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Verkeerschoas op wegen rond Noordzeekanaal

Storing treft Velsertunnel
Een defect in de hoofdvoe-
dingskabel, falende noodag-
gregaten en haperende soft-
ware hebben vrijdag en zater-
dag geleid tot een verkeers-
infarct rond de velsertunnel. 
De wegverbinding onder het 
Noordzeekanaal was meer 
dan 32 uur afgesloten.

De Velsertunnel kreeg vori-
ge week vrijdagochtend te ma-
ken met een grote stroomstoring. 
Daardoor vielen de veiligheidssy-
stemen uit en werkten de pom-
pen niet die het overvloedige re-
genwater uit de tunnel moesten 
afvoeren. Halverwege de middag 
ging de tunnel weer open, maar 
vrijdagavond om 20.00 uur gingen 
de slagbomen weer naar beneden 
om de oorzaak van de stroomsto-
ring te achterhalen. Het duurde 
tot zaterdagochtend voordat on-
derhoudsmonteurs een defect 
constateerden in de hoofdvoe-
dingskabel van de energievoor-
ziening. Dat defect moest eerst 
worden verholpen voordat de 
tunnelmonteurs verder konden 
met het uitvoeren van de noodza-
kelijke testen. Die werden uitein-
delijk pas zaterdagnacht uitge-
voerd, met positief resultaat. De 
Velsertunnel ging zondagochtend 
om 08.00 uur weer open voor het 
verkeer.
Rijkswaterstaat wijt de storing 
aan niet functionerende soft-
ware, die gevoelig is voor storin-
gen. ,,We blijven de werking van 
de software in de Velsertunnel 
monitoren. Mochten de vele ups 
en downs in de de energietoe-
voer onderdelen hebben aange-

tast, dan zullen deze worden ver-
vangen’’, aldus Rijkswaterstaat in 
een persbericht. Tunnelbeheerder 
Ron van den Ende zei zaterdag 
tegen de NOS dat de problemen 
los staan van de slechte techni-
sche staat van de Velsertunnel, 
waarover onlangs veel commotie 
ontstond. In 2016 gaat de tunnel 
negen maanden dicht voor groot 
onderhoud.
In totaal heeft het verkeer meer 
dan 32 uur last gehad van de af-
sluiting van de 57  jaar oude tun-
nel. Omrijden via de A9 (Rotte-
polderplein/Wijkertunnel) bleek 
een goed alternatief, maar be-
stuurders die dit niet wisten kwa-
men in lange files terecht voor het 
Pontplein in Velsen-Zuid en de 
sluizen in IJmuiden. Op de pont 
kregen bussen van Connexxion 
voorrang, wat resulteerde in lan-
gere wachttijden voor automobi-
listen. Dit leidde weer tot irritatie 
en kleine schermutselingen. Pas 

in de loop van zaterdagmiddag 
werd een tweede pont ingezet, 
waardoor elke tien minuten een 
afvaart was. De situatie werd kri-
tiek toen op het Sluizencomplex 
en in de Wijkertunnel kleine on-
gevallen gebeurden. Tot opluch-
ting van de wegbeheerders was 
het oponthoud van korte duur. 
Automobilisten deden op socia-
le media verslag van de situatie. 
Reinout Brink: ,,Ik moest vanuit 
IJmuiden even een cadeautje op-
halen in Beverwijk en ben 3,5 uur 
onderweg geweest. De route over 
de sluizen kostte mij anderhalf 
uur, toen 10 minuten Breestraat 
en daarna via de Wijkertunnel te-
rug. Daar was ik ook niet de eni-
ge in, met als gevolg file op de A9 
voor het Rottepolderplein. Aan de 
andere kant stond ook file, dus 
ben ik via het Spaarne gereden, 
maar dat stond ook vast. Volgen-
de keer bestel ik alles wel via in-
ternet!’’ (foto: Friso Huizinga)

velsen - Het was de afgelopen 
dagen allesbehalve zomers. Au-
gustus was nog nooit zo nat en 
de zon schijnt nauwelijks. Op 
sommige momenten komt de re-
gen met bakken uit de lucht. Zo 
ook vorige week vrijdag, toen 
in korte tijd bijna 40 millimeter 
neerslag viel. In IJmuiden leid-
de dat tot ondergelopen wegen 
en viaducten. De omgeving van 
de Maasstraat en Lekstraat ver-
anderden in watermassa’s. Wat 
voor de een overlast beteken-
de, werd door de ander aange-
grepen voor waterpret. (foto: Ko 
van leeuwen)
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Halkade 62, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-519713. Geopend: 

ma t/m za tot 17.30 uur.
Di en zo gesloten.

www.nettovismarkt.nl

adri Zeeuwse mossel 
kilopak actie E 5,50 
2 pakken E 10,00
noordzee sliptong

1 kilo E 14,50
2 kilo E 25,00

zie onze advertentie

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl

Stichting Rabobank 
Pierloop Velsen 
13 september
Inschrijven 
tot 10 september
www.inschrijven.nl

Vrijdag a.s.
20.00 uur

Telstar-
Almere City FC
Telstar Stadion

Mediapartner: de Jutter/de Hofgeest
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

De Julianakade kreeg in 1912 of-
ficieel haar naam. Zij is genoemd 
naar de in 1909 geboren Julia-
na, die van 1948 tot in 1980 ko-
ningin was van ons land. De Ju-
lianakade is aangelegd door de 
’Binnenlandsche’, voluit N.V. Bin-
nenlandsche Exploitatie Maat-
schappij van onroerende Goede-
ren uit Haarlem. 
De Binnenlandsche ontwikkelde 
in 1907 een nieuw stratenplan 
voor het toen nog onontgonnen 
duingebied tussen IJmuiden (het 
tegenwoordige Oud-IJmuiden) 
en Velseroord (IJmuiden-Oost). 
Dit plan heette ‘Nieuw IJmuiden’ 
maar werd door de IJmuidena-
ren al snel ‘IJmuiden over de 

brug’ genoemd. De hier bedoel-
de brug was in 1907 gebouwd 
als onderdeel van het plan en lag 
tussen Oud-IJmuiden en Nieuw 
IJmuiden.
In 1930 werd de brug vervangen 
door de huidige betonnen brug 
en kreeg in 1931 de naam Julia-
nabrug. De Julianakade vormde 
de noordelijke begrenzing van 
het plan. Tijdens de tweede we-
reldoorlog kreeg de Julianakade 
de naam ‘Zuiderkade’ op last van 
de toenmalige NSB-burgemees-
ter van Velsen. Dat werd na de 
bevrijding weer snel terugge-
draaid. 
De huizen op de foto zijn in de 
periode 1912-1916 gebouwd en 
lijken in de laatste eeuw weinig 
veranderd, op wat dakkapelletjes 
na. Vanaf de Wilhelminakade ge-
zien bieden de geveltjes aan de 
Julianakade een typisch IJmui-
dens en haast sprookjesachtig 
beeld, vooral als de ondergaan-
de zomerzon nog een beetje in 
het noorden staat.

VanDerMeer restaurant
Topkwaliteit voor
een vriendelijke prijs
IJmuiden - Op woensdag 3 
september opent topchef Ste-
fan van der Meer aan de Wijk 
aan Zeeërweg 31 zijn nieuwe 
restaurant VanDerMeer. Vanuit 
deze locatie, waar tot voor kort 
OXI Restobar was gevestigd, 
verzorgt hij ook partycatering 
en zijn chef-aan-huis-service.

Van der Meer deed door de jaren 
heen een schat aan ervaring op 
in de horeca, catering en evene-
mentenwereld. Hij kookte op het 
hoogste niveau in hotels en res-
taurants en aan boord van cruise-
schepen. In die periode won de 
Driehuizenaar diverse prijzen in 
binnen- en buitenland, waaronder 
de Zilveren Koksmuts: de hoog-
ste Nederlandse culinaire onder-
scheiding. Vervolgens bekleedde 
hij diverse management- en di-
rectiefuncties bij grote partycate-
raars, theaters, sport- en evene-
mentenlocaties en adviseerde bij 
het Ministerie van Defensie, waar-
onder ‘Militaire Ceremoniële Za-
ken’ voor het Koningshuis.
Alle opgedane kennis en ervaring 
brengt Van der Meer nu in prak-
tijk aan de Wijk aan Zeeërweg. 
Daar gaat hij terug naar de basis: 
het fornuis. Koken voor zijn gas-
ten, met passie en de beste pro-
ducten. In zijn nieuwe restaurant, 
maar ook bij particulieren aan 
huis en bij bedrijven. Hij wil dat el-
ke gast tevreden het servet neer-
legt. ,,Dat kan alleen als je top-
kwaliteit levert”, zegt hij. Met zijn 
achtergrond en ervaring weet Van 
der Meer hoe je prijs en kwali-
teit optimaal in evenwicht brengt. 
,,Zelf het menu samenstellen, zelf 
koken, de gasten zien genieten 
van wat je voor ze bereid hebt. 
En zelf bijsturen als het beter kan. 
Dat kleinschalige voelt als een 
warm bad.’’

,,We voeren een creatieve, moder-
ne kaart”, aldus Van der Meer. ,,We 
bereiden alleen de beste, natuur-
lijke en zoveel mogelijk regiona-
le producten op een zeer scherp 
prijsniveau. Denk daarbij aan een 
hoofdgerecht onder de twintig eu-
ro. Dat maakt het ook aantrekke-
lijk voor gezinnen om te komen 
eten.’’
Van der Meer komt ook aan huis. 
Alle onderdelen van het diner 
worden dan ter plaatse bereid, 
desgewenst volledig toegespitst 
op persoonlijke smaak en wensen, 
omgeven met toegewijde passie. 
,,Alle cateringdiensten worden in-
clusief kok en bediening geleverd, 
maar we nodigen uw gasten ook 
van harte uit om mee te koken.’’
Uiteraard verzorgt Van der Meer 
ook een breed pakket partycate-
ring: thuis, bij bedrijven of op lo-
catie. Of het nou gaat om een 
mooie lunch, diner, buffet, wal-
king diner of borrelhapjes: Van-
DerMeer staat garant voor een 
unieke culinaire ervaring van 6 tot 
600 personen.
Meer weten of alvast reserveren? 
Bel 06-42457227. of 0255-757555

Velsen – Raadslid Beryl Dre-
ijer van Forza! IJmond heeft vra-
gen gesteld over nieuwe windmo-
lens in Velsen. Tijdens een wijk-
platformvergadering in Velsen-
Noord was er bezoek van een da-
me van Eneco, die samen met de 
heer Spiering sprak over Windmo-
lenpark IJmond. Er zou sprake zijn 
van de komst van zes windmolens 
van 125 meter hoog (inclusief wie-
ken) in Velsen. Daarvoor zou Vel-
sen-Noord compensatie krijgen 
voor de leefbaarheid in het dorp. 
Maar Velsen zou toch buiten de 
scope van de provincie vallen wat 
betreft de bouw van nieuwe wind-
turbines? De provincie Noord-
Holland heeft van de overheid een 
nieuwe opdracht gekregen, voor 
105,5 megawatt extra windener-
gie op land. Daarom is gestart met 
een Notitie Reikwijdte en Detailni-
veau Wind op Land en een Milieu-
effectrapportage. In principe gaat 

het om nieuwe windparken, maar 
voor elke nieuwe turbine moeten 
twee oudere (ergens in de provin-
cie) worden ingeleverd. Tot 30 ju-
li kon men bezwaar maken tegen 
deze plannen. Maar vooralsnog 
gaat het alleen om de vaststelling 
van het zoekgebied. Ook in late-
re fasen is het nog mogelijk be-
zwaar te maken. Velsen heeft eer-
der al aangegeven ruimte te zien 
voor grote windturbines langs de 
Reyndersweg in Velsen-Noord en 
langs het Noordzeekanaal. Maar 
de provincie heeft de mogelijkheid 
hiervoor uit het bestemmingsplan 
Zeezicht geschrapt. Daarom heeft 
Velsen hiertegen beroep aange-
tekend bij de Raad van State. Het 
beroep diende op 26 augustus. De 
provincie wilde destijds alleen een 
windpark op land in de Wieringer-
meer starten. Maar dat was voor 
de extra opgave voor windenergie 
op land.

Windmolenpark IJmond

Abelia neemt afscheid 
van de zomer

IJmuiden - U hoeft maar naar 
buiten te kijken en u ziet het: de 
zomer is voorbij! Tijd om ons te 
richten op de najaarscollecties in 
het kleurenpallet van de herfst. 
Zoals elk jaar hebben wij na de 
vakantieperiode onze winkel ge-
restyled. De bloemen, bessen en 
takken van dit seizoen hebben 
weinig nodig om daarbij te schit-
teren. Al enige tijd verwerken wij 
in al onze boeketten bloemen 
van het Fair Trade® en MPS 
A+ kwaliteitslabel. Ook Riviè-
ra Maison heeft in haar herfst-
collectie weer originele acces-
soires om een warm en gezellig 
thuis te maken, evenals de ver-
fijnde najaarsgeuren van het Ita-
liaanse Mille Fiori met branders 
en/of sierflessen met stokjes. 
Het Franse Compagnie de Pro-
vence is nieuw in ons assorti-
ment. Dit merk komt uit Marseil-
le en is bekend om zijn heerlij-
ke zeep en handcrème in deco-
ratieve navulbare flessen. Kort-
om, we zijn trots op deze nieu-
we najaarscollectie. Kom kennis-
maken met deze bijzondere arti-
kelen bij Abelia in de Kennemer-

laan en wissel de gratis Bloe-
men-/Cadeaubonnen ter waarde 
van 15 euro in, die zich bevinden 
in deze krant.
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Donderdag 
28 augustus

Dubbele expositie van Let Zo-
merplaag en Gerda Weijerman 
in ‘t Brederode Huys, Vereni-
ging Santpoorts Belang, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Bezichtigingstijden: 
maandag- en dinsdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. Exposi-
tie is te zien tot 4 oktober.

Vrijdag 
29 augustus

Tentoonstelling schilderijen 
Joanna Paree in de Ruïne van 
Brederode, Velserenderlaan 2 
Santpoort-Zuid. Tot 28 septem-
ber.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’ en ‘Vuurto-
rens Belicht’. 
Velserbroekloop. Vertrek 19.30 
uur vanaf het Polderhuis, Ves-
tingplein Velserbroek.
SC Telstar-Almere City FC. 
Aanvang 20.00 uur.
Concert Sela bij Baptistenge-
meente IJmuiden, Eemstraat. 
Aanvang 20.00 uur.
Vleermuisexcursie op Land-
goed Elswout. Zie ook www.np-
zuidkennemerland.nl.

Zaterdag 
30 augustus

Havenfestival. Zie programma 
elders in deze krant.
Zee- en Havenmuseum is ge-
sloten in verband met het Ha-
venfestival.
Zomerexpositie van de Haar-
lemse Gosia Bolwijn Wiese in de 
Engelmunduskerk. Geopend van 
13.00 tot 16.00 uur.
Verhalen in de Bosbeekschuur, 
tegenover molen De Zand-
haas in Santpoort-Noord. Tus-
sen 14.00 en 16.00 uur begint elk 
half uur een nieuw verhaal, soms 
zelfs met muziek. Zie ook www.
molendezandhaas.

Zondag
31 augustus

Collecteweek KWF van start. 
Collecte wordt gehouden tot 6 
september
Kofferbakmarkt op het Velser-
duinplein IJmuiden. Van 08.00 tot 
15.00 uur.
Rondrit Stoomtrein over Tata 
Steel terrein. Vertrek 10.45 uur 
vanaf station Velserbosch in Vel-
sen-Noord.
Braderie op Kennemerboule-
vard. Van 11.00 tot 18.00 uur.

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’ en ‘Vuurto-
rens Belicht’. 
Zomerexpositie van de Haar-
lemse Gosia Bolwijn Wiese in de 
Engelmunduskerk. Geopend van 
13.00 tot 16.00 uur.
Open dag bij Manege Kenne-
mergaarde in Santpoort-Zuid. 
Aanvang 14.00 uur.
Wandeling met Denk High 
Tea, Landgoed Duin & Kruid-
berg Santpoort-Noord. Ont-
vangst en start wandeling 14.00 
uur, 15.30 uur Sunday High Tea.

