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Dorpsfeest in volle gang
Santpoort-Noord - In de eerste 
dagen hebben duizenden men-
sen genoten van de traditione-
le evenementen tijdens Dorps-
feest Santpoort, zoals het Con-
cours Hippique, de Steppenrace 
en de Agrarische Dag. Maar ook 
de Bierproeverij bij de Ruïne van 
Brederode was een groot suc-
ces. Met 200 deelnemers was dit 

nieuwe evenement al weken stijf 
uitverkocht.
De organisatie is dik tevreden 
over het verloop tot nu toe. ,,On-
danks de wisselende omstan-
digheden worden de evenemen-
ten druk bezocht’’, aldus Theo 
Koster van Harddraverij Vereni-
ging Santpoort en omstreken. 
Hij raadt een bezoek aan de gro-

te kermis van harte aan. ,,De ex-
ploitanten zijn de grootste spon-
sors van Dorpsfeest Santpoort. 
Zij zorgen er samen met de an-
dere sponsor voor dat vrijwel al-
le evenementen gratis toeganke-
lijk zijn.’’
Donderdagmiddag wordt in de 
Hoofdstraat de jaarlijkse Korte-
baandraverij gehouden. Morgen, 

op de warmste dag van de week, 
vindt de Jaarmarkt plaats waar 
honderden handelaren hun han-
delswaar aanprijzen. Dorpsfeest 
Santpoort wordt zaterdag om 
0.00 uur afgesloten met vuur-
werk. Zie www.dorpsfeest-sant-
poort.nl. Hier zijn ook alle uitsla-
gen te vinden. (foto’s: Jim Bishop 
en Joop Waijenberg

Velsen - Sinds vorige week 
treffen lezers de vakantieactie 
EuroKnipWijzer in deze krant 
aan die veel geld kan opleve-
ren. Tot eind augustus worden 
Euroknipactiebonnen in de 
krant opgenomen waarmee 
lezers fikse kortingen krijgen 
bij verschillende winkeliers. 
Dus knip de bon uit, lever die 
in bij de desbetreffende win-
kel en u ontvangt het product 
met een mooie korting. Kijk 
snel op pagina 5 en maak uw 
keuze!

Korting met 
EuroKnipWijzer

Santpoort-Noord - Een 37-ja-
rige automobilist uit Haarlem 
is in de nacht van zondag 28 
op maandag 29 juli aangehou-
den nadat hij een aanrijding 
had veroorzaakt in Santpoort-
Noord. De man was rond 02.30 
uur met zijn voertuig op de 
Santpoortse Dreef tegen een 
tuinmuur gereden. De auto, de 
tuin en een verkeersbord lie-
pen hierbij schade op.

Ambulancepersoneel heeft de 
man op straat nagekeken, maar 
hij hoefde niet vervoerd te worden 
naar een ziekenhuis. Een blaas-
test maakte duidelijk dat de man 

teveel had gedronken. Hij bleek 
een promillage van 1.67 te heb-
ben terwijl 0.5 maximaal is toe-
gestaan. De man werd ingesloten 
voor verhoor en zijn rijbewijs is in-
gevorderd.
In Santpoort-Noord vond zondag-
avond een alcoholcontrole plaats 
in verband met Dorpsfeest Sant-
poort. De controlepost was en-
kele uren eerder opgeheven. Het 
ongeval op de Santpoortse Dreef 
toont aan dat rijden met alcohol 
op gevaarlijk is, want de auto is 
over het fietspad geschoten. Daar 
reden op dat moment gelukkig 
geen fietsers. (foto: Michel van 
Bergen)

Auto belandt in voortuin

We ontmoeten u 
graag vrijdag op 
de jaarmarkt in 
Santpoort-Noord!

Zie het artikel verderop in deze uitgave.

Rabobank. Samen sterker.
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Open dag IJmuider 
Reddingsbrigade

IJmuiden - In juli hebben de 
vrijwilligers van de IJmuider 
Reddingsbrigade ruim 200 keer 
hulp verleend. Zomers zijn zij da-
gelijks aanwezig op de stranden 
in Velsen. Maar wat doen zij nou 
precies? Ontdek het op zondag 
18 augustus tijdens de open dag! 

