindt of niet vertrouwt
bel dan de politie.

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

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

Het KCC is 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.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.
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
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente 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: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 12
augustus 2017 tot en met 18 augustus 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Driehuis
Van den Vondellaan 37, kappen boom
(16/08/2017) 22071-2017.

IJmuiden
Lijsterlaan 7, uitbreiden woning en
verplaatsen garage (16/08/2017)
22179-2017;
Zeeweg 319, oprichten woning
(17/08/2017) 22253-2017.

Velserbroek
Wieringer Aak 69, plaatsen dakkapel
(16/08/2017) 22121-2017.

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

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen

IJmuiden
Zwaanstraat 18, plaatsen van een er-

Velsen-Zuid
Van Tuylweg 28, plaatsen dakkapel
(17/08/2017) 22222-2017.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 12, kappen
boom (12/08/2017) 21842-2017.

voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

ker (17/08/2017) 17644-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Kompasstraat 61, aan huis gebonden
beroep (17/08/2017) 16642-2017;
Lijsterlaan 7, uitbreiden woning
(22/08/2017) 18714-2017;
Lijsterlaan 7,herstel en uitbreiden
garage (22/08/2017) 18719-2017.
Velserbroek
Fregat 76, oprichten
(22/08/2017) 18106-2017.

schuur

Infopagina
24 augustus 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

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 in-

loggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden

Koningin
Wilhelminakade
227,
plaatsen
erfafscheiding
(21/08/2017) 17463-2017.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 30, oprichten
stapmolen, aanleggen drie rijbakken
(21/08/2017) 6967-2017.
Santpoort-Noord
Molenstraat 11, plaatsen zonnepanelen (17/08/2017) 17881-2017.
Driehuis
Hofdijklaan 37, wijzigen dakkapel
(17/08/2017) 15517-2017;
Hofdijklaan 39, wijzigen dakkapel
(17/08/2017) 15518-2017.

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Honden op het strand,15 oktober van 11.00 tot 16.00 uur, locatie:
IJmuiderslag, strand bij Beach Inn,
(16/08/2017) 18811-2017
Braderie, 9 september 2017 van
10.00 tot 17.00 uur locatie: winkelgedeelte Lange Nieuwstraat
(18/08/2017) 2074-2017
Allerzielen Velsen Verlicht, op 31
oktober 2017 van 18.30 tot 21.30,locatie: Westerbegraafplaats, Fultonstraat 2 (18/08/2017) 15722-2017.

Beslissingen Wet basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig
zijn, op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen van de gemeente Velsen staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom worden
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij
daardoor formeel niet meer in Neder-

land woonachtig zullen zijn. Het betreft de volgende personen:
Cyizero, A
Mokirala, S.C.R.
Deurzen, van C.P..
Nikolova, S.P.
Dovlatidi, N.
Nobbe, R.J.
Halfman, M.D,
Pluta, H.
Haust, P.N.

geb.17-06-1981
geb.03-04-1991
geb.11-01-1966
geb.18-07-1988
geb.22-07-1996
geb.12-09-1985
geb.29-08-1986
geb.13-01-1957
geb.19-04-1971

Ooms, M.R.
Helden, van, P..
Overmars, M.
Ingabire, F.
Tadaion, V.
Kaale, A.W.P..
Zhu, L.

geb.17-06-1966
geb.20-08-1962
geb.16-09-1967
geb.23-02-1983
geb.17-01-1991
geb.26-06-1967
geb.05-10-1991

Voor informatie kunt u terecht bij de
Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Belanghebbenden kunnen ingevolge
de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Intrekkingsbesluit
De burgemeester van de gemeente Velsen, overwegende dat:

- de dreiging van gevaar voor de veiligheid van personen in verband met
het gebruik van modelvliegtuigen
en drones tijdens de evenementen