Maandag
1 september

Ruilbeurs voor legpuzzels bij 
wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260 IJmuiden. Van 
10.00 tot 11.00 uur.
Themabijeenkomst over vita-
lisering winkelgebieden in het 
Ondernemerscafé van de Ra-
bobank IJmond in Velserbroek. 
Aanvang 19.00 uur.
Postzegelavond in één van de 
zalen van de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat IJmuiden. Vanaf 
circa 19.45 uur.

Dinsdag
2 september

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.

Woensdag
3 september

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’ en ‘Vuurto-
rens Belicht’. 

De verteller 
verhaalt terwijl 
de molen maalt
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 30 augustus organiseert 
Stichting Vertelkunst Haarlem 
en Omstreken voor de laatste 
keer deze zomer een verha-
lensessie in de Bosbeekschuur 
bij Molen de Zandhaas. Dit ge-
beurt onder de naam ‘De ver-
teller verhaalt terwijl de mo-
len maalt’.  De verhalen starten 
om 14.00. Tot 16.00 uur begin-
nen elk half uur nieuwe verha-
len. Zoals elke zaterdag in de-
ze maand augustus zullen twee 
vertellers hun verhalen laten 
horen aan jong en oud. Deze 
laatste keer is de eer aan de 
ervaren verhalenvertellers De-
siree van Keulen en Catherina 
Schimmelpenninck. Catharine 
en Desirée zijn als verhalen-
vertellers echte ambassadri-
ces van het aloude fenomeen 
‘Grootmoeder vertelt, opdat het 
Verhaal weer een belangrijke 
plaats krijgt in de opvoeding, 
de samenleving’. Dit verhalen-
experiment is zo goed bevallen 
dat de stichting en de mole-
naar nu al hebben afgesproken 
om dit volgend jaar in de zomer 
te herhalen.  De toegang zater-
dag is gratis. Een vrijwillige bij-
drage in de hoed wordt zeer op 
prijs gesteld.

IJmuiden - Een bunkerrondlei-
ding van de Stichting WN2000 
is een ontdekkingstocht langs 
de bunkers van de kustbatte-
rij Heerenduin en luchtdoelba-
tterij Olmen. Tijdens zo’n rond-
leiding vertelt een ervaren gids 
van Stichting WN2000 u tal van 
wetenswaardigheden over de 
bouw, het verblijf en het gebruik 
van de bunkers tijdens de Twee-
de Wereldoorlog. Daarbij wor-
den u onderweg foto’s en te-
keningen getoond hoe de bun-
kers er ooit uit hebben gezien. 
Natuurlijk krijgt u alle gelegen-
heid tot het stellen van vragen. 
Het verhaal zal zoveel mogelijk 
worden toegespitst op het aan-
wezige publiek, daarom zijn er 
een aantal verschillende rond-
leidingen samengesteld. Rond-
leidingen zijn het hele jaar mo-
gelijk, in de zomermaanden op 
vaste data (zowel de woens-
dagavonden als in de weeken-
den). Voor meer informatie, da-
ta en tijden bezoekt u de web-
site www.WN2000.nl of www.
BunkerMuseum.nl. Woensdag-
avondrondleidingen: zomerpe-
riode, elke woensdag aanvang 
19.00 uur. Zondagmiddagrond-
leidingen, museumrondleidin-
gen en familierondleidingen: in-
formatie en data via de website. 
Reserveren is verplicht voor alle 
rondleidingen. Zie www.bunker-
museum.nl.

Bunker-
wandeling

Paardenplezier op
manege Kennemergaarde

Santpoort-Zuid - Vorige week 
zondag was er weer volop bedrij-
vigheid op manege Kennemer-
gaarde. ’s Ochtends werden er 
lessen gegeven en ging er een 
buitenrit naar het duin voor de 
beginnende buitenrijders.
Heerlijk op een paard door het 
duin rijden; soms is het net of je 
op safari bent, herten,  konikpaar-
den, Schotse hooglanders, roof-
vogels en natuurlijk konijntjes, je 
kan het allemaal tegenkomen.. 
’s Middags konden de liefhebbers 
kiezen voor een dressuurles van 
anderhalf uur, waarbij er speciaal 
aandacht werd besteed aan de 
harmonie tussen ruiter en paard. 
En de afgelopen week was alweer 
de laatste ruiterweek van de zo-
mervakantie. 
De kinderen hebben een week 
lang weer kunnen genieten van 
hun favoriete pony of paard. Lek-
ker gepoetst, gereden, spelle-
tjes gedaan met en zonder po-
ny en natuurlijk een wedstrijd ge-

reden. Zondag 31 augustus is er 
een open dag op manege Ken-
nemergaarde. Vanaf 14.00 uur is 
iedereen welkom die geïnteres-
seerd is in de paardensport. Er 
worden diverse demonstraties 
gegeven en voor de liefhebber 
is het mogelijk om zelf ook even 
te paard te gaan. Spannend? Het 
valt vast reuze mee. Voor de kin-
deren (en ook voor de volwasse-
nen) is er een ritje op een paard/
pony door het park, er kan deel-
genomen worden aan voltige 
(gymnastiek te paard) er kan ge-
keken worden naar een springcli-
nic en een dressuurclinic en bo-
vendien is er via een loterij een 
gratis paardrijles te winnen. En 
er is meer. Iedereen is welkom; 
als je al bij Kennemergaarde rijdt 
kan je meedoen, maar ook als je 
(nog) niet hier rijdt. Ga langs tus-
sen 14.00 en 17.00 uur en laat je 
verrassen door wat manege Ken-
nemergaarde allemaal te bieden 
heeft.

Verkeershinder door 
werkzaamheden fly-over
Velserbroek - Werkzaamheden 
aan de fly-over van Velserbroek 
naar de Rijksweg in Velsen Zuid 
verhinderen dat het verkeer ge-
bruik kunnen maken van deze 
overgang. 
Dit omwille dat het (brom)fiets-
verkeer veilig een oversteek kun-
nen maken. Deze maken dan 
ook gebruik van het vlak waar 
normaal het autoverkeer over-

heen gaat.
De werkzaamheden bestaan uit 
het opnieuw aanbrengen van 
een asfalt laag op het (brom)
fietsgedeelte en het vernieuwen 
van de trottoir.
Naar verluid zullen de werk-
zaamheden als het weer meezit 
(geen regen) morgen afgerond 
kunnen worden (foto: Reinder 
Weidijk Fotografie)

Santpoort-Noord - De politie 
heeft een onderzoek ingesteld 
naar een inbraak in de nacht van  
afgelopen zondag op maandag 
omstreeks 3.15 uur op de Rijks-
weg. De bewoner werd wakker 
van geluiden en zag een onbe-
kende in zijn tuin. De dader ging 
er vervolgens snel vandoor in 
een grote witte bus, in de rich-
ting van de Hoofdstraat. Bij de 
inbraak werd onder andere een 
tuinset weggenomen. De getui-
ge kon het volgende signalement 
geven van de dader: man, onge-
veer 1.80 m, normaal postuur en 
zwart haar. De dader droeg een 
donkerkleurig jack. Heeft u in de 
nacht van zondag of maandag 
iets gezien, belt u dan met de po-
litie via tel. 0900-8844.

Inbraak
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Velsen - Hotel Guldenberg in de 
bosrijke omgeving van het Bra-
bantse Helvoirt was de schitteren-
de accommodatie voor de 58 gas-
ten van Stichting OIG-IHD tijdens 
de jaarlijkse vakantieweek. 
De gasten, zoals deze bij OIG-IHD 
worden genoemd, zijn over het al-
gemeen nog goed ter been maar 
soms afhankelijk van een rollator 
of een rolstoel. Een derde van de 
groep is afkomstig uit de tehuizen 
in Velsen en de overige gasten wo-
nen nog zelfstandig in de gemeen-
te. Een ploeg van 21 medewerkers 
stond letterlijk dag en nacht paraat 
om het de gasten volledig naar de 
zin te maken. Afgaand op de ge-
luiden van de gasten is dat prima 
gelukt!
Het programma was vol afwisse-
ling. 
Op zondag was er een mogelijk-
heid om naar een kerkdienst te 
gaan. ’s Middags  werd een optre-
den verzorgd door het koor de Kra-
kende Noten. Dat bleek een groot 
succes. Op maandag een bezoek 
aan een dierentuin met een roof-
vogelshow en ‘s avond kienen, 
waar vele gasten een prijs konden 
afhalen. De volgende dag bezoch-
ten de heren het likeuren muse-
um en de dames konden zich in-
schrijven voor allerlei behandelin-
gen, waar gretig gebruik van werd 
gemaakt. Na het diner werd door 

Rinus Drost een muziekquiz afge-
nomen die gewonnen werd door 
mevrouw Oudendijk. Woensdag 
was de dag van de boottocht op 
de Biesbosch. Omdat het zonnetje 
scheen kon men op het bovendek 
genieten van de omgeving.
‘s Avonds werd een modeshow 
gepresenteerd door de ladyspea-
ker Gitta Weber. De modellen, met 
een wat mannelijke uitstraling, 
toonden de kledingstukken uit de 
collectie van de verkoopruimte van 
OIG-IHD. De toeschouwers raak-
ten bijna in extase van het lachen.
Er was ook ruimte voor ontspan-
ning en natuurlijk iedere dag heer-
lijk rustig koffiedrinken en bijpra-
ten. De bonte avond werd opge-
luisterd door een muzikaal duo en 
enkele fraaie acts. De ceremonie-
meester Bertus Spanjaard was zo-
als altijd de verbindende schakel
Tijdens het afscheidsdiner keek 
iedereen terug op een geweldige 
week die vooral tot stand kon ko-
men door de vele stille krachten 
op de achtergrond en dankzij de 
organisatie van de evenementen-
commissie van OIG-IHD bestaan-
de uit Ria Graafsma en Etjo Dik.
Binnenkort volgt de reünie met 
een fotoboek en een film, waar-
door de week opnieuw in het kort 
beleefd kan worden. De voorberei-
ding voor de vakantieweek 2015 is 
alweer gestart.

Vakantieweek
OIG-IHD in Brabant

Al lange tijd ben ik van plan ge-
weest uw aandacht te vragen 
voor de verkeerssituatie op de 
Velser Traverse. Case: De Vel-
sertraverse die over de A22 gaat 
vanuit Beverwijk (boulevard 
richting Velsen/Wijk aan zee).
Bij de stoplichten bestaat de 
weg uit drie rijstroken. Echter,  
bij de middelste rijstrook kan 
het stoplicht veranderd worden 
van ‘rechtdoor’ naar ‘linksaf’ (en 
vice versa).
De momenten waarop dit ge-
beurt zijn willekeurig en de au-
tomobilist wordt (of zou moe-
ten worden) gewaarschuwd met 
elektronisch verstelbare borden, 
geplaatst in het traject vóór de 
stoplichten.
De praktijk: Helaas werken niet 
alle borden hiervan en vergissen 
automobilisten zich in de functie 
van het stoplicht op deze baan. 
Hoe vaak komt het voor dat een 

stoplicht vandaag voor linksaf is 
en morgen is hetzelfde stoplicht 
voor rechtdoor?
De risico’s zijn het grootst wan-
neer het stoplicht ingesteld 
staat op ‘linksaf’. In dat geval 
namelijk gaat het stoplicht (van-
af A22 naar Beverwijk) ook op 
groen. Indien een bestuurder 
zich vergist is een aanrijding het 
gevolg. Ook het invoegen naar 
de juiste baan leidt, door be-
perkt zicht, niet tot verkeersveili-
ge situaties.
De ‘vooraankondigingsborden’ 
staan bij BCC en verderop bij 
een woonwarenhuis en de laat-
ste direct na de bocht. 
In de jaren dat ik dit traject ge-
reden heb, heb ik al veel gerom-
mel, blikschade en aanrijdingen 
gezien.

Pim Schoonderwoerd, Velsen-
Noord 

Band 3M2 verrast 
jarige in IJmuiden Oost

IJmuiden - Uiterst verrast was 
de jarige Freek Zandbergen toen 
zondagmiddag in zijn achtertuin 
een spontaan concert werd ge-
geven. De viermansformatie 3M2 
wilde iets bijzonders maken van 
een gewone verjaardag en zet-
te in korte tijde de hele buurt in 
IJmuiden Oost op stelten. 3M2 is 
een goede toepasselijke naam 
want veel ruimte hebben ze niet 
nodig en daardoor erg flexibel. 
De buren in omliggende tui-

nen deden vrolijk mee. Omdat 
3M2 een hekel heeft aan de mu-
ziek die je doorgaans op de ra-
dio hoort is het altijd een feestje. 
Gezellige ‘sleazy listening’ mu-
ziek, gaf sfeer op deze eindelijk 
weer eens mooie zomerse dag. 
Wilt u 3M2 ook eens beleven? Zij 
spelen ook op het Havenfestival 
IJmuiden op zaterdag 30 augus-
tus bij Medost op de Trawler-
kade tussen 14.00 en 18.00 uur. 
www.3m2.nl.

IJmondtrekkers
starten nieuw seizoen
IJmuiden - Op 23 augustus is 
het nieuwe seizoen bij Scou-
tinggroep de IJmondtrekkers 
van start gegaan. Vanaf nu zijn 
alle leden wekelijks weer wel-
kom om avontuurlijke activitei-
ten te ondernemen waarmee 
ze worden uitgedaagd zich 
persoonlijk te ontwikkelen.  
Tijdens de zomerstop hebben 
de verschillende leeftijdsgroe-
pen niet stilgezeten, ze zijn in 
verschillende delen van Neder-
land en ook daarbuiten op zo-
merkamp geweest. Geduren-
de het komende seizoen wor-
den door de vrijwillige leiding-
gevenden weer heel veel leuke 
activiteiten georganiseerd voor 
de verschillende leeftijdsgroe-
pen. De activiteiten zijn heel di-
vers. Van het organiseren van 
een verkiezing van de stoer-
ste scout tot het lopen van een 
spannende natuurtocht. Maar 
ook primitief wijze pizza’s bak-
ken in een houtgestookte oven, 
abseilen en weekendkampen 
staan op het programma. De 
explorers (jongens en meiden 
van 15-18 jaar) zijn het seizoen 
begonnen met een masterchef 
kookwedstrijd. Zoals het ech-
te scouts betaamd gebeurt dit 
niet op een gasfornuis maar op 
een houtvuurtje. 
De maaltijden waren zeer sma-
kelijk en verrassend! Kan jij wel 

tegen een stootje? En spreken 
de activiteiten die hierboven 
staan opgenoemd je aan? Kom 
dan eens kijken! Aanstaande 
zaterdag 30 augustus kun je  
tijdens het Havenfestival ken-
nis maken bij de jeugdactivi-
teiten. 
Vanaf 6 september zijn ze el-
ke zaterdagmiddag weer in het 
clubhuis aan de Heerenduin-
weg (achter de tennisbanen) 
in IJmuiden te vinden. Zie ook 
www.ijmondtrekkers.nl. 

IJmuiden - Agenten hebben in 
de nacht van maandag op dins-
dag rond 2.10 uur op de Visser-
havenstraat een bestelwagen 
staande gehouden. Het voer-
tuig bleek voorzien te zijn van 
valse kentekenplaten en was 
eind juli gestolen in Uitgeest. 
Agenten hebben de bestuurder, 
een 27-jarige man zonder vas-
te woon- of verblijfplaats, aan-
gehouden. De bestelwagen is 
in beslag genomen voor onder-
zoek.