Kinderen kunnen deze dag een 
speciaal reddersdiploma beha-
len door diverse kleine spelle-
tjes te doen. Daarnaast zijn er 
reddingsdemonstraties en is al 
het materiaal te bewonderen. De 
vrijwilligers staan van 12.00 tot 
16.00 uur klaar om de bezoekers 

van alles over het werk te ver-
tellen en rondleidingen door het 
gebouw te geven. 
Heeft u al eens het strand van-
uit de uitkijktoren bekeken? Kom 
op zondag 18 augustus naar de 
open dag van de IJmuider Red-
dingsbrigade en ontdek hoe de 

strandwachten naar het strand 
kijken. 
Het hulpdienstengebouw De 
Waecker is te vinden aan de Ken-
nemerboulevard 480 in IJmui-
den, aan het einde van de par-
keerplaats. Zie ook www.ijrb.nl/
opendag.(foto: Ko van Leeuwen)

PUIJ zoekt leden 
IJmuiden - Pétanque is één van 
de vele vormen van jeu de bou-
les en is geen moeilijke sport, 
lekker buiten bewegen in een 
prima sfeer. 
Bij PUIJ wordt elke dinsdag, 
donderdag en zaterdag vanaf 
13.15 uur gespeeld, het hele jaar 
door. Tijdens de zomertijd van 
april tot en met oktober wordt er 
ook op de maandagavond vanaf 

19.00 uur gespeeld. 
Wie eens wil proberen of de-
ze sport iets voor hem/haar is is 
van harte welkom. Een maand 
gratis meespelen behoort tot de 
mogelijkheden. Pétanque Union 
IJmond bevindt zich aan de Hee-
renduinweg 8B. Voor meer in-
formatie: Bert Buitenhuis, tele-
foon 023-5393818. Zie ook www.
puij.nl.

IJmuiden - Veteranen Heren 2 team 2e klasse is Kampioen gewor-
den bij LTC De Heerenduinen. Op de foto van links naar rechts: Ni-
co Gravemaker, Herman Seegers, Gerrit Hoogerwerf en Arie van Os.

SP bezorgd over 
afblazen De Golfbreker
Velsen - De SP in Velsen is on-
aangenaam verast door het be-
richt dat de bouw van het ap-
partementencomplex aan de 
Lange Nieuwstraat geen door-
gang zal vinden. Volgens Wo-
ningbedrijf Velsen is het door 
de ongunstige situatie in de 
koopwoningmarkt niet haal-
baar om nieuwbouw te realise-
ren. Voor de SP is dit reden om 
aan het college vragen te stel-
len.
De SP is voorstander van re-
novatie van sociale huurwo-
ningen i.p.v. sloop en nieuw-
bouw. Ook vindt de partij het 
onverstandig om nu koopwo-
ningen te bouwen. Fits Vrijhof, 
raadslid van de SP in Velsen: 
,,Koopwoningen staan momen-
teel lang te koop, terwijl er juist 
veel vraag is naar huurwonin-
gen. Daarom willen we dat er 
uitsluitend huurwoningen ge-
bouwd worden.” 
De partij vraagt het college om 
nog eens serieus te bekijken of 
de gemeente bij de bouw van 
woningen meer eigen regie 
kan voeren, al dan niet via een 
alternatief of gemeentelijk wo-
ningbedrijf. 

Vrijhof: ,,In een aantal gemeen-
ten in Nederland gebeurt dit al 
en door de bouw in eigen hand 
te houden kan er goedkoper 
gebouwd worden. Daarom wil-
len we graag van het college 
weten of dit ook in Velsen mo-
gelijk is. 
De SP vroeg al eerder om een 
onderzoek hiernaar via een 
motie, maar toen had het col-
lege en de raad hier geen oren 
naar. 
Vrijhof: ,,Door deze gewijzigde 
situatie hopen we dat het col-
lege hier nogmaals naar wil kij-
ken.” De partij is voorstander 
van het in erfpacht uitgeven 
van de grond. Daarom vraagt 
de SP het college ook naar de-
ze mogelijkheid. 
Tevens vraagt de SP wat de ge-
volgen van dit besluit van WBV 
zijn voor toekomstige sloop-/
nieuwbouwprojecten in Velsen, 
zoals de Orionflat in Zeewijk en 
wil de partij weten welke mo-
gelijkheden het college verder 
nog  heeft om toch tot bouw 
over te kunnen gaan. Voor nog 
een gat in het stadshart van 
IJmuiden is de SP beslist geen 
voorstander.
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Fokko
Rémon, Linda en Milan
Patty, Leo en Minck

Vrijdag
2 augustus

wordt

Hiep hiep hoera, het is feest
Bij Astrid is Sarah geweest

Agatha
Oldenburg

50 jaar!