Dance Valley, Dutch Valley en Latin
Village op 12, 19 en 20 augustus 2017
is opgeheven;
- dat hierdoor de noodzaak tot het
geven van algemene voorschriften
in verband met de algemene veiligheid en het voorkomen en bestrij-

den van wanordelijkheden is komen
te vervallen; gelet op artikel 176 lid 6
Gemeentewet,

gebeuren aan de Broerskamp. In De
Savornin Lohmanlaan, Dr. Kuyperlaan en Velserdijk in Velsen-zuid
zullen eveneens bomen moeten wijken voor nieuwe aanplant. De bewo-

ners van de specifieke straten zijn
hiervan per brief op de hoogte gesteld.

besluit de algemeen verbindende
voorschriften in de zin van artikel
176 Gemeentewet zoals gegeven op

11 augustus 2017 met onmiddellijke
ingang in te trekken.
Velsen, 21 augustus 2017
De burgemeester van Velsen,
F.C. Dales

Kapmelding
In het kader van het vervangen van
laanbomen worden diverse bomen
gekapt in de Antillenstraat, Arubastraat en Kruidbergerweg in Santpoort-Noord. In Velserbroek zal dit

Verder zal er in het gazon aan de

Schulpweg/Grote Hout-of Koningsweg in Velsen-Noord een iep worden
gekapt. De boom levert vanwege het
inrotten van de stamvoet een gevaar
op voor de omgeving.

8

24 augustus 2017
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Verkeersmaatregel

Maak kennis met Footgolf

een drankje en een dansje en
dat voor 32,50 euro. Heb je zin
om mee te doen: meld je aan
via www.footgolfopenshoe.nl.
Deze editie kunnen de deelnemers voor het goede doel golfballen slaan vanaf de kant van
het terras naar het ervoor gelegen eiland. Wie de mand weet
te bereiken dingt mee naar een
spectaculaire, luchtige prijs. De
balletjes kosten 2 euro per stuk,
drie voor 5 euro en zes voor 10
euro. De opbrengst is bestemd
voor het CF Fonds (Cystic Fibrosis oftewel taaislijmziekte).

een drankje en een dansje en
dat voor 32,50 euro. Heb je zin
om mee te doen: meld je aan
via www.footgolfopenshoe.nl.
Deze editie kunnen de deelnemers voor het goede doel golfballen slaan vanaf de kant van
het terras naar het ervoor gelegen eiland. Wie de mand weet
te bereiken dingt mee naar een
spectaculaire, luchtige prijs. De
balletjes kosten 2 euro per stuk,
drie voor 5 euro en zes voor 10
euro. De opbrengst is bestemd
voor het CF Fonds (Cystic Fibrosis oftewel taaislijmziekte).

niet meer stuk. Samen met
Daniëlle Beek en Jorien Wijker als vrijwilligers werd de
avond georganiseerd rond de
muziektent.
Alleen onversterkte muziek werd toegestaan. Op
zijn 40ste sterfdag stond Elvis live op de eerste Parksessie Velserbeek. Het evenement werd zo’n succes dat er
wordt gewerkt aan een vervolg. Het is nog niet bekend
of dat in september of volgend jaar wordt. (foto: Ton
van Steijn)

Oranje zal overwinnen

IJmuiden - Tijdens de bezetting van Nederland werd
deze kreet door de bevolking, afgekort als OZO, op
muren geschilderd als teken van verzet. Alleen al het
schilderen van deze kreten
werd door de Wehrmacht gerekend tot een verzetsdaad.
Werd je betrapt, dan had dat
zeker gevolgen.
Zondag 3 september staat in
het Bunker Museum IJmuiden het verzet gedurende de
oorlogsjaren 1940-1945 centraal. Tijdens de openstelling van het bunkermuseum
wordt in het kort uitgelegd
hoe in Nederland het verzet
tot stand is gekomen en wat
de verschillen zijn tussen gewapend en ongewapend verzet.
Wist u bijvoorbeeld dat de
eerste geheime agent die
vanuit Londen naar het bezette thuisland gezonden
werd een officier was van de
Nederlandse marine? Deze
officier was tijdens de meidagen (1940) gelegerd in IJmuiden en bereikte via Duinkerken uiteindelijk Engeland.
Emil Rühl was de SD’er die
verzetsheldin Hannie Schaft
vanuit Haarlem naar het Huis
van Bewaring aan de Amstelveenseweg te Amsterdam
heeft gebracht. Het pistool