Aangehouden 
in gestolen 

bestelwagen

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.45 tot 13.15 uur terecht in res-
taurant. Men betaalt, afhankelijk 
van de maaltijdkeuze 6,50 of 7,50 
euro voor een driegangen diner. 
Vooraf reserveren is niet nodig.
Open tafel. Dinsdag 9 septem-
ber: kerriesoep, nasi compleet 
en een sorbet met vruchten, ijs 
en slagroom toe. Aanvang 17.30 
uur. Kosten 6,50. Opgeven kan op 
donderdag 4 september. Vrijdag 
12 september: soep van de dag, 
macaroni met Italiaanse gehakt-
saus, bavaroise met slaroom toe. 
Aanvang 12.30 uur. Kosten 6,50. 
Reserveren maandag 8 septem-
ber.
Verkoop damestruien en vest-
jes op woensdag 3 september. 
Aanvang 10.00 uur. Verkoop duurt 
tot circa 12.00 uur. 
Optreden Klavierschippers op 
zaterdag 6 september. Aanvang 
14.30 uur. Toegang 4 euro, incl. 
koffie of thee. 
Expositie Aquacolors tot en met 
5 oktober. De expositie is te zien 
gedurende de openingstijden van 
het wijkcentrum. Toegang gratis.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650.
Open tafel: woensdag 3 septem-
ber: kippensoep, macaroni, des-
sert vla met fruit, koffie met een 
koekje. Aanvang 12.00 uur. Kos-
ten 6,50. Vrijdag 5 september: to-
matensoep, stamppot andijvie 
met een bal gehakt, vla en koffie 
met een koekje als dessert. Aan-
vang 12.00 uur. Kosten 6,50.

Gebouw Waterstaete, Dokweg 
27a IJmuiden.
Formulieren Brigade: moei-
te met het invullen van gemeen-
telijke formulieren? Hiervoor kan 
men bellen of langskomen om 
een afspraak te maken. Tel. 088-
8876900.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws
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WinSys flink gegroeid
IJmuiden - ,,Mede dankzij het feit 
dat wij ons hebben aangesloten 
bij Amports, een collectieve pro-
motie-organisatie voor de Am-
sterdamse havenregio, hebben wij 
ons klantenbestand flink kunnen 
uitbreiden’’ ,vertelt Martin Kooi-
man, directeur van WinSys aan de 
Kromhoutstraat in IJmuiden.
,,Als logistiek knooppunt speelt de 
regio, met de zeehavens van Am-
sterdam, Beverwijk, Zaanstad en 
Velsen/IJmuiden, een belangrij-
ke rol in de verwerking van inter-
nationale goederenstromen. Snel-
heid is het toverwoord in de Am-
sterdamse haven en ook bij de 
hieraan gelieerde bedrijven. Snel 
handelen, snel schakelen middels 
kortlijnige en directe communica-
tie is hierbij van essentieel belang. 
En door automatisering goed in te 
zetten is groei te realiseren, zon-
der dat het personeelsbestand 
moet worden uitgebreid’’ , licht 
Martin toe. 
Hij vervolgt: ,,En op het gebied van 
die automatisering  zijn wij nu bij 
uitstek dé specialist die bedrijven 
kan helpen en ondersteunen om 
al die informatiestromen gecon-
troleerd te laten verlopen middels 
cloudtechnologie. De cloud is een 

gecontroleerde omgeving op het 
internet waar bedrijven software 
of gegevens beschikbaar kun-
nen stellen. Een belangrijk gege-
ven hierbij is wel het feit dat de 
eindgebruiker zijn data ook deelt 
via een cloud zodat ook met an-
dere betrokken bedrijven en hun 
klanten kan worden gecommuni-
ceerd’’.
,,WinSys is al vanaf de oprichting 
goed in systeembeheer,  in het le-
veren van hardware en in het bie-
den van de noodzakelijke opslag-
capaciteit. Maar de afgelopen ja-
ren hebben wij ons veel meer toe-
gelegd op een adviserende taak. 
Voor een goed advies is voor ons 
van belang wat bedrijven precies 
doen, hoe hun logistieke proces-
sen verlopen. Vanuit een soort he-
licopterview kijken we hoe wij on-
ze klanten het beste kunnen hel-
pen en dat gaat veel verder dan 
alleen maar hun computerbeheer. 
Maar ook het kleinere werk schu-
wen we niet want we hebben on-
langs bij Beachclub Zilt aan Zee in 
IJmuiden een snelle internetver-
binding aangelegd’’, besluit Mar-
tin Kooiman. Meer informatie is te 
vinden op de websites: www.win-
sys.nl en www.amports.nl.

IJmuiden – Raadsleden 
Nathanaël Korf en Marianne 
Vos van Velsen Lokaal hebben 
het college vragen gesteld over 
het dossier van het Witte Thea-
ter. Dat doen zij omdat zij een 
sessie over de toekomst van 
het Witte Theater willen aan-
vragen. Dat heeft alles te ma-
ken met het verdwijnen van de 
subsidie voor het theater. Com-
merciële exploitatie van het 
theater bleek echter erg moei-
lijk. Er zijn samen met een be-
langstellende ondernemer ver-
schillende opties bekeken. De 
laatste optie was een erfpacht-
constructie. 
De reactietermijn liep op 16 
april af, daarna volgde met on-
dernemers Mellies en De Pag-
ter nog een gesprek met de 
wethouder, waaruit de ge-
meente de conclusie trok dat 
zij zonder steun van de ge-
meente de zaak op korte ter-
mijn niet rond konden krijgen. 
Daarna zijn andere scenario’s 
voor het behoud van de func-
ties van het Witte Theater ver-
kend. Met de zaakwaarnemer 
van het Witte Theater, de heer 
Klein Ovink, is nu besloten dat 
Stichting Witte Theater het po-
diumgedeelte van het pand 
blijft huren en cultureel exploi-
teren. Klein Ovink is voorzit-
ter geworden van het bestuur 
en zal een nieuw bestuur for-
meren. Vanaf 1 oktober ver-
wacht men te starten met een 
programma van voorstellingen, 
optredens en bands in het the-
ater. In deze constructie ver-
wacht het college dat men de 
kosten van onderhoud van 
het pand ongeveer zal kunnen 
wegstrepen tegen de inkom-
sten van de huur van diver-
se organisaties in het gebouw. 
Daarin zitten onder meer het 
Decoratelier en Seaport. Het 
onderhoudsbedrag is geschat 
op circa 35.000 euro per jaar. 
Velsen Lokaal is diep in het 
dossier gedoken en heeft di-
verse kritische vragen gesteld 
over de gang van zaken met 
betrekking tot de onderhande-
lingen met Mellies en De Pag-
ter, de diverse scenario’s en de 
kosten van het theater. Ook 
vroegen zij naar de huurach-
terstand. 

Vragen over 
Witte Theater

IJmuiden - Zondag 31 augus-
tus wordt van 08.00 tot 15.00 uur 
weer een gezellige kofferbak-
markt gehouden op het Velser-
duinplein (achter de Hema). Het 
plein zal weer vol staan met au-
to’s met goederen die verkocht 
zullen worden. 
Men kan deelnemen aan deze 
leuke markt. De kosten zijn van-
af 10 euro per auto. Meer infor-
matie: telefoon 0255-518380. 

Kofferbakmarkt 
Velserduinplein

September Special 
bij De Meerplaats

IJmuiden - De dagen worden 
korter en kouder, maar dat is 
alle reden om de gezelligheid 
op te zoeken. Bijvoorbeeld bij 
Visrestaurant De Meerplaats 
waar september heel goed be-
gonnen wordt met een Sep-
tember Special tegen een pri-
ma prijs. De September Special 
biedt een amuse en stokbrood 
met room- en kruidenboter 
bij het aperitief. Het hoofdge-
recht bestaat uit malse Noord-
zeetong (twee stuks van circa 
200 gram) met een uitgebrei-
de garnituur van verse groen-
ten, salade, gebakken aardap-
pelen, huisgemaakte frites en 
compote. De September Spe-
cial kan ook als lunchgerecht 
besteld worden, (niet op zater-
dag), men ontvangt dan gra-
tis een kopje koffie per per-
soon bij dit menu. Visrestau-
rant De Meerplaats heeft uiter-
aard nog veel meer lekkere ge-
rechten. Men kan er dagelijks 

terecht, op maandag tot en met 
vrijdag vanaf 12.0 uur, op zater-
dag vanaf 16.00 uur en op zon-
dag vanaf 12.00 uur. 
Visrestaurant De Meerplaats, 
Trawlerkade 80, IJmuiden, 
0255-510806, www.meerplaats.
nl.

Roeivereniging wordt verplaatst
Realisatie nieuwe 
zeesluis stap dichterbij
Velsen - Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Holland 
stelt Provinciale Staten voor om 
56 miljoen euro beschikbaar te 
stellen voor de nieuwe zeesluis. 
Daarnaast stelt het college aan 
PS het Provinciaal Inpassings-
plan Zeetoegang IJmond voor. 
Door de nieuwe sluis verbetert 
de bereikbaarheid van de ha-
vens in het Noordzeekanaalge-
bied voor grotere zeeschepen 
waardoor de regio economisch 
kan groeien. Het PIP maakt de 
aanleg van de nieuwe sluis en 
daaraan gerelateerde planologi-
sche ingrepen mogelijk, zoals de 
aanpassing van de vaarweg en 
de wijziging van de primaire wa-
terkering. Er zijn 12 zienswijzen 
ingediend waarvan één is over-
genomen. Het betreft de roeiver-
eniging die te dicht op de nieu-
we sluis komt te zitten. De roei-
vereniging wordt in overleg ver-
plaatst. Provinciale Staten  gaat 
22 september 2014 een besluit 
over het Provinciale Inpassings-
plan nemen. 
De huidige Noordersluis dateert 

uit 1929 en is technisch gezien 
op termijn aan vervanging toe. 
Om de schaalvergroting in de 
scheepvaart nu al op te kunnen 
vangen, is vanwege de interna-
tionale concurrentiepositie van 
het gebied de vervanging van de 
zeesluis naar voren gehaald. Met 
de komst van een nieuwe grote-
re zeesluis groeit de sluiscapa-
citeit mee met de groei van het 
scheepvaartverkeer. Schepen 
kunnen zodoende vlot en veilig  
langs het Noordzeekanaal varen. 
Door de nieuwe zeesluis wordt 
aan de vraag van de markt vol-
daan. De zeesluis levert een be-
langrijke bijdrage aan de bereik-
baarheid van de bedrijven in het 
Noordzeekanaalgebied en het 
Europese achterland.
In het project Zeetoegang 
IJmond werkt het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu samen 
met de gemeente Amsterdam, 
het Havenbedrijf Amsterdam NV 
en de provincie Noord-Holland. 
De zeesluis is naar verwach-
ting in 2019 beschikbaar voor de 
scheepvaart.

Vernieuwingen in 
Zee- en Havenmuseum

IJmuiden - In de loodsenzaal 
van het museum is een exposi-
tie ingericht met nieuwe aanwin-
sten. Touch Screen voor A.I.S in 
de Toren!
Bij de expositie ‘Nieuwe aanwin-
sten’ sieren prachtige schilderij-
en en gouaches van onder an-
dere Fred Boom en C.A. de Vries 
de lange wand in de loodsenzaal. 
Op de foto het in de oorlog voor 
Wijk aan Zee tot zinken gebrach-
te schip de Baloeran. Nog al-
tijd geeft een boei de plaats aan 
waar het wrak van het schip ligt.
Het museum is door een schen-
king in het bezit gekomen van 
deze werken, met toestemming 
van de schenker om deze na de 
expositie te verkopen. Indien u 
interesse heeft in een van deze 
schilderijen kunt u dit melden bij 
de receptie van het museum. De 
expositie loopt tot aan het einde 
van dit jaar.
Sinds augustus is in de Toren een 

Touch Screen geplaatst waar-
op via het Automatic Identifica-
tion System (A.I.S.) alle scheep-
vaartverkeer rond de havens van 
IJmuiden te volgen is. Met een 
enkele ‘tik’ op het scherm zijn al-
le gegevens, zoals afmetingen en 
bestemming en vele foto’s van 
de aanwezige schepen te tonen. 
Tevens is het scherm in- en uit-
zoombaar waardoor in principe  
het scheepvaartverkeer wereld-
wijd volgbaar is.
Op dit moment wordt gewerkt 
aan de herinrichting van de his-
torische zaal, waarbij het muse-
um een beeld wil geven van het 
IJmuiden rond 1900. Daartoe wil-
len we graag in het bezit komen 
van huisraad en dergelijke uit die 
tijd. Mocht u ons daaraan kunt 
helpen, als schenking of in bruik-
leen, verzoeken wij u contact op 
te nemen met het museum: in-
fo@zeehavenmuseum.nl. Zie ook 
www.zeehavenmuseum.nl.
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Nieuwe start voor 
Witte Theater

IJmuiden - ,,Volgens de huidi-
ge planning lijkt het erop dat we 
vanaf de Jaarwisseling weer kun-
nen starten met voorstellingen en 
films’’, zegt Marcel Klein Ovink, 
voorzitter van de Stichting Wit-
te Theater. Marcel is geen onbe-
kende in de theaterwereld want 
al zo’n tien jaar heeft hij zijn ei-
gen bedrijf, Klein Ovink Theater-
producties B.V. De afgelopen ja-
ren heeft zijn productiebureau, 
met veel succes, een aantal eigen 
producties op de planken ge-
bracht waaronder de komedies 
‘Mama!’ en ‘De Andere Sexe’.
,,Ik ben blij dat we uiteindelijk 
tot overeenstemming zijn geko-
men met de gemeente over het 
behoud van dit mooie theater 
en haar functies’’, vervolgt Mar-
cel het gesprek. ,,We zijn nu eerst 
heel druk bezig om, intern, alle 
ruimtes weer in een nieuw en fris 
jasje te steken maar dat vraagt de 
nodige tijd gezien de grootte van 
het pand. Wat we bijvoorbeeld 
ontdekten, waren prachtige oude 
tegeltjes uit de bouwperiode van 
het pand die ‘keurig’ witgekalkt 
waren. Maar nu we dit hebben 
ontdekt willen we graag zoveel 
mogelijk van het oorspronkelijke 
pand tevoorschijn toveren’’. 
Wat betreft de invulling van het 
nieuwe theater- en filmprogram-
ma voor het Witte Theater heeft 

hij de voorlopige programme-
ring al goed op een rij. ,,Het the-
ater moet weer gaan bruisen en 
daarvoor hebben we, mede in sa-
menwerking met derden, de pro-
grammering voor komend jaar 
inmiddels op een drietal pijlers 
gebaseerd. Eén van deze pij-
lers is De Stadsschouwburg die 
een veertigtal, jaarlijkse, kleinere 
voorstellingen in het Witte Thea-
ter zal laten plaatsvinden. Daar-
naast zullen we ook weer de be-
kende filmprogramma’s van start 
laten gaan, maar wel gebaseerd 
op een breder publiek met tevens 
speciale films voor de jeugd tij-
dens de vakantieperiode. Als der-
de pijler gaan we ons richten op 
de verhuur van onze ruimtes aan, 
onder meer, amateurgezelschap-
pen, scholen particulieren en be-
drijven die graag een oefen- of 
feestruimte van ons zouden wil-
len betrekken’’.  
Marcel vervolgt enthousiast: ,,Na 
de Jaarwisseling hebben we 
een aantal openingsweken ge-
pland waarbij iedereen, tegen 
een vriendenprijs van 2,50 euro, 
met het vernieuwde Witte Thea-
ter en met alle genres, zoals the-
atervoorstellingen en films, kan 
kennismaken. Zet januari 2015 
dus alvast in de agenda om een 
bezoek te brengen aan het ver-
nieuwde Witte Theater!