Gefeliciteer
d!

ASTRID
2 augustus

50 JAAR
Gefeliciteerd!

Hoera!

Mam, Ellis, Dennis, Kirsten en Joey
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Van harte gefeliciteerd en veel liefs
Ria, kinderen en de kleinkinderen

Deze jonge IJmuidenaar
wordt 7 augustus 
75 jaar!

Wim ga zo door!

Dit jongetje is vandaag

65JAAR
geleden geboren!

Dikke kus en veel liefs, je vrouw
Van harte! 

Onze kanjer

Gefeliciteerd!
Papa, mama, Ron, Petra, 
Lisa, Joey, Britt, Gerard en Eva

zaterdag 3 augustuszaterdag 3 augustuszaterdag 3 augustus
DESIRÉ

404040404040
Ja het is waar op 1 augustus bestaat 

autobedrijf schweitzer alweer

5 JAAR
Van harte gefeliciteerd 

Ko, Etienne, Mike en Gert Jan 

Diverse onderhoudsartikelen op voorraad

APK Keuringen   € 35,-
APK + roetmeting voor diesel  € 50,-

onderhoud en 
reparatie van 
alle merken
Ampèrestraat 27a iJmuiden

Tel. 0255-540321  Fax. 0255-540432

garage bv

Verkeersschool

Dokweg 38 • 1976 cA IJmuiden • tel. 0255-53 69 17

PosT
www.verkeersschoolpost.nl

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED

Reparatie was-, droog- en koelapparaten
Ook voor inbouwapparaten!
Dealer Bosch en Miele Tel. 023-5385478

Basisprijs e 36,-  p/gr. fijn goud

contante betaling
Alleen zaterdags tussen 

11.00 en 15.00 uur
(parkeren kunt u op 

het stationsplein Beverwijk)
(Tevens verzorgen wij de restauratie 

van uw oude of antieke juwelen)

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om service 
                            gaat
Tel. (0251) 245454

Gevraagd:
Wie heeft er voor mijn een he-
ren/damesfi ets, wil hem zelf 
wel opknappen als het no-
dig is. Tel. 0255-534690

Te koop:
Luxafl ex met smalle lamellen. 
Br. 230 x hg. 170 cm. Kleur grijs 
gemêleerd. 30,-. In zeer goe-
de staat. Tel. 0251-228498

Te koop:
Werphengel, insteekhen-
gel, 9 mtr. Carboten, draag-
tas, schepnet en tas met spul-
len, 100,-. Tel: 0255-523446
Te koop: Fietsroutekaarten 
door geheel Nederland en va-
kantielektuur: pockets, bou-
quet, favoriet, miniboekjes, 3 
voor 1,50. Tel: 023-5390914
Te koop:
Alko disselslot, 50,-, golf-
set 85,-. Tel: 023-5393495

Te koop: Cirkelzaag Bosch, 
Bovenfrees, Bosch, schaaf-
machine en slijpmachi-
ne, 175,-. Tel:0255-523446
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Renovatie in 
beeldenpark

IJmond - In beeldenpark Een 
Zee van Staal in Wijk aan Zee 
is het beeld ‘Esperanza’ gereno-
veerd. Het beeld staat al sinds 
1999 in Wijk aan Zee, toen het 
park geopend werd in het ka-
der van Wijk aan Zee, cultu-
reel dorp van Europa. Gerard 
van Schie (professioneel lasser) 
heeft de afgelopen weken een 
aantal delen die doorgerot wa-
ren vervangen. Nu is nog te zien 
waar nieuw staal is aangebracht, 
maar over een paar weken is het 
beeld weer één mooi bruin ge-
heel. Dankzij de fi nanciële steun 
van Tata Steel was dit project 
mogelijk.