Velsen-Zuid - Zaterdag 2 september wordt in Spaarnwoude
het FootGolf Open Shoe toernooi gehouden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. FootGolf is
een combinatie van voetbal en
golf. Bij dit toernooi kun je hiermee kennismaken met als extra
een portie gezelligheid, prijzen
en voor de winnaars een mooie
wisselbeker. Het toernooi wordt
gespeeld op de enige 18 holes
FootGolf baan in Nederland van
Golfresort Spaarnwoude. De
prijsuitreiking is bij de Vuurlinie
in Beverwijk met een hapje en

Lekker relaxen op
Parksessie Velserbeek

van de beruchte Emil Rühl
bevindt zich in de wapencollectie van het bunkermuseum en is deze dag te zien.
Verschillende experts vertellen over het verzet en hun
daden. In passende kledij uit
de jaren ‘40-’45 zullen deze experts u graag laten zien
hoe het verzet opereerde en
met welke sabotagemiddelen de verzetslieden uitgerust
waren. De uitdaging voor u is
natuurlijk goed van kwaad te
onderscheiden. Durft u het
aan? Het bunkermuseum is
iedere eerste en derde zondag van de maand geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie
ook www.bunkermuseum.nl.
(foto: Stichting WN2000)

Maak kennis met Footgolf
zen als parkeerverbodszone door
middel van het plaatsen van de
borden E1 (‘zone begin’) en E1 (‘zo-

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
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Oranje zal overwinnen

Velsen-Zuid - De eerste Parksessie in Velsen,
op woensdagavond 16 augustus, vond plaats op een
prachtige zomeravond. Op
initiatief van Milka de Waart,
via de Facebookpagina Velsen op Koers, ontstond deze Parksessie naar het voorbeeld van de Parksessies in
de Haarlemmerhout.
Met een kleedje, wat kussens, een goed gevulde picknickmand en gezellige mensen rond de muziektent in
Velserbeek kon de avond

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact
Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.
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heeft gebracht. Het pistool

IJmuiden - Op maandagochtend rond 11 uur kregen
de vrijwillige bemanningsleden van KNRM een alarm
voor een vaartuig met stuur/
motorproblemen. Het betrof
een sportvisboot uit Wieringen van 10 meter die problemen had met de koppeling. De schipper was de enige opvarende aan boord. De
sportvisboot was door een
nieuwe Ierse eigenaar aangekocht en van Den Oever
onderweg naar Nieuwpoort
met als uiteindelijke bestemming Ierland. Reddingboot
Nh1816 voer met zeven bemanningsleden naar de betreffende positie, 12 mijl in
westelijke richting, waar
twee opstappers werden
overgezet op de visboot. Bij
het inventariseren bleek dat
de koppeling was gaan slippen en daardoor de koppelingsplaten verbrand waren.
De reparatie hiervan kon niet
op zee gebeuren, dus werd
de sportvisboot op sleep
meegenomen naar Seaport
Marina.
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Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na

de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-
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- samenkomende delen van de Cederstraat, Meeuwenlaan en Wilgenstraat in IJmuiden aan te wijzen als parkeerverbodszone door
middel van het plaatsen van de
borden E1 (‘zone begin’) en E1 (‘zo-

ne eind’), zoals bedoeld in bijlage 1
van het RVV 1990 en hieraan een
zonale werking toe te kennen als
bedoeld in artikel 66 van het RVV
1990.
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Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:
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