Pedicure Esther 
Vaumont bestaat 6 jaar

IJmuiden - Pedicure Esther 
Vaumont bestaat dit jaar alweer 
6 jaar. Naast pedicurebehande-
lingen kunt u nu ook bij de spe-
cialiste terecht om uw nagels te 
laten behandelen met een gel-
nagellak. Dit kan zowel voor uw 
voeten als voor uw handen.
Minder vanzelfsprekend, maar 
niet minder belangrijk is de ver-
zorging van uw voeten. Hoewel 
dit lichaamsdeel het verst van 
ons af lijkt te staan, blijkt het 
één van de meest belangrijke 
functies te vervullen. Onze voe-
ten hebben letterlijk veel te ver-
dragen; niet voor niets is juist de 
voet vaak als eerste vermoeid. 
Behalve verkeerd schoeisel is dit 
te wijten aan slechte voetverzor-
ging. Enerzijds logisch, zo vaak 
ziet u uw voeten immers niet; 
anderzijds jammer, omdat ver-
waarlozing gelijk staat aan on-
gemak, pijn en vermoeidheid.
De pedicure weet problemen 
als blaren, likdoorns, eelt, kalk-
nagels (schimmelnagels) en in-
gegroeide nagels te behandelen 
of tegen te gaan en doet dit snel 
en hygiënisch met speciale ap-
paratuur. Maar ook als u geen 
directe klachten heeft is een re-
gelmatige pedicurebehandeling 
geen overbodige luxe en kan het 
moeilijkheden helpen voorko-
men. Ook voor een parafinebe-
handeling kunt u bij Esther te-
recht. Nieuw is het lakken van 
de teennagels met gelnagel-

lak. De gelnagellak blijft maar 
liefst zes weken perfect zitten op 
teennagels.
Uw handen en uw natuurlijke 
nagels zijn een persoonlijk visi-
tekaartje. Het is geen overbodi-
ge luxe om deze regelmatig te 
verwennen met een manicure 
behandeling en een gelnagellak. 
Gelnagellak bevat UV Gel en een 
kleine hoeveelheid normale na-
gellak, wat zorgt voor een direc-
te versteviging en bescherming 
van uw natuurlijke nagel. De 
gelnagellak wordt direct op uw 
natuurlijke nagel aangebracht, 
in de door u gewenste kleur.
Er wordt gestart met een mani-
curebehandeling. Als basis be-
staat de manicurebehandeling 
altijd uit het losmaken van de 
nagelriemen, het polijsten van 
de nagels en het vijlen op lengte. 
Daarna wordt de gellak in vier 
lagen aangebracht. Iedere laag 
wordt gehard onder een speci-
ale led lamp. Aanvullend kunt u 
ook nog een parafinebehande-
ling nemen.
De gemiddelde tijd dat de gel-
nagellak blijft zitten is 2 tot 3 
weken. Afhankelijk van de groei 
van uw nagels is het mogelijk 
dat de lak langer blijft zitten. U 
geniet wekenlang van een bij-
zondere stootbestendigheid en 
hoogglans als nooit te voren. 
Nieuwsgierig? Maak dan een af-
spraak met Esther Vaumont, te-
lefoon 06-52006559. 

Velsen – Bij een hartstilstand 
is snelle doeltreffende hulp van 
levensbelang. Als er binnen de 
eerste zes minuten na een hart-
stilstand reanimatie en defibril-
latie wordt toegepast, wordt de 
overlevingskans verhoogd tot 50 
tot 70 procent. Een AED en een 
goed opgeleide hulpverlener zijn 
dan nodig in de buurt. Nu zijn 
er op initiatief van particulie-
ren, bedrijven en organisatie al 
meerdere AED’s in de gemeen-
te, maar om tot een goede sprei-
ding te komen heeft de gemeen-
teraad in 2009 een motie aange-
nomen. De motie werd destijds 
aangehouden, in afwachting van 
een regionaal project. In novem-
ber 2011 werd voor het eerst be-
richt over Hartveilig Wonen. In-
middels is er een advies ver-
strekt, in de vorm van een offer-
te. Een volledig dekkend netwerk 
van AED’s en ondersteuning bij 
het gebruik daarvan voor een 
periode van vijf jaar gaat een-
malig 81.000 euro kosten. Per 
jaar komt daar nog 10.000 euro 
bij voor jaarlijks onderhoud. Voor 
Velsen zouden er 28 AED’s no-
dig, die in nieuwe buitenkasten 
moeten komen. Omdat er al 22 
bestaande AED’s binnen de ge-
meente zijn (van bedrijven, orga-
nisaties, sportclubs en scholen), 
zullen er zes nieuwe AED’s moe-
ten worden aangeschaft. De ei-
genaars van bestaande AED’s 
zullen worden gevraagd mee 
te werken aan het plaatsen van 
hun AED in een gemeentelij-
ke buitenkast. Hartveilig Wonen 
draagt dan zorg voor het onder-
houd. De ervaring van Hartveilig 
Wonen met circa 40 andere ge-
meenten leert dat deze werkwij-
ze altijd afdoende is om volledige 
dekking te halen, omdat partijen 
in overgrote meerderheid bereid 
zijn om mee te werken. Het sy-
steem is/wordt actief in de hele 
Veiligheidsregio Kennemerland. 
De gemeente Velsen wil de ge-
noemde kosten in 2015 in de be-
groting zetten.

Hartveilig 
Wonen

Santpoort-Noord – Voor de 
plek waar tuincentrum Groen-
Rijk was gevestigd, aan Biezen-
weg 70, is op initiatief van de ei-
genaar van het perceel een plan 
ontwikkeld om enkele landhui-
zen te bouwen. Daarbij wil men 
ook de landschappelijke kwali-
teiten van de omgeving verbe-
teren. Voor de herontwikkeling 
is een bestemmingsplanproce-
dure nodig. Het college van de 
gemeente Velsen heeft het con-
ceptstartdocument vorige week 
vrijgegeven voor burgerpartici-
patie. Daarna wordt het defini-
tieve startdocument opgesteld, 
waarover de gemeenteraad dan 
mag beslissen. Op het stadhuis  
kan men het conceptstartdocu-
ment inzien.

Bouwinitiatief 
Biezenweg

Lezing Meulenkamp op 
Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 7 sep-
tember, van 14.00 tot 15.00 uur,  
houdt folly expert Wim Meulen-
kamp een lezing op Buitenplaats 
Beeckestijn. Meulenkamp is 
kunsthistoricus en schrijver. Hij 
schrijft onder andere over fol-
lies, kerkgebouwen en decaden-
tisme. Tijdens de lezing zal Meu-
lenkamp ingaan op de histori-
sche follies in Europa en Neder-
land, zoals hermitages en boe-
renwoningen en in het bijzon-
der vertellen over de neogoti-
sche folly. 
Een folly is een wonderlijk bouw-
werk dat in de 18de eeuw po-
pulair was onder landgoed ei-
genaren. In de 18de eeuw ken-
de Beeckestijn drie follies: een 

kluizenaarshut, een colonnade 
en een kapel. Alleen de (schijn-)
kapel, het oudste neogotische 
bouwwerkje van Nederland is 
bewaard gebleven. Tijdens de le-
zing zal Meulenkamp ook de re-
latie aangeven met de heden-
daagse follies op de tentoon-
stelling ‘Zomeren op de buiten-
plaats’. Voor de informatieve ten-
toonstelling binnen in het land-
huis over de geschiedenis van 
de folly, heeft Meulenkamp gra-
vures en bijzondere historische 
boeken in bruikleen gegeven.
Reserveren via: info@buiten-
plaatsbeeckestijn.nl. De lezing 
wordt gehouden in het Zuidelijk 
koetshuis. Zie ook www.buiten-
plaatsbeeckestijn.nl.

Concert Sela bij 
Baptistengemeente
IJmuiden - Op vrijdag 29 augus-
tus geeft de band Sela een con-
cert bij de Baptistengemeente. 
Sela heeft als missie het schrij-
ven van nieuwe liederen voor de 
kerk van nu, en door samen zin-
gen God de eer geven die Hem 
toekomt. Sela is vooral bekend 
door optredens in het land, op 
tv en grote evenementen als Op-
wekking et cetra.

Voor dit concert zijn nog een be-
perkt aantal kaarten te bestellen 
via www.baptistenijmuiden.nl.
De kaarten kosten slechts 10 eu-
ro. Losse kaarten vrijdag aan de 
kassa, indien nog beschikbaar,
kosten 12,50 euro. 
Het concert wordt gegeven bij 
de Baptistengemeente, Eem-
straat 28-30. Aanvang 20.00 uur, 
de zaal is open 19.30 uur. 

www. .nl

www. .nl
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Velsen - Ook de gemeente Vel-
sen maakt deel uit van de Sa-
menwerkingsovereenkomst 
Verbinding A8-A9. Op 10 de-
cember 2013 heeft het colle-
ge van Velsen dit besloten. Sa-
men met andere gemeenten en 
de provincie zal worden beslo-
ten over de planstudie, de be-
groting en de marktbenadering. 
Inmiddels zijn door de provin-
cie Noord-Holland drie ba-
sisstukken opgesteld voor al-
le partijen: een historisch over-
zicht, een plan van aanpak en 
een communicatieplan. De ge-
meente Velsen zal uiteraard 
ook een financiële bijdrage le-
veren aan de plannen, in sa-
menhang met het te vormen 
regionale mobiliteitsfonds. Het 
college zal hier te zijner tijd een 
voorstel voor doen. Statenle-
den en raadsleden van de be-
trokken gemeenten zijn ove-
rigens door gedeputeerde Eli-
sabeth Post uitgenodigd voor 
een excursie en informatiebij-
eenkomst op 5 september in 
Zaanstad. De verbinding tus-
sen de A8 en A9 krijgt op de A9 
een verbinding ter hoogte van 
Heemskerk. De nieuwe weg 
moet de Provincialeweg nabij 
Assendelft en Krommenie gaan 
vervangen. 

Verbinding 
A8-A9

Tata Steel start 
logistieke opleiding
IJmuiden - Tata Steel start in 
2015 met een logistieke opleiding 
aan de bedrijfsschool in IJmuiden. 
De Academy van Tata Steel richt 
zich doorgaans op het opleiden 
van jongeren tot procesoperator, 
werktuigbouwkundige en elektro-
technicus. Wanneer daar vanuit 
het bedrijf behoefte aan is, wordt 
er ook een opleiding tot logistiek 
medewerker verzorgd. Jonge-
ren met belangstelling om zich te 
ontwikkelen op het gebied van lo-
gistiek kunnen zich vanaf nu aan-
melden voor deze opleiding, die 
op 7 april 2015 van start gaat.
De opleiding tot logistiek mede-
werker bestaat naast theorieles-
sen voor een groot deel uit het 
opdoen van praktijkvaardighe-
den door op verschillende plek-
ken bij Tata Steel in IJmuiden sta-
ge te lopen.
,,Bij de staalproductie in IJmuiden 
vervult logistiek een spilfunctie, 
van het laden en lossen van sche-
pen tot het transport van vloei-
baar ruwijzer en plakken staal 
over de site en het bezorgen van 
de rollen staal bij de klanten”, al-
dus Rolf Deen, manager van de 
Academy van Tata Steel. ,,Als 
leerling logistiek medewerker bij 
Tata Steel kom je met al deze fa-
cetten in aanraking. Je gaat le-
ren en werken op een bedrijfster-

rein van 750 hectare, met alleen 
al 100 km spoorlijn, 80 km weg en 
55 km aan transportband. Star-
ten met deze opleiding is binnen-
stappen in een fascinerende we-
reld, met uitdagend werk en uit-
stekende carrièreperspectieven”, 
zo stelt Deen. 
De opleiding duurt anderhalf 
jaar, waarna leerlingen het lande-
lijk erkende diploma MBO Logis-
tiek Medewerker (niveau 3) ont-
vangen. Tata Steel neemt de op-
leidingskosten voor zijn rekening 
en leerlingen ontvangen vanaf de 
eerste dag een salaris.

Mevrouw Hagen-Grüter 
viert 100ste verjaardag
Velserbroek - Maandag 25 
augustus vierde mevrouw Ha-
gen-Grüter haar 100-jarige ver-
jaardag. De jubilaris werd op 
25 augustus 1914 geboren in 
Vlaardingen. Ze was één van 
de vijf kinderen van Lena Ma-
ria Maaskant en Marinus Jaco-
bus Grüter. Haar vader was ja-
renlang hoofdonderwijzer aan 
de Da Costaschool in Velsen-
Noord. Haar moeder was huis-
vrouw.
Mevrouw Hagen-Grüter kreeg 
negen kinderen. Zij heeft 18 
kleinkinderen en 23 achter-
kleinkinderen. De jongste zoon 
van mevrouw is vernoemd naar 
de huisvriend van de familie: de 
heer Frederick Christiaan Hen-
drik van Tuyll van Serooskerken.
Mevrouw Hagen-Grüter is van-
af 1949 woonachtig in Velsen. 
Eerst woonde ze aan de Hof-
geesterweg, daarna op de Hy-

acinthenstraat en sinds 1993 in 
woonzorgcomplex De Hofstede. 
Mevrouw Hagen-Grüter heeft 
vroeger bij een verloskundige 
gewerkt. Toen de vader van de 
heer Hagen overleed is ze op de 
boerderij gaan wonen en had ze 
de zorg voor haar kinderen.
 De hobby’s van mevrouw Ha-
gen-Grüter waren naaiwerk, 
puzzelen en lezen. Omdat me-
vrouw coupeuse is geweest 
naaiden ze vroeger alle kleding 
voor zichzelf en haar kinderen.
Op vakantie gaan was er van-
wege het boerenbedrijf niet bij. 
Wel heeft  mevrouw Hagen-
Grüter een keer een Rijn reis 
gemaakt en is ze een keer in Is-
raël geweest.
Volgens mevrouw Hagen-
Grüter is het geheim van 100 
jaar worden goed eten, niet ro-
ken, niet drinken en veel bui-
ten zijn.

Sportdag als 
introductie op 
Tender College

IJmuiden - Op het Tender Col-
lege is het een traditie om op de 
donderdag in de eerste school-
week een sport- en speldag te 
houden voor de onderbouw. De 
leerlingen doen met hun klas 
mee aan verschillende leuke 
spellen die uitgezet zijn op de 
velden van IJVV Stormvogels. 
Vooral de opblaasbare hinder-
nisbaan, waarbij zoveel moge-
lijk bekertjes water overgebracht 
moeten worden, zorgt altijd voor 
veel hilariteit. 
Niet alleen de leerlingen de-
den hun uiterste best te winnen, 
maar ook hun mentoren, want 
aan het einde van de dag stond 
een lekkere taart klaar voor de 
winnaar.

Zonnestudio Rue du 
Soleil bestaat 5 jaar

IJmuiden - Het is alweer 5 jaar 
geleden dat eigenaresse Yvon-
ne Tesselaar de deuren opende 
van zonnestudio Rue du Soleil 
aan de Reinier Claeszenstraat 1 
in IJmuiden. De klanten zijn al-
tijd erg tevreden over de goede 
resultaten  en de rust en gezel-
ligheid die de zonnestudio uit-
straalt. Voor alle klanten staat 
na het zonnen een kopje koffie 
of thee klaar.
De zonnestudio heeft een klei-
ne verbouwing ondergaan, 
want er is nu ook een kapsalon 
in het pand gevestigd. Yvonne 
is hiervoor 16 jaar kapster ge-
weest en knipt nu in haar eigen 
salon. 

Rue du Soleil verkoopt zonne-
produkten van Australian Gold 
met zeer goede bruiningsresul-
taten en een unieke heerlijke 
tropische geur.
De zonnestudio laat het feest 
niet zomaar voorbij gaan en 
heeft vanaf 1 september een 
leuke aanbieding in petto voor 
de klanten. Zie de advertentie 
elders in deze krant.
Rue du Soleil is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 21.00 uur en zaterdag 
van 09.00 tot 17.00 uur. Op zon-
dag en dinsdag is de zonnestu-
dio gesloten. Klanten kunnen 
terecht met en zonder afspraak. 
Meer weten? Bel 0255-535905.