Velserbroek - Vorige week 
donderdagavond kreeg de po-
litie rond middernacht de mel-
ding dat een getuige een 15-ja-
rige jongen in de kraag had ge-
vat aan de Westbroekerweg na-
dat hij tegen een buitenspiegel 
van een auto had getrapt. De 
minderjarige Velserbroeker had 
dit samen met een vriend ge-
daan, maar hij wist te ontkomen 
en de aangehouden jongen wei-
gerde te vertellen wie zijn com-
paan was. De ouders van de jon-
gen zijn in kennis gesteld van de 
aanhouding van hun kind waar-
na de jongen is ingesloten voor 
verhoor en nader onderzoek.

Jongen
aangehouden

Santpoort-Noord - In de nacht 
van zondag op maandag kreeg 
de politie een melding dat een 
groepje mannen bezig was met 
het vernielen van auto’s aan de 
Terrasweg. Politiemensen kon-
den direct een deel van de groep 
in de kraag vatten. Het gaat om 
mannen in de leeftijd van 19 tot 
en met 22 jaar afkomstig Vel-
serbroek, Haarlem, Santpoort-
Noord en IJmuiden. Twee auto’s 
bleken schade te hebben en op 
enkele andere voertuigen waren 
schoenafdrukken zichtbaar.

Mannen 
aangehouden 
na vernieling

Tacitustunneltje Spaarn-
woude volop in gebruik
Velsen-Zuid - Het Tacitustunnel-
tje dat 5 juni is geopend verbindt 
Velserbroek met recreatiege-
bied Spaarnwoude. De doorgang 
wordt volop gebruikt. Met dit 
mooie weer gebruiken veel voet-
gangers en fi etsers de tunnel om 
bijvoorbeeld bij de Peddelpoel te 
zwemmen en zonnen, of naar In-
formatieboerderij Zorgvrij te gaan. 
Via het tunneltje onder de snel-
weg A9-A22 zijn bewoners van 
Velserbroek binnen enkele minu-
ten in de natuur en zijn er meer 
fi ets- en hardlooprondjes te ma-
ken. ,,Ik heb nu minder last van 
het verkeer tijdens het trimmen; 

het is veel veiliger”, aldus een 
trimmer. 
Spaarnwoude biedt volop moge-
lijkheden voor recreatie zoals een 
leuke fi etstocht of wandeling ma-
ken, picknicken, skeeleren, step-
pen, paardrijden, dag kamperen 
of lekker op een bankje zitten en 
genieten van de zon. Ook zijn er 
leuke restaurants en vrijetijdson-
dernemers in het gebied geves-
tigd. Een bezoek aan informatie-
boerderij Zorgvrij is ook de moei-
te waard. Daarnaast is er jaarlijks 
een groot aantal activiteiten voor 
een dagje eropuit met het hele ge-
zin. Zie ook www.spaarnwoude.nl.

Kook- en eetgroep 
voor nabestaanden
Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland aan de Wulverder-
laan 51 start eind augustus met 
een Kook- en eetgroep voor na-
bestaanden die hun partner ver-
loren zijn aan kanker. Het doel is 
om samen de maaltijd te gaan ge-
bruiken, met ruimte voor het uit-
wisselen van ervaringen en aan-
dacht voor verlies en rouw. De 
sfeer zal open en laagdrempelig 
zijn, het Inloophuis zorgt voor de 
praktische invulling van de maal-
tijd en men wordt van harte uit-
genodigd om mee te koken en/of 
op te ruimen. De veilige plek en 
ondersteuning van deskundige 
vrijwilligers met veel ervaring op 
het gebied van rouw- en verlies-

begeleiding, zullen er voor zorgen 
dat de gesprekken aan tafel goed 
verlopen, er aandacht voor ieder 
is en men weer op verhaal kan 
komen. Men geeft zich op voor de 
gehele periode, de groepssamen-
stelling blijft dus ook tijdens deze 
zes maal koken en eten hetzelfde. 
Voor deze groep kunnen zich 
maximaal 10 deelnemers inschrij-
ven, dus wacht u niet te lang!
De data zijn 28 augustus, 11 en 25 
september, 9 en 23 oktober en 6 
november. Van 17.00 tot 20.00 uur. 
Aanmelden kan via info@inloop-
huiskennemerland of telefoon 
023-8885367, 06-34944729. Kos-
ten: eigen bijdrage voor zes avon-
den 47,50 euro.