LGV schrijft brief aan overheid
‘Financiering lokale 

partijen niet transparant’
Velsen – De Velsense politie-
ke partij LGV heeft een brief ge-
schreven naar de overheid om 
beklag te doen over de financi-
ele ongelijkheid tussen lokale en 
landelijke partijen. Juist om die 
ongelijkheid op te heffen is een 
voorstel van wet gekomen ‘Wij-
ziging van de Wet financiering 
politieke partijen voor financiële 
transparantie bij lokale partijen’ 
(Wfpp). De leden van LGV vin-
den echter dat het nieuwe voor-
stel de ongelijkheid alleen maar 
vergroot en bovendien in strijd is 
met de grondwet.
Volgens de grondwet moet el-
ke politieke partij gelijke kan-
sen hebben bij de verkiezingen. 
De Wfpp voldoet volgens LGV 
echter in geen enkel opzicht aan 
de kwaliteitseisen. De landelij-
ke subsidieregelingen schep-

pen juist een steeds grotere on-
gelijkheid van kansen op het de-
centrale niveau, daarom moet 
een kloppende aanvulling op de 
wet komen. Het voorstel Wffp 
zou onuitvoerbaar en oncontro-
leerbaar zijn. In de wetswijziging 
worden provinciale partijen en 
afdelingen van politieke partijen 
ook lokale partijen genoemd, die 
verruiming van het begrip lokale 
partij is voor LGV onacceptabel. 
Bovendien worden lokale partij-
en uitgesloten van rijkssubsidie, 
waardoor de ongelijkheid van 
behandeling van lokale partijen 
wordt vergroot. 
De conclusie is dat de Wfpp veel 
te wensen overlaat. Bovendien 
voldoet Nederland met dit wets-
voorstel niet aan de standaard 
die het in het buitenland aan-
prijzen. 

Bewegen is lekker!
IJmuiden - Zaterdag 6 septem-
ber van 11.00 tot 15.00 uur vindt 
de beweegbeurs ‘Bewegen is lek-
ker, kom proeven!’ plaats bij Fy-
siotherapie Maas aan de Gra-
hamstraat 105, IJmuiden. Op de 
beurs kunt u mee doen aan een 
gratis uitgebreide fittest en ken-
nis maken met het beweegaan-
bod voor volwassenen. 
De fittest meet uithoudingsver-
mogen, coördinatie, stabiliteit, 
kracht en lenigheid. Na de test 
ontvangt men een advies over de 
lichamelijke fitheid. Met dit advies 
kan men kijken welke stappen de 
gezondheid kunnen verbeteren. 
Deze beweegbeurs wordt geor-
ganiseerd door sportverenigingen 
Suomi, DKV, LTC Heerenduinen 

en RKGV ‘Velsen’, Elmakes Spor-
tief Wandelen, Stichting Welzijn 
Velsen en fysiotherapiepraktijk 
CareWorx en fysiotherapieprak-
tijk Maas. Deze sportorganisa-
ties bieden een aanbod op maat. 
Zo kan men informatie krijgen 
en kennis maken met o.a. tennis, 
nordic walking, atletiek, gymnas-
tiek, zwemmen, korfbal, combi-fit, 
wandelen, fietsen en hardlopen. 
Al deze activiteiten worden afge-
stemd op de lichamelijke moge-
lijkheden.  
Voor meer informatie over de be-
weegbeurs: Liza Ronde, buurt-
sportcoach volwassenen van 
Stichting Welzijn Velsen, 06-
12798959 of lizaronde@welzijn-
velsen.nl.
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Lekker bewegen
in eigen buurt

IJmuiden - Vanaf donderdag 
11 september kan men mee-
doen met de beweeggroep 
50+ in IJmuiden. Deze groep is 
bedoeld voor mensen die meer 
willen bewegen op een verant-
woorde manier. De groep start 
om 10.00 uur vanuit buurtcen-
trum De Spil, Frans Halsstraat. 
Iedereen weet dat veel bewe-
gen gezond is, vooral als we 
ouder worden is het van be-
lang de spiergroepen en con-
ditie te onderhouden. Daar-
naast is bewegen vaak een 
bron van nieuwe energie.  
Maar hoe vindt u de tijd en 
de motivatie om minstens één 
keer per week te gaan bewe-
gen? En waar kunt u dit op een 
verantwoorde en leuke manier 
doen, ook als uw conditie op 
dit moment niet optimaal is? 
Voor deze mensen start nu de 
beweeggroep 50+. Tijdens de 
wekelijkse  training wordt er 

gewerkt aan een algemeen be-
wegingsprogramma gericht op 
kracht, lenigheid, uithoudings-
vermogen en coördinatie. Dit 
alles natuurlijk op ieder zijn ei-
gen niveau. Luisteren naar het 
eigen lichaam staat voorop. 
De trainingen zijn in princi-
pe buiten, maar bij erg slecht 
weer gaan we naar binnen. Na 
afloop van de training kunnen 
we  gezamenlijk een kopje kof-
fie of thee te drinken. De groep 
bestaat uit dames en heren en 
varieert in de leeftijd van 50 tot 
ongeveer 80 jaar.  
De eerste bijeenkomst is op 
donderdag 11 september, tij-
dens deze bijeenkomst krijgt 
men eerst uitleg over de trai-
ning. De kosten voor de trai-
ning zijn 2 euro per keer. Voor 
meer informatie kunt u terecht 
bij de trainster Silvia Spring-
veld, 06-4034 6650 of via sil-
via@springveld.nl. 

Goede start van 
topspelers bij DCIJ

IJmuiden - Deze week is bij de 
Damclub IJmuiden de onderlin-
ge competitie van start gegaan.
Opvallend was het gemak waar-
mee de titelkandidaten voor de 
eindzege hun partij wonnen. 
Daarnaast werd er fel gestre-
den voor een positief resultaat. 
Alleen de partij tussen Klaas de 
Krijger en Jan Apeldoorn kende 
geen winnaar. De Krijger slaagde 
erin om met creatief verdedigen 
zijn tegenstander van de winst te 
houden. 
Voorzitter Jesse Bos slaagde er-
in het spel tegen Jan Maarten 
Koorn zo te compliceren dat de-
ze het spoor bijster raakte en 
snel verloor. Berrie Bottelier Zet-
te zijn partij tegen Martin van 
Dijk agressief en gewaagd op. 
Dat dit niet de beste strijdwijze is 
tegen een speler van het kaliber 
Van Dijk bleek al snel. De kans-
loze missie bleek fataal en leid-
de tot verlies.
Casper Remeijer had weinig 
moeite om Stella van Buuren op 
de knieën te krijgen. Uniek was 
dat aan het einde van de partijk 
Remeijer maar liefst drie dam-
men kon halen. Piet Kok blijkt 
nog altijd een niet te onder-
schatte tegenstander. Bram van 
Bakel, die dit seizoen de nodige 

ambities heeft, ging  na een ont-
moeting die lange tijd gelijk op-
ging, in het eindspel hard onder-
uit. Rick Hartman (foto) zorgde 
voor een mooi resultaat door, de 
immer taai verdedigende, Nicole 
Schouten met een nederlaag te 
confronteren. 
De jeugdspelers Martijn Vis en 
Rick de Wolf waren niet opge-
wassen tegen Jacqueline Scho-
ten. Beide jongens moesten on-
der een spervuur van verlies-
brengende combinaties een uit-
weg naar remise bewerkstelli-
gen. Zij slaagden daar niet in. 

Eerste clubavond
Kijk Uit druk bezocht
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
was de officiële start van het 
nieuwe schaakseizoen, de op-
komst was groot. En ook het 
vuurwerk op de borden loog er 
niet om.
De partij tussen de afgetrain-
de Barry Broek en schaak ma-
giër Patrick de Koning leek een 
prooi voor de tovenaar, maar 
zoals het wel vaker gebeurd, 
aan het einde van de avond 
verdwenen de krachten en be-
leefde Barry een wonderlijke 
ontsnapping door remise.
Een partij die letterlijk tot de 
laatste seconde werd ge-
speeld, was die tussen Pe-
ter Hamersma en Andries Vis-
ser, Peter kon zijn betere stel-
ling niet in winst omzetten, en 
ging rond middernacht na een 
zenuwslopend gevecht door 
zijn tijd.
Andre Kunst kan de opkomst 
van de jeugd niet meer stop-

pen, In een gelijk ogend eind-
spel was Dick Wijker toch iets 
scherper, en vertrok met de 
winst.
Gregory van den Ende is de 
(schaak?) zomer goed door-
gekomen, Jan Geus ontwik-
kelde wel, maar al zijn stukken 
werden weer terug gedrongen, 
en Gregory kon het winnende 
punt noteren. Kampioene Col-
leen Otten had precies 18 zet-
ten tegen Sebastiaan van Wes-
terop nodig, om haar pretenties 
op de titel duidelijk te maken.
Runner up Ingmar Visser be-
leefde een valse start, Sinclair 
Koelemij was hem te slim af.
Sjef Rosier had last van zijn ou-
de euvel, in een pionnen eind-
spel tegen Egbert Mulder wan-
delde hij met de koning de ver-
keerde kant op, en had Egbert 
het punt binnen.
Zie ook www.schaakclubkijk-
uit.nl.

Zwart Techniek opnieuw 
sponsor IJVV Stormvogels
IJmuiden - ‘We power your 
business’ is de sprekende slo-
gan van Zwart Techniek BV. En 
dat is wat zij het komende sei-
zoen ook bij IJVV Stormvogels 
doen. 
Voor het derde jaar zijn zij shirt-
sponsor van het eerste zondag 
team. Deze oer IJmuidense on-
derneming staat voor het leve-
ren van energie installaties en 
opereert op dit terrein natio-
naal en internationaal. Zij heeft 
de reeds jarenlange intensieve 
banden met IJVV Stormvogels 
omgezet in contract voor shirt-
sponsoring. 
Algemeen directeur Ton Zwart 
is al jarenlang een actief lid en 
adviseur via de Stichting Spon-
soring Stormvogels en was ooit 
speler van het eerste elftal van 
de Blauwwitten. Zijn broer Jack 
is actief lid van de financië-

le commissie van Stormvogels 
terwijl hun vader Henk Zwart 
de voorzittershamer hanteerde 
bij IJVV Stormvogels begin ja-
ren zestig. Ook de bedrijfskleur 
blauw verbindt Zwart techniek 
met Stormvogels.  Het is dus be-
slist geen toeval dat deze par-
tijen, samen met de andere di-
rectieleden Ton Wijker en Paul 
van der Weiden van Zwart Tech-
niek elkaar in 2012 hebben ge-
vonden. 
Het seizoen 2014/2015 speelt 
IJVV Stormvogels in een prach-
tig nieuw tenue en draagt met 
trots het logo van Zwart Tech-
niek. Zwart Techniek en IJVV 
Stormvogels staan beiden borg 
voor duurzaamheid, power en 
de IJmuidense werklust en 
nuchterheid, er is andermaal  
sprake van een mooie IJmui-
dense combinatie.

IJmuiden - Woensdag 3 sep-
tember gaat een nieuw IJmui-
dens koor Door Weer & Wind 
van start. Het koor gaat repete-
ren in buurthuis De Brulboei aan 
de kanaalstraat 116. Voor het 
koor kunnen zij nog enkele le-
den gebruiken, zowel dames als 
heren. Wie interesse heeft om 
een avondje te komen zingen is 
van harte welkom op woensdag-
avond van 19.30 tot 21.30 uur. 
Meer informatie: 06-55991312, 
06-50998047 of 06-28622715.

Koor Door 
Weer & Wind

IJmuiden - Vrijdag 5 september 
starten de klaverjassers weer 
voor de wintercompetitie. Ieder-
een is van harte welkom in de 
kantine van PVIJ aan de Heeren-
duinweg (achter de speeltuin). 
De aanvang is 20.00 uur. Geen 
koppelkaarten. Meer informatie: 
telefoon 0255-532196.

Klaverjassen

IJmuiden - Vrijdag 5 septem-
ber om 20.00 uur is de start van 
het nieuwe seizoen van het kla-
verjassen bij Stormvogels. Ieder-
een is van harte welkom. Ge-
zelligheid staat voorop. De in-
leg is 2 euro en er zijn leuke prij-
zen te winnen. Meer informa-
tie: G. Rommers, telefoon 06-
14380312.

Klaverjassen 
Stormvogels

IJmuiden - Op maandag  1 sep-
tember heeft de Postzegelvereni-
ging IJmuiden, na de zomerstop, 
een gezellige clubavond in één 
van de zalen van de Adelbertus-
kerk aan de Sparrenstraat, van-
af circa 19.45 uur. Op deze avond 
alle tijd voor het snuffelen in de 
5-centsboeken en de postzegel-
boeken van de leden van de ver-
eniging. Ook is er nog plaats op 
de ruilbeurs op zaterdag 4 okto-
ber. Aanmelden kan via onder-
staand telefoonnummer of op de 
clubavond. Iedereen is natuurlijk 
van harte welkom. Meer informa-
tie: 06-41804330 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

IJmuiden - Maandag 1 septem-
ber 2 is er weer een ruilbeurs 
voor liefhebbers van legpuzzels. 
Jong en oud zijn welkom tussen 
10.00 en 11.00 uur in wijksteun-
punt Zeewijk, Zeewijkplein 260.

Ruilbeurs voor 
legpuzzels
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Sportclub voor 8- tot 
12-jarigen in Velsen

Velsen - Voor kinderen die nog 
niet lid zijn van een sportvereni-
ging is er Club Extra. 
De gemeente Velsen werkt nauw 
samen met gediplomeerde sport-
docenten om jaarlijks Club Ex-
tra op te zetten. Club Extra is een 
sportclub met een sportprogram-
ma voor kinderen met bijvoorbeeld 
een (motorische) achterstand of 
moeilijkheden in de sociale om-
gang waardoor zij nog geen aan-
sluiting hebben gevonden bij een 
reguliere sportvereniging. 
Het programma wordt twee keer 
per jaar aangeboden en bestaat 
uit twee keer 13 lessen. De kin-
deren krijgen deskundige bege-
leiding en waar nodig ondersteu-
ning om in veilige groepen op hun 
eigen manier te kunnen sporten. 
Plezier in sport en spel staat hierbij 

voorop. De grootte van de groep is 
6 tot 8 kinderen. De kosten voor 
één kind zijn 25 euro per half jaar. 
Nieuw dit jaar is de ouder-kind les. 
De laatste les gaat volledig in het 
teken staan van het sporten met 
ouder en kind. Dit schooljaar is 
Club Extra gestart met twee groe-
pen. De lessen worden na school-
tijd gegeven in de Willemsbeek-
zaal naast school De Boekanier 
in IJmuiden en starten op maan-
dag 15 september. Voor meer in-
formatie over Club Extra of aan-
melden kunt u tijdens kantooruren 
bellen met de afdeling Sportzaken 
van de gemeente Velsen, telefoon: 
0255-567666. U kunt ook een e-
mail sturen naar: sportzaken@vel-
sen.nl of via coördinator Maarten 
Molenaar, maartenmolenaar76@
hotmail.com 

Thema-
bijeenkomst 
vitalisering 

winkelgebieden
Velsen - MKB-IJmond organi-
seert op 1 september in  het On-
dernemerscafé van de Rabobank 
IJmond in Velserbroek vanaf 
19.00 uur een unieke presentatie 
voor winkeliers i.s.m. Gert Dob-
benberg en Simon Westra -beide 
zelfstandig ondernemers- en ge-
lieerd aan WSI. WSI is de grootste 
Internet Consultancy Services ter 
wereld voor het MKB. Vanuit haar 
hoofdkantoor te Toronto/Cana-
da opereert WSI in meer dan 85 
landen wereldwijd en helpt be-
drijven succesvoller te zijn in hun 
online activiteiten. Internet Mar-
keting loopt in de USA, Canada, 
UK en andere Engels sprekende 
landen een aantal jaren voor op 
de rest van de wereld. Dus ook 
op Nederland. Bijna alle internet-
platforms hebben hun oorsprong 
in de US, Canada en de UK, waar 
WSI haar belangrijkste installed 
base heeft. Nederlandse klanten 
kunnen profiteren van alle ken-
nis en ervaring die binnen WSI is 
opgebouwd. Zo helpen Dobben-
berg en Westra in Nederland be-
drijven aan een effectieve Inter-
net Strategie, leveren inzicht in 
wat de kwaliteit is van bestaan-
de weboplossingen en wat no-
dig is om succesvol(ler) te zijn op 
het internet. Verder zorgen zij er-
voor dat die weboplossingen ook 
daadwerkelijk worden gereali-
seerd en leveren daarnaast pro-
fessionele support. Zij bieden 
verschillende oplossingen voor 
diverse marktsegmenten en heb-
ben gezamenlijk een uniek con-
cept ontwikkeld voor winkeliers 
en met name voor de vitalisering 
van winkelgebieden. Het concept 
is gericht op de vitalisering van 
winkelgebieden en biedt unieke 
functionaliteit voor winkeliers en 
hun klanten. Zowel online als in 
de winkel zelf. Sterke punten in 
hun concept zijn onder meer het 
gebruik van een combinatie van 
online en offline marketingtech-
nieken en indien gewenst we-
bwinkelfunctionaliteit. Hierdoor 
worden actief via zoekmachi-
nes en andere platforms bezoe-
kers naar hun applicatie getrok-
ken, hetgeen leidt tot een steeds 
sterker wordend systeem voor al-
le deelnemende winkeliers. Het 
doel van deze avond is winkeliers 
te kunnen laten zien waarmee 
zij de ondernemende detaillisten 
nieuwe groeimogelijkheden wil-
len geven. De organisatoren zijn 
er stellig van overtuigd dat detail-
listen aangenaam verrast zult zijn 
van de kracht van dit concept. Ef-
fectieve Internet Marketing is een 
onmisbaar onderdeel geworden 
voor de groei van organisaties in 
praktisch elke branche en zeker 
binnen de detailhandel! Aanmel-
den voor de bijeenkomst kan in-
fo@mkb-ijmond.nl onder vermel-
ding van ‘WSI Presentatie’ en het 
aantal personen waarmee u wilt 
komen.

Nieuwe eigenaren, nieuwe ‘look’

7 Days Fashion biedt 
alle dagen iets moois

Santpoort-Noord - Vandaag her-
opent 7 Days Fashion. Voor nieuwe 
eigenaar Myranka   van der Pluijm 
is daarmee een droom uitgeko-
men. Myranka: ,,Ik werk al tijden 
in de kledingbranche, maar een 
eigen zaak is waar ik van droom-
de. Toen ik hoorde dat deze win-
kel, waar ik al jaren kom, te koop 
kwam, heb ik meteen actie onder-
nomen. De overname verliep heel 
prettig, alsof het zo moest zijn. 
Claudia, bedankt voor alles!’’
7 Days Fashion werd 17 augustus 
door Myranka overgenomen. De 
winkel ging meteen dicht om het 
interieur een flinke opknapbeurt 
te geven. Dat gebeurt samen met 
echtgenoot Rainier en de hele fa-
milie en het resultaat is bijzonder 
mooi. Er is een muurtje verwij-
derd, de wanden en kasten heb-
ben mooie kleuren gekregen en 
verder kreeg de toonbank een an-
dere plek. Toch wil Myranka niet te 
veel aan de formule van 7 Days Fa-
shion veranderen.
,,Ik vind het zelf ontzettend leuk 
om zowel baby- en kinderkleding 
als dameskleding te verkopen. De 
winkel is ook ingericht op kinde-
ren. Zij kunnen zich vermaken ter-
wijl de volwassenen iets moois uit-
kiezen. Ik blijf voorlopig ook de-
zelfde merken hanteren. Voor ba-

by’s en kinderen heb ik bijvoor-
beeld prachtige kleding en acces-
soires van de merken Name it, Ju-
bel, Doerak, Feetje, Sturdy en Knot 
So Bad. Nieuw zijn de merken 
Koeka en Barts met leuke acces-
soires, mutsen en sjaals. En ook 
nieuw is mijn eigen merk: MIJ & 
jij, binnenkort in de winkel te zien. 
Voor dames blijf ik bij het merk Di 
Momenti, omdat het zo’n ontzet-
tend leuk aanbod heeft dat pre-
cies past bij 7 Days Fashion. Leu-
ke mode voor elke dag en elk mo-
ment, van leuke jasjes tot warme 
wollen vesten en ga zo maar door. 
Komend seizoen zie je veel kle-
ding in neutrale kleuren, maar wel 
met leuke details, zoals de franje 
aan de jasjes. De kinderkleding is 
kleurrijk en hip. Verder verkopen 
wij ook voor de dames veel acces-
soires zoals kettingen, armbanden, 
riemen en tassen.’’
Ga binnenkort eens langs bij 7 
Days Fashion en maak kennis met 
Myranka en het leuke mode-aan-
bod.
7 Days Fashion, Hagelingerweg 
41, Santpoort-Noord. Openings-
tijden: dinsdag tot en met vrijdag 
van 9.30 tot 17.30 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. www.
sevendaysfashion.nl , ook op Fa-
cebook. 

Aanhouding met verzet 
IJmuiden - Afgelopen zondag, 
tijdens een surveillance, zag de 
politie een 30-jarige man, zonder 
vaste woon- of verblijfplaats, uit 
de bosjes op het hoekje Wilgen-
straat en Minister van Houten-
laan komen.
Deze bekende van de politie 
deed iets in de buddysit van zijn 
bromfiets en reed hierop vervol-
gens keihard weg richting Zee-
weg. De achtervolging werd in-
gezet waarbij bleek dat de brom-
fiets was opgevoerd aangezien er 
snelheden van 80 km/u werden 
gehaald in het dienstvoertuig. 
Ter hoogte van de Bellatrixstraat 
en de Zandkuil reed de verdach-
te zich klem op een stapel riool-
buizen. Iets later werd de man 
dan lopend aangetroffen op de 
Zandhaver. Hij werd aangespro-

ken en was duidelijk onder in-
vloed van alcohol en werd hierop 
aangehouden voor rijden onder 
invloed. De man ging er vervol-
gens rennend vandoor het duin 
in. Agenten wisten hem snel in 
te halen en in de handboeien te 
krijgen, ondanks het hevige ver-
zet. Nadat hij op het bureau was 
aangekomen trof men spullen bij 
hem aan die mogelijk bij een in-
braak waren verkregen. De po-
litie doet nader onderzoek hier-
naar. De verdachte is aangehou-
den voor aanhouding met verzet, 
het rijden zonder rijbewijs, het rij-
den zonder helm, het overtreden 
van de maximale snelheid en het 
rijden onder invloed aangezien 
hij bijna twee maal de maxima-
le toegestane hoeveelheid alco-
hol in het verkeer blies.

2013 turbulent jaar 
voor Wmo-raad

Velsen – Voorzitter Jan Strin-
ger heeft maandag het jaarver-
slag van de Wmo-raad aan wet-
houder Te Beest overhandigd. De 
raad werkt sinds 2007 als advies-
orgaan van het college van B&W 
Velsen, nadat op 1 januari 2007 de 
Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning in werking was getreden. Fei-
telijk wordt de Wmo geleidelijk in-
gevoerd. De werkzaamheden van 
de raad zijn een weerspiegeling 
van deze groeiende activiteit. In 
2013 zijn weer een aantal funda-
mentele beleidsstukken de revue 
gepasseerd, maar ook werd steeds 
meer aandacht besteed aan de ef-
fecten van de invoering tot dusver. 
Officiële evaluaties van gemeen-
tewege en kwaliteitsonderzoe-
ken door onafhankelijke bureaus, 
maar vooral ook de informatie die 
de leden van de raad vanuit de ei-
gen achterban hebben bereikt. 
Steeds weer blijkt dat communi-
catie een uitermate belangrijk fa-
cet vormt van de invoering van zo-
veel veranderingen tegelijk. Door 
een gebrek aan informatie - me-
de door de achterblijvende wetge-
ving - worden de mensen die af-
hankelijk zijn van de maatschap-
pelijke voorzieningen onrustig en 
ontstaan misverstanden. Stringer: 
,,Als Wmo raad blijven wij bij de 

gemeente aandringen op tijdige 
en begrijpelijke informatie.’’
De Wmo-raad  staat  positief te-
genover de kanteling en de toene-
mende vraag om participatie van 
iedereen. Twee kanttekeningen 
hebben zij hierbij geplaatst::
de kanteling mag geen bezuini-
ging zijn en geen compensatie 
voor het kwijtraken van professio-
naliteit en niet iedereen is in staat 
te participeren in de zin van werk 
en niet iedereen is in staat een so-
ciaal netwerk te onderhouden. 
Cultuurverandering kost tijd en 
laat zich niet forceren
De Wmo raad blijft zich zorgen 
maken over het vaak te grote be-
roep dat wordt gedaan op mantel-
zorgers en de verwachtingen ten 
aanzien van de toenemende in-
zet van vrijwilligers. Deze groep is 
al groot en doet al heel veel. Goe-
de ondersteuning is hier op zijn 
plaats. Ook zullen zij niet in staat 
zijn professionele hulp te vervan-
gen.
De Wmo-raad vraagt aandacht 
voor verdergaande afname van 
privacy van cliënten. Meer ambte-
naren en hulpverleners zullen toe-
gang hebben tot de persoonlijk 
dossiers. Er moet gewaakt worden 
voor onnodige verspreiding van 
gegevens aan derde partijen.





28 augustus 20149

TELSTAR ✩ NIEUWS

Weg omhoog ingezet?
Telstar heeft maandagavond 
een dik verdiende overwin-
ning geboekt op Fortuna Sit-
tard. De uitwedstrijd in Lim-
burg werd met 0-1 gewon-
nen. Matchwinner in het duel 
dat rechtstreeks werd uitge-
zonden op FOX was spits Ralf 
Seuntjes, die in 63ste minuut 
het enige doelpunt maakte. 
Na een spannende slotfase 
was de tweede overwinning in 
drie dagen een feit, want vori-
ge week vrijdag werd met 2-0 
gewonnen van het onthut-
send zwakke Achilles ’29. De 
doelpunten kwamen op naam 
van Seuntjes en Van Essen.

Vrijdagavond komt Almere Ci-
ty FC op bezoek. Dit team staat 
op de zeventiende plaats met 
slechts één overwinning uit vier 
wedstrijden. Telstar staat op 

twee zeges. De Velsenaren ver-
loren van tegenstanders van ni-
veau: Jong Ajax (met de WK-
gangers Jasper Cillessen en Joel 
Veltman) en voormalig eredivi-
sieploeg Roda JC. Telstar moet 
het vrijdag stellen zonder de 
(langdurig) geblesseerde Cor-
reia, Kindermans, Keurntjens en 
De Vogel. Centrale verdediger 
Toine van Huizen, die maandag-
avond met een hoofdwond uit-
viel, lijkt gewoon te kunnen spe-
len.

,,Eerder deze maand riepen wij 
de mensen op om Telstar te 
steunen’’, aldus commercieel di-
recteur Steef Hammerstein. ,,De 
slapende supporters moesten 
wakker worden. Tegen Roda 
JC hebben wij gemerkt dat Tel-
star wel degelijk leeft in de regio. 
We hadden volle tribunes en de 

mensen kregen een mooie wed-
strijd te zien. Nu we twee wed-
strijden op rij gewonnen hebben, 
willen wij nogmaals de mensen 
oproepen om Telstar te steunen. 
Vrijdag is het ideale moment om 
samen met uw vrienden of fa-
milie een trip te maken naar het 
stadion om daar op de gezelli-
ge tribunes samen te komen en 
hopelijk een winnend Telstar te 
zien. De Witte Leeuwen op het 
veld zullen er alles aan doen om 
de wedstrijd winnend af te slui-
ten, maar daar is uw hulp wel bij 
nodig.’’

Kaarten voor de wedstrijd tegen 
Almere City FC zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat in het stadion 
en vrijdagavond vanaf 19.00 uur 
bij de kassa’s op het voorplein. 
(foto’s: Pieter Hoogeveen/1963-
pictures.nl)

Supportersbarbecue
Voorafgaand aan de thuis-
wedstrijd tegen Almere City 
FC organiseert de Supporters-
verening Telstar bij voldoende 
aanmeldingen een barbecue 
op het supportersplein.

Voor 10 euro (niet-leden) of 7,50 
euro (leden) krijg je heerlijk eten 
voorgeschoteld van de barbecue. 
De hekken gaan om 17.00 uur 
open en de barbecue begint om 

17.30 uur. Na de wedstrijd is Pa-
viljoen Schoonenberg ook weer 
open om daar hopelijk een biertje 
te drinken op wederom drie pun-
ten op Schoonenberg! Je kunt 
je aanmelden voor de barbecue 
door een mail te sturen naar in-
fosvtelstar@gmail.com. Doe dit 
zo snel mogelijk, zodat de sup-
portersvereniging vlot kan be-
slissen of de barbecue wel of niet 
door zal gaan.

IJskoude steun voor ALS
De laatste weken is de stich-
ting ALS Nederland volop in 
het nieuws met bekende Ne-
derlanders die door middel 
van de zogenaamde ‘ice buc-
ket challenge’ mensen oproe-
pen om te doneren. Ook de 
spelersgroep van Telstar heeft 
haar steentje bijgedragen. 

Anthony Correia riep suppor-
ters op, nadat hij eerst zelf de 
ice bucket challenge was aange-
gaan, ook mee te doen en geld 
te doneren aan de stichting ALS 
Nederland. Een aantal suppor-
ters heeft een filmpje gemaakt 
waarin zij net als Correia een 
nat pak haalde en daarmee aan-
dacht vroegen voor de stichting. 
Ook tijdens de thuiswedstrijd van 
Telstar tegen Achilles’29 is er op 
verschillende plekken geld op-
gehaald en aandacht gevraagd 
voor deze verschrikkelijke ziekte. 

Wij willen een ieder daarom be-
danken voor zijn of haar steun. 
Amyotrofische Laterale Sclero-
se (ALS) is een van de meest 
ernstige en invaliderende aan-
doeningen van het zenuwstel-
sel. Nederland telt op dit mo-
ment rond de 1500 patiënten: elk 
jaar overlijden er 500 en komen 
er 500 bij.  Hoewel er wereldwijd 
onderzoek wordt gedaan naar de 
ziekte, is de oorzaak tot op he-
den onbekend. Hoop op een toe-
komst – met een gemiddelde le-
vensverwachting van 3 tot 5 jaar 
na diagnose – is er voor deze 
1500 patiënten dan ook nog niet.  
Het relatief kleine aantal patiën-
ten maakt dat onderzoeksbud-
getten van de farmaceutische in-
dustrie en de overheid laag zijn; 
verreweg het meeste weten-
schappelijk onderzoek wordt ge-
financierd door giften aan Stich-
ting ALS Nederland.

Busreis De Graafschap
Op zaterdag 13 september or-
ganiseert de Supportersvereni-
ging Telstar een busreis naar 
de volgende uitwedstrijd. Deze 
wordt gespeeld in Doetinchem 
tegen De Graafschap. De wed-
strijd begint om 19.45 uur. Le-
den van de SV betalen slechts 
22,50 euro voor vervoer en toe-
gang tot de wedstrijd. Niet leden 
betalen 27,50 euro. De bus ver-
trekt uit Beverwijk om 17.00 uur 
en vanaf de parkeerplaats voor 

het Telstar stadion om 17.20 uur. 
Maak gebruik van deze bus-
reis en steun Telstar in de strijd 
om de punten op de Vijverberg! 
Aanmelden kan door een mail 
te sturen naar infosvtelstar@
gmail.com of door je aan te mel-
den bij één van de bestuursle-
den van de SV bij thuiswedstrij-
den. Ook kan je je aanmelden 
bij Telstar zelf op het secretari-
aat op werkdagen tussen 9.00 
en 17.00 uur.

Supportersvereniging Telstar 
heeft dit seizoen gekozen om 
het thuisshirt van Ralf Seuntjes 
te sponsoren. Elke thuiswedstrijd 
staat de SV genoemd in het pro-
grammaboek bij het overzicht 
van de shirtsponsoring. Er is ge-
kozen voor Seuntjes omdat de 
supporters zich waarschijnlijk 
kunnen gaan vinden in zijn spel. 
Hij is een hardwerkende spits 
die graag een goede band op wil 
bouwen met het publiek. Hope-
lijk gaan veel goals hieraan een 
steentje bijdragen!

Support voor
Ralf Seuntjes

Brigata Velisena is op zoek naar 
donaties om de supportersgroep 
te ondersteunen. Hiermee willen 
de fanatieke supporters in Vak G 
sfeeracties bekostigen, zoals on-
langs tegen Roda JC. Mensen 
kunnen voor 10 euro lid wor-
den van de Brigata-groep. Later 
in het seizoen is korting mogelijk 
op merchandise. Meer info via 
Brigata Velisena op Facebook.

Brigata-groep

Aftrap collecteweek 
KWF bij Telstar-Almere
Velsen - In de week van 31 au-
gustus tot 6 september, gaan 
tientallen vrijwilligers op pad om 
geld in te zamelen voor de kan-
kerbestrijding. Anders dan voor-
gaande jaren zullen er dit jaar 
geen collectezakjes worden ver-
spreid. In plaats daarvan zal door 
de vrijwilligers een collectefolder 
worden aangeboden. In deze fol-
der wordt nogmaals benadrukt 
waarom een gift aan het KWF be-
langrijk is, terwijl wetenschapper 
Ton Schumacher uitlegt waarom 
onderzoek naar immuuntherapie 
zo belangrijk is.
In de collectefolder is een mach-
tigingskaart opgenomen. Moch-
ten mensen op het moment van 
het bezoek van de collectant 
geen klein geld in huis hebben, 
dan kunnen ze deze machtigings-
kaart invullen en in de collecte-
bus doen. Dat kan ook op een la-
ter moment.
De ‘aftrap’ voor de KWF-collecte 
vindt plaats op 29 augustus voor-
afgaand aan de wedstrijd Telstar-

Almere City FC. Een jonge ex-
kankerpatiënt, Lucas de Leeuw, 
zal op deze avond vanaf de mid-
denstip een aantal collectebussen 
overhandigen aan de wijkhoof-
den, waarmee de collecteweek 
symbolisch van start gaat. Com-
mercieel directeur Steef Ham-
merstein van Telstar: ,,Sport 2000 
heeft zich bereid verklaart om 
voor dit goede doel zo’n veertig 
voetballen beschikbaar te stellen. 
Deze ballen, gesigneerd door de 
spelers en door Lucas de Leeuw, 
kunnen worden gekocht. Verder 
willen we iedereen de kans geven 
om de prijs: een VIP-arrangement 
bij Telstar voor twee personen, in-
clusief eten, te laten winnen. Ie-
dere koper van een bal krijgt een 
lotnummer en uit alle verkoch-
te ballen met bijbehorende num-
mers worden vijf mensen gese-
lecteerd. Zij mogen op doel schie-
ten en maken kans op dit VIP-ar-
rangement. Alle reden dus voor 
iedereen om op 29 augustus naar 
het Telstar Stadion te komen.
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Exclusief interview met Hans Klok

Roaring twenties, variété, magie en 
romantiek in show The New Houdini

Regio – Hans Klok is wereldbe-
roemd: de sympathieke illusio-
nist trekt met zijn spectaculaire 
shows een miljoenenpubliek. Zo-
als in Azië en Europa. En in Las 
Vegas in de Verenigde Staten met 
Pamela Anderson aan zijn zijde. 
Hans weet werkelijk iedereen met 
zijn shows te imponeren. Op 9 en 
10 oktober treedt Hans Klok op 
met zijn magical theatershow The 
New Houdini in Stadsschouwburg 
Velsen. Tijd voor exclusief inter-
view.

,,Mijn show The new Houdini is een 
eerbetoon aan de legendarische goo-
chelaar Houdini, die zijn hoogtijdagen 
in de jaren 20 had”, legt Hans Klok 
uit. ,,Geboren als de Hongaars jood-
se Erich Weiss, raakte hij reeds op 
jonge leeftijd in de ban van de Fran-
se goochelaar Robert Houdin, waar-
aan Houdini zijn naam ontleende. Hij 
nam Harry als voornaam aan.  Hou-
dini was niet te evenaren: zijn truc 
waar hij geboeid wordt in een water-
tank en zichzelf bevrijdt is wereldbe-
roemd. Rond Houdini hangt een mys-
terie. Toen ik nog kind was, vertelde 
mijn opa al over hem en dan zat ik 
een en al oor gefascineerd naar hem 
te luisteren. Houdini leefde apart van 
zijn vrouw en voerde zijn hele leven 
een strijd tegen het occultisme. Hij 
maakte er een sport van om bedrie-
gers te ontmaskeren. Hij is echter zijn 
hele leven op zoek geweest naar het 
‘echte medium’ om contact met zijn 
overleden moeder te verkrijgen. Dat 
heeft hij echter nooit kunnen vinden. 
De entourage van mijn nieuwe show 
ademt deze ‘roaring twenties’ aan al-
le kanten uit: het decor is in die sfeer 
van de romantiek en is bedacht door 
Jan Aarntzen.’’

,,Het is een theatershow die bol staat 
van wereldacts, magie, circus en va-
riété met een verhaal. Een spekta-
kel over mijn leven en Houdini in een 
thema van de jaren twintig. Ik ben al-
tijd geboeid geweest door de jaren 
twintig en de sterren uit de cinema. 
Hollywood leeft in een eigen wereld 
en deze heeft mij altijd aangespro-
ken. Denk aan bijvoorbeeld een ac-
trice als Mae West met haar legen-
darische oneliners als: ‘Is that a gun 
or are you just happy to see me?’ Ge-
weldig! Of Bette Davis en Marlene 
Dietrich: het zijn stuk voor stuk diva’s 
van het witte doek. Maar ook Charlie 
Chaplin, bewonder ik.  Man, wat was 
dat een virtuoze rasartiest. Zijn broer, 
Sydney Chaplin, woonde overigens in 
Heemstede. Als het kon zou ik een di-
ner organiseren, waarbij ik aan tafel 
kon zitten met al mijn helden. Daar-
bij zou ik zeker Chaplin, Mae West, 
Bette Davis, Houdini en Alfred Hitch-
cock uitnodigen en met hen in ge-
sprek gaan. Ook de illusionist Black-
stone mag niet ontbreken. Die man 
was een levende legende. Blacksto-
ne had een truc met een brandende 

gloeilamp die de zaal in zweeft. Ik ben 
de enige illusionist die deze truc van 
hem heeft geërfd.’’

,,Ik moet voor mijn shows een be-
hoorlijk uithoudingsvermogen heb-
ben: ze eisen veel lichamelijke in-
spanning. Alle acts zijn moeilijk, 
maar het moeilijkst zijn de acts met 
de snelle verwisselingen. Het poppe-
tje Hans Klok is een alter ego gewor-
den. Ik ben als kind al begonnen met 
goochelen. Mijn vader heeft me al-
tijd gestimuleerd en gesteund in wat 
ik doe. Hij was een podiumonderne-
mer, een idealist. Hij leerde mij groot 
te denken. Ik was 32 toen mijn vader 
op 61-jarige leeftijd plotseling over-
leed. Dat was een grote schok. Ik mis 
zijn wilskracht, zijn positieve energie. 
Hij liet mij inzien dingen juist te doen, 
door te gaan. Ook als ik dreigde het 
bijltje erbij neer te gooien. Ik kon al-
tijd van alles met hem delen. Hij heeft 
me gemaakt waar ik nu sta en daar 
ben ik hem zo dankbaar voor.  Ik mis 
hem nog iedere dag, maar ik heb hem 
wel voor 100 jaar gehad.’’

,,Ik was 22 jaar toen ik  door Joop van 
den Ende gevraagd werd een goo-
chel-act te doen in de André van 
Duin Revue. Ik was daar ook een act, 
een variéténummer. Zo brak ik uit-
eindelijk door met mijn goochelacts 
in verschillende TV-shows. Mijn stijl 
is afgeleid van het duo Siegfried en 
Roy uit Las Vegas. Voor mij was het 
een jongensdroom die uitkwam toen 
ik zelf in 2007  mijn eigen show had in 
Las Vegas. Ik had toen Pamela Ander-
son als mijn assistente: zij is een ont-
zettend leuke en toegankelijke vrouw 
en een goede vriendin van mij gewor-
den. Echt een topvrouw en zeer pro-
fessioneel. Las Vegas is een bijzonde-
re wereld waarin ik mij erg thuis voel.  
De sfeer daar heeft gewoon iets ma-
gisch. Op een keer was ik in de pau-
ze even een sigaretje aan het roken in 
de kleedkamer achter. Er kwam toen 
een jonge vrouw bij me zitten om ook 
een sigaretje te roken. Ik had geen 
idee wie dat was, maar ik had een 
gezellig gesprek met haar. Zij vertel-
de dat ze als zangeres aan het door-
breken was. Later op die avond bleek 
dat het om Amy Winehouse ging. Je 
leert in zo’n showwereld ook de per-
soonlijke kanten van artiesten ken-
nen. Ik houd zielsveel van mijn vak, 
het inspireert me telkens om door te 
gaan en te vernieuwen. Maar ik houd 
ook van acteren en zingen. Dat past 
goed in mijn theatershows. En daar is 
The New Houdini een perfect voor-
beeld van.’’

Hans Klok speelt zijn theatershow 
The New Houdini op  9 en 10 oktober 
in Stadsschouwburg Velsen. Kijk voor 
kaarten en informatie op www.stads-
schouwburgvelsen.nl. Meer informa-
tie over Hans Klok op www.stardust-
theatre.com. (tekst: Bart Jonker, fo-
to’s: Govert de Roos en Roy Beusker)
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Uitreiking JeugdSportPas
Wethouder Annette Baerveldt heeft maandag de eerste brochure over de 
JeugdSportPas uitgereikt aan de leerlingen van groep 4 van basisschool De 
Vliegende Hollander in IJmuiden. Deze zogeheten JSP is voor het achtste 
seizoen gestart in Velsen. Leerlingen van groep 3 t/m 8 van het basisonder-
wijs kunnen inschrijven via www.jeugdsportpas.nl. (foto: Ko van Leeuwen)

Verlichting Velserbroek 
defect door blikseminslag
Afgelopen vrijdag heeft een blik-
seminslag een lichtmast aan de 
oprit N208 in Velserbroek getrof-
fen.

Daarbij is de hoofdkabel op het indu-
strieterrein Broekerwerf vernield. 
Dit natuurverschijnsel heeft ervoor 

gezorgd dat  gevestigde bedrijven 
daar (Zadelmakerstraat en omstre-
ken) zonder openbare verlichting 
zitten.
De reparaties zijn in volle gang. On-
derdelen zijn besteld. De gemeente 
doet er alles aan om het ongemak zo 
snel mogelijk te verhelpen.

Nieuwe zeesluis 
weer een stap dichterbij
Het ziet ernaar uit dat de sluizen 
van IJmuiden legendarisch zul-
len blijven. Gedeputeerde Sta-
ten van de provincie Noord-Hol-
land stellen Provinciale Staten 
voor om €56,76 miljoen beschik-
baar te stellen voor de nieuwe 
zeesluis. Meer sluiscapaciteit be-
tekent betere bereikbaarheid van 
de havens in het Noordzeekanaal-
gebied voor grote zeeschepen 
en daardoor economische groei 
van de regio. De zeesluis is naar 
verwachting in 2019 beschikbaar 
voor de scheepvaart.

De huidige Noordersluis dateert uit 
1929 en is technisch gezien op ter-
mijn aan vervanging toe. Om de 
schaalvergroting in de scheepvaart 
op te vangen en met het oog op de in-
ternationale concurrentiepositie is 
vervanging van de zeesluis zeer wen-
selijk. De zeesluis levert een belang-
rijke bijdrage aan de bereikbaarheid 
van de bedrijven in het Noordzeeka-

naalgebied en het Europese achter-
land. Daarnaast stelt het college van 
Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland het Provinciaal Inpassings-
plan Zeetoegang IJmond voor. Dit 
plan maakt de aanleg van de nieu-
we sluis en andere ingrepen moge-
lijk. Zoals de aanpassing van de vaar-
weg en de wijziging van de primaire 
waterkering. Er zijn 12 zienswijzen 
ingediend waarvan één is overgeno-
men. Het betreft de roeivereniging 
die te dicht op de nieuwe sluis komt 
te zitten. De roeivereniging wordt in 
overleg verplaatst. Provinciale Sta-
ten  gaan 22 september 2014 een 
besluit over het Provinciale Inpas-
singsplan nemen.

In het project Zeetoegang IJmond 
werkt het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu samen met de ge-
meente Amsterdam, het Havenbe-
drijf Amsterdam NV, de gemeente 
Velsen en de provincie Noord-Hol-
land. (foto: Rijkswaterstaat)

Verkeersmaatregelen
Havenfestival IJmuiden
Op zaterdag 30 augustus is 
het Havenfestival IJmuiden. De 
Trawlerkade wordt langs de Vis-
sershaven van IJmuiden omgeto-
verd tot festivalterrein. De haven 
ligt vol met prachtige schepen, 
terwijl er op de wal diverse op-
tredens zijn. Voor het  volledige 
programma zie: www.havenfesti-
valijmuiden.nl . Deze wordt ook 
uitgedeeld bij de infostand aan 
het begin van de Trawlerkade.

Verkeersmaatregelen
Voor de veiligheid van wandelend 
en fietsend publiek en voor de juis-
te toestroom van automobilisten 
zijn een aantal verkeersmaatrege-
len getroffen. Op belangrijke pun-
ten staan verkeersregelaars. Par-
keren is mogelijk in het Middenha-
vengebied.

Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt afge-
sloten voor autoverkeer. Hetzelf-
de geldt voor alle zijstraten van de 
Trawlerkade. Vanaf donderdag 28 
augustus worden de diverse podia 
opgebouwd op de Trawlerkade. De 
organisatie dringt erop aan om hier 
alleen voor korte tijd te parkeren.  

De afsluitingen en verkeers-
maatregelen zijn van kracht op 
zaterdag 30 augustus van 11.00 
tot 24.00 uur.

Extra informatie voor bedrijven 
rond Trawlerkade en Halkade
Bedrijven en bewoners die op 30 au-
gustus toch het evenementengebied 
willen bereiken (bestemmingsver-
keer), kunnen per mail een onthef-
fing aanvragen bij de organisatie,  in-
fo@havenfestivalijmuiden.nl.

Fietsen
Het evenemententerrein is niet toe-
gankelijk voor (brom)fietsers, behal-
ve de ontheffingshouders. Een be-
waakte fietsenstalling is te vinden 
aan het begin van de Trawlerkade bij 
het kantoor van de KNRM.

Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en 
Beverwijk (via Pontplein, De Noo-
straat, Lange Nieuwstraat, Markt-
plein, Kennemerlaan en Oud-IJmui-
den) heeft een halte op de Dokweg. 
Vanaf hier is het festivalterrein bin-
nen 2 minuten lopend te bereiken.
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Wijkteams in wijkmobiel
Vindt u uw wijk schoon, heel, vei-
lig en sociaal? Woont u er prettig? 
Dat wil het wijkteam graag we-
ten en daarom komen ze met een 
wijkmobiel naar u toe. Op donder-
dag 4 september is Velserbroek 
aan de beurt.

In een wijkteam zitten politie, stich-
ting Welzijn, jongerenwerkers, wijk-
platforms, woningcorporaties en de 
gemeente. Zij zetten zich in om alle 
wijken van Velsen leefb aar te hou-
den en horen uw suggesties graag. 
Met al uw opmerkingen, vragen en 
ideeën over de leefb aarheid in de 
wijk kunt u bij hen terecht. U krijgt 
er een kopje koffi  e of thee bij.

Op donderdag 4 september 2014 
staat het wijkmobiel van 15.00 tot 
17.30 uur aan het Etta Palmplant-
soen in Velserbroek. Meer informa-
tie of vragen bij Rob Plessius, rela-

tiemanager gemeente Velsen, tele-
foon 0255-567369.

Buurtbus rijdt nu ook
door Santpoort-Noord
Buurtbus 481 heeft zijn route uit-
gebreid met Santpoort-Noord.  
Het gaat om ‘normaal’ openbaar 
vervoer. Alleen wordt er met een 
kleinere bus gereden; maximaal  
acht passagiers. De bus rijdt van 
Overveen- Bloemendaal-Sant-
poort-Haarlem- Noord en visa 
versa. Volgens de Buurtbusver-
eniging, Connexxion en de Pro-
vincie Noord-Holland profi teren 
vooral bewoners uit Santpoort-
Noord van de gewijzigde dienst-
regeling. Wethouder Annette 
Baerveldt heeft vorige week het 
nieuwe traject geopend.

Met de buurtbus is inmiddels bij-
na een jaar ervaring opgedaan. Het 
kleinschalige busvervoer kwam 
in de plaats van de opgeheven lijn 
81. Delen van het gekozen traject 
in Santpoort-Zuid hebben echter 
zo weinig in- en uitstappers opge-
leverd, dat nu is besloten de rou-
te enigszins naar het noorden te 
verleggen. Daarbij worden station 
Santpoort-Noord en de woon- en 
winkelgebieden langs de Valcken-
hoefl aan, Burgemeester Weerts-
plantsoen, Hagelingerweg en Broek-
bergenlaan aangedaan.

Het uitbreiden van de route in Sant-
poort-Noord gaat ten koste van de 
haltes op de Middenduinerweg en de 
Velserhooftlaan en de lus die werd 
gereden via de Alberdingk Thijm-
laan, Duinlustparkweg en Van Ewij-
ckweg. De route in Bloemendaal-
Noord en Santpoort-Zuid gaat nu 
over de Van Dalenlaan, langs stati-
on Santpoort-Zuid, via de Duinweg 
of Duivelslaan en Brederoodseweg 
naar station Santpoort-Noord.

In Overveen is de route door de Vrij-
burglaan komen te vervallen en rijdt 
de buurtbus voortaan over de Wil-
lem de Zwijgerlaan (en de Domp-
vloedslaan) naar Bloemendaal en 
verder. Op de halte Brouwerskolk-
weg bij het Ramplaankwartier kan 
voortaan een uur eerder worden op-
gestapt, namelijk: om 7.09 uur. Bij 
het aanpassen van de haltetijden op 
de route zijn wijzigingen opgetreden 
die enige minuten afwijken van de 
voorgaande situatie. 

Informatie over de nieuwe dienstre-
geling van Buurtbus 481 is te vinden 
op de website www.buurtbusbloe-
mendaalsantpoort.nl. (foto: Ko van 
Leeuwen)

AntiKraakBieb weer open op nieuwe locatie
Woensdag 3 september opent de 
AntiKraakBiek haar deuren op het 
adres: Schoonoorstraat 6 in Vel-
sen-Noord.  Voorheen zat deze 
gratis bieb aan de Noorderlaan.  De 
nieuwe behuizing ligt dichter bij 
het winkelcentrum. Kom snel langs 
en kies uit het ruime aanbod van 
detectives, kinderboeken, romans 

en tijdschriften. 

De AntiKraakBieb is een gratis open-
bare leeszaal, waarbij boeken worden 
geruild. Een boek brengen, is een boek 
halen. Iedereen is welkom, of je nu 
wel of niet lid bent van de bibliotheek. 
Heb je een bibliotheekpas? Dan kun je 
bij de AntiKraakBieb in de catalogus 

zoeken, een e-reader lenen en natuur-
lijk boeken reserveren, ophalen en in-
leveren. Ook kun je bij de AntiKraak-
Bieb terecht voor leuke activiteiten 
rond voorlezen en knutselen. 

De AntiKraakBieb is gratis dank-
zij de samenwerking van de Biblio-
theek Velsen, IJmond Werkt! en wo-

ningbouwcorporatie Velison Wonen. 
Heb jij ook een idee of wil je vrijwil-
liger worden? Laat het ons weten via 
info@antikraakbieb.nl of bel tijdens 
de openingstijden naar 06-47185678. 
Wij zijn open op woensdag, donder-
dag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 
17.00 uur. Meer info: www.facebook.
com/Antikraakbieb

Informatiebijeenkomsten

Herstel kade NAM-terrein
Vanaf september starten de her-
stelwerkzaamheden aan de kade 
van het terrein Grote Hout (NAM 
kade) in Velsen-Noord. De ge-
meente Velsen organiseert dins-
dag 2 september 2014 een infor-
matiebijeenkomst voor de bewo-
ners van Velsen-Zuid. Zij worden 
in de Engelmunduskerk in Vel-
sen-Zuid verwacht. Inloop start 
om 19.30 uur, de bijeenkomst be-
gint om 20.00 uur. Omwonenden 
uit Velsen-Noord zijn op woens-
dagavond 3 september 2014 wel-
kom bij de vergadering van het 
Wijkplatform Velsen-Noord in 
het Wijksteunpunt Watervliet om 
20.00 uur. 

Tijdens deze bijeenkomsten geven 
wij samen met de aannemer uitleg 
over de werkzaamheden en bijbe-
horende bouwplanning. Uiteraard 

kunt u er ook uw vragen stellen. De 
gemeente Velsen heeft aannemers-
bedrijf Ploegam van den Biggelaar 
uit Kerkdriel opdracht gegeven om 
de kade van het terrein Grote Hout 
(NAM kade) in Velsen-Noord te ver-
nieuwen. Een Europese aanbeste-
dingsprocedure ging hieraan voor-
af. Het gaat om een investering van 
de gemeente met behulp van subsi-
die van de provincie. Een vernieuw-
de kade kan weer voor tientallen ja-
ren goed gebruikt worden. Maar de 
investering geeft ook een positieve 
impuls aan de bouw en de (haven)
economie. Bij de Europese aanbe-
steding is bovendien de voorwaarde 
van ‘social return’ gesteld. Dit bete-
kent dat mensen binnen dit project 
de mogelijkheid krijgen om werker-
varing op te doen of een vak te leren. 
De verwachting is dat de vernieuwde 
kade in juli 2015 opgeleverd wordt.

Het wijkteam komt naar u toe op 4 september!

De wijkmobiel

De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams zijn 
politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, Socius, wijkplatforms en de woningcorporaties 
vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u toe komen om met u te 
praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en sociaal is.

Wat?

In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie en 
wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de wijkmobiel 
handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aanwezige 
wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken. Natuurlijk is er 
gelegenheid voor een praatje en een kop koffie. 

U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen is te 
herkennen aan het opschrift Ô wijkteam in de wijkÕ . Wij ontmoeten u graag!

Waar? 
De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan het Etta Palmplantsoen in Velserbroek. 

Wanneer?

De wijkmobiel komt naar uw wijk op donderdag 4 september van 15.00 tot 17.30 uur.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager gemeente 
Velsen, tel. (0255) 567 369



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl28 augustus 2014

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak 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 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier 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 Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 16 
augustus tot en met 22 augustus 
2014 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Rembrandtlaan 32, wijzigen be-
stemming zolder (17/08/2014) 
w14.000368;
Engelmundusstraat 49, plaatsen 2 
dakkapellen (voor- en achtergevel)
(16/08/2014) w14.000367.

Driehuis 
Van den Vondellaan 29, kappen 
boom (18/08/2014) w14.000371.

Santpoort-Noord

Schipbroekenweg 14, plaatsen dak-
kapel (18/08/2014) w14.000369;
Groenelaantje 11, legaliseren verhar-
dingen (20/08/2014) w14.000372;
Roos en Beeklaan 4, kappen 15 bo-
men (21/08/2014) w14.000373;
Bosbeeklaan 2, legaliseren hoekdak-
kapel (22/08/2014) w14.000374.

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 30, wijzi-
gen zij- en voorgevel (18/08/2014) 
w14.000370.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

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.

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag.  Deze aanvraag 
met bijbehorende ontwerpomge-
vingsvergunning, de ontwerpverkla-
ring van geen bedenkingen en overi-
ge bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 25 augustus 2014 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Tevens zijn 
deze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-

kendmakingen/ direct naar/ meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werpomgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-
linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255. Het betreft  
het volgende ontwerpbesluit:

Santpoort-Noord
Bickerlaan ong., plaatsen tijdelijke 
units w14.000118.

Aanvragen

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
Loggerstraat 55, veranderen gevel 
(25/08/2014) w14.000278;
Trawlerkade 4, 12, 28 en 4e Haven-
straat 1, vervangen gevelbeplating 
(22/08/2014) w14.000296;
Zeewijkplein 2-252, wijzigen 3 gevel-
puien en hoofdentree (20/08/2014) 
w14.000304;
Groeneweg 71, plaatsen 6 banieren 
(22/08/2014) w14.000306;

Texelstraat 43, plaatsen overkapping 
(22/08/2014) w14.000307;
Oosterduinweg 17, vergroten/ver-
nieuwen dakkapel (voorgevel)
(20/08/2014) w14.000325.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Sportlaan 7 0033, plaatsen dag-
verblijf en tuinkas (22/08/2014) 
w14.000362.
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Toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht
De burgemeester van de ge-
meente Velsen verklaart dat, in-
gevolge artikel 4, eerste lid en ar-
tikel 2, tweede lid van de Belem-
meringenwet Privaatrecht, de ge-
doogbeschikking van 5 augustus 

2014, RWS-2014/31649 ten be-
hoeve van de aanleg en instand-
houding van de Randstad 380 kV 
hoogspanningsverbinding met 
bijkomende werken in de ge-
meente Velsen op verzoek van de 

Corporate Dienst van Rijkswater-
staat namens de Minister van In-
frastructuur en Milieu ter inzage 
ligt.

Het voornoemd besluit zal met in-

gang van maandag 8 september 2014 
voor een periode van veertien dagen 
ter inzage liggen op het gemeente-
huis van de gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Velsen-Zuid
Kerkesingel 1, plaatsen groendrager 
(25/08/2014) w14.000340.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Frans Naereboutstraat 70, plaat-
sen erfafscheiding (25/08/2014) 
w14.000335.

Van rechtswege verleende omge-
vingsvergunningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning van rechts-

wege verleend voor: 

Amsterdamseweg 12H, inrich-
ten oefenterrein t.b.v. brandoefe-
ningen Nova College (26/08/2014) 
w13.000425.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
30 augustus 2014, Havenfesti-
val, Trawlerkade te IJmuiden 
(25/08/2014) u14.007372;
27 september 2014, Zeeweg’s bui-
tenfestival, parkeerplaats Zeeweg/
Tussenbeekseweg (25/08/2014) 
u14.008388.
27 september 2014, Italiaanse markt, 
Winkelcentrum Velserbroek te Vel-
serbroek, (26/08/2014)  u14.007480 

Aanwijzing als Rijksmonument
De minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap heeft, gelet op artikel 
3 van de Monumentenwet 1988, po-
sitief beslist op het verzoek Slinger-
duinlaan 4 te IJmuiden aan te wijzen 
als rijksmonument. De aanwijzing 
betreft het aulagebouw van begraaf-
plaats Duinhof.
Op grond van artikel 7:1 van de Alge-
mene wet bestuursrecht kan degene 
wiens belang rechtstreeks bij een be-
sluit is betrokken daartegen binnen 
zes weken na de dag waarop het aan-
gevallen besluit bekend is gemaakt, 
een bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen.
U stuurt het bezwaarschrift, onder 
vermelding van ‘bezwaar’ naar: Mi-
nisterie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, t.a.v. DUO, Postbus 606, 
2700 ML Zoetermeer. U kunt het ook 
faxen naar: 079 - 323 38 87.
De beschikking ligt bij de gemeente 
Velsen van 29 augustus t/m 9 okto-
ber 2014 ter inzage.

Aanwijzing als Rijksmonument
De minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap heeft, gelet op arti-
kel 3 van de Monumentenwet 1988, 
positief beslist op het verzoek Raad-
huisstraat 20 te IJmuiden aan te wij-
zen als rijksmonument. De aanwij-
zing betreft het Raadhuis van de ge-
meente Velsen. 
Op grond van artikel 7:1 van de Alge-
mene wet bestuursrecht kan degene 
wiens belang rechtstreeks bij een be-
sluit is betrokken daartegen binnen 
zes weken na de dag waarop het aan-
gevallen besluit bekend is gemaakt, 
een bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen.
U stuurt het bezwaarschrift, onder 
vermelding van ‘bezwaar’ naar: Mi-
nisterie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, t.a.v. DUO, Postbus 606, 
2700 ML Zoetermeer. U kunt het ook 
faxen naar: 079 - 323 38 87.
De beschikking ligt bij de gemeente 
Velsen van 29 augustus t/m 9 okto-
ber 2014 ter inzage.

Besluiten (vervolg)
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zou een perfecte afronding zijn 
van deze mooie tentoonstelling. 
De tentoonstelling is te zien tot 
28 september op woensdag en 
vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 10.00 
tot 17.00 uur. Entree ruïne: 3 eu-
ro. In de weekends is Joanna 
Paree veelal aanwezig. Zie ook 
www.joannaparee.nl. 

Voetbalseizoen 
VV IJmuiden van start

Velsen-Zuid - De grasvelden 
liggen er alweer prachtig bij op 
sportpark Schoonenberg.
VV IJmuiden is de gemeente Vel-
sen dan ook dankbaar voor het 
automatisch beregeningssy-
steem die vorig jaar is aangelegd 
en nu al zijn voordelen laat zien. 
De selectieteams zijn alweer in 
training en menig zweetdruppel-
tje heeft al gevloeid.
De selectie onder Fred Bisschot 
en Rick van Amersfoort zijn al 
weken in training en maken een 
fitte en gretige indruk zodat het 
vertrouwen aan het groeien is. 
Ook de selectieteams van de 
jeugd zijn alweer volop begon-
nen. Jeffrey van der Steen gaat 
dit jaar met de A1 in de 1e klas-
se acteren en heeft er alle ver-
trouwen in om in de midden-

moot moeiteloos mee te draai-
en. De niet selectieteams zijn 
deze week ook weer begonnen 
met trainen. 16 augustus was de 
opening van het seizoen. Twee 
jeugdtrainers van Chelsea en Ar-
senal hebben een clinic gegeven 
voor alle jeugd van de VV IJmui-
den. En het enthousiasme spat-
te er vanaf. Na afloop hebben 
beide trainers nog een toelich-
ting gegeven aan de trainers van 
IJmuiden over het hoe en waar-
om. Voor de mini’s staat de eer-
ste training gepland voor 3 sep-
tember. Mocht je nog een ver-
eniging zoeken ben je welkom 
bij VV IJmuiden.
Met name jongens tussen de 12 
en 14 jaar en meiden van 9 tot en 
met 12 jaar zijn zeer zeker wel-
kom.

Tentoonstelling in 
Ruïne van Brederode

Santpoort-Zuid - Het snel wis-
selende buienweer met zijn 
machtige wolkenpartijen speelt 
momenteel een fascinerend spel 
met het licht, in en over de Ruï-
ne van Brederode aan de Velse-
renderlaan 2. Een ideaal bouw-
werk om juist nu te bezoeken: 
in de zon heb je een wijds uit-
zicht vanaf de transen en bij re-
gen kun je dwalen door de impo-
sante ruimtes daaronder.
En het zal wel toeval zijn dat je 
juist in dit weertype, in verf, een 
verstilde vertaling van dit impo-
sante spel van licht, lucht, wind 
en wolken aantreft op de medi-
tatieve schilderijen van Joanna 
Paree. 
Zij exposeert tot 28 september 
schilderijen in olieverf over twee 
verdiepingen binnenin die ruï-
ne. Een verstilde vertaling want 

veel doeken zijn, hoewel veel-
kleurig en ritmisch geleed, strak 
abstract. Maar ook, voor wie ze 
erin wil zien, zijn er tal van doe-
ken met gestileerde landschap-
pen, compleet met lucht, hori-
zon en stroken zee of land on-
derin. Daarin bieden de kleu-
ren zich vaak in patronen van 
toon in toon, in toetsstreken met 
contrasterende tinten dicht op-
een, of met subtiele overgangen 
in veelkleurige sluiers. Maar al-
tijd in een van leven zinderende 
kleurhuid die lijkt te ademen en 
onder het sterk wisselende licht 
dat in de imposante, hoge ver-
trekken binnenvalt, telkens weer 
van kleur lijkt te verschieten. Al-
leen jammer dat er tussen die ta-
melijk klein formaat doeken niet 
enkele de hoogte in strevende, 
forse werken zijn te vinden. Dat 
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