Zomeravondwandeltocht
IJmuiden - De Kennemer Jagers 
organiseert woensdag 7 augus-
tus haar jaarlijkse zomeravond-
wandeltocht. 
Men bepaalt zelf welke afstand 
hij of zij gaat lopen. Er kan ge-
kozen worden uit 5, 10 of 15 kilo-
meter. De start is vanuit speeltuin 
De Veilige Haven aan de Heeren-
duinweg 6a.
Het is toegestaan (niet in de 

speeltuin) om honden mee te ne-
men, mits zij aangelijnd zijn. De 
starttijden zijn: 15 kilometer tus-
sen 18.00 en 18.30 uur. Voor de 
10 kilometer en de 5 kilometer is 
dit tussen 18.00 en 19.00 uur. Het 
startlokaal is geopend van 17.30 
tot 22.30 uur. Meer informatie: 
mevrouw J. Koster, Eenhoorn-
straat 95, telefoon 0255-530640. 
Zie ook www.kennemerjagers.nl.

Natuurfotografi e
IJmuiden - Op zaterdag 31 au-
gustus geeft professioneel foto-
graaf Niels Kooyman een work-
shop digitale natuurfotografi e 
voor beginnende fotografen. De 
workshop vindt plaats in bezoe-
kerscentrum De Kennemerdui-
nen te Overveen en duurt een he-
le dag. Wil je serieus werk maken 
van je foto’s grijp dan deze kans 
en meld je aan.
De cursus is een mix van theorie 
en praktijk. Kooyman laat ’s och-
tends zien - onder andere aan de 
hand van eigen beelden - wat er 
zoal komt kijken bij het fotografe-
ren van diverse natuuronderwer-
pen. Aan bod komen camera-in-

stellingen, onderwerpkeuze, plan-
ning/voorbereiding, opnametech-
niek, beeldbewerking en archive-
ring. ’s Middags fotografeer je sa-
men met Niels in het afwisselen-
de duingebied rondom het bezoe-
kerscentrum.
Meer over het werk van fotograaf 
Niels Kooyman en deze workshop 
is te vinden op www.nielskooy-
man.com. Informatie over Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland en 
het bezoekerscentrum is te vin-
den op www.npzk.nl. Reserveren 
is noodzakelijk, maximaal 15 deel-
nemers. Stuur een e-mail naar 
nielskooyman@planet.nl of bel te-
lefoonnummer 06-50588700.

 

Donderdag 
1 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor programma de Jutter/
Hofgeest van 25 juli.

Vrijdag 
2 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor programma de Jutter/
Hofgeest van 25 juli.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.

Zaterdag 
3 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor programma de Jutter/
Hofgeest van 25 juli.
Rommelmarkt op het Ken-
nemerplein (t/o Vomar) van 
09.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. 
Tot 1 november een specia-
le tentonstelling: ‘Van Pant-
serfort tot Forteiland, 125 jaar 
Forteiland IJmuiden’.
Reizende tentoonstelling 
‘El Camino’ in de Engelmun-
duskerk in Velsen-Zuid. Ge-
opend op zaterdag- en zon-
dagmiddag van 13.00 tot 16.00 
uur. Tentoonstelling is te zien 
tot en met 15 september. Toe-
gang gratis.

Zondag
4 augustus

Publieksdag op Fortei-
land. Vertrek vanaf de Kop 
van de Haven om 10.45, 12.45 
en 15.00 uur. Terugvaart om 
13.00, 15.15 en 17.15 uur. Zie 
ook www.fortijmuiden.nl.
Zondagconcert met Dir Jan 
Vennik van 11.30 tot 13.00 uur 
Ruïne van Brederode in Sant-
poort-Noord.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
toonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 

kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Zomerconcert Arte Duo, 
Kerkje Stompe Toren, Kerk-
weg 26 Spaarnwoude. Aan-
vang 14.00 uur.

Maandag 
5 augustus

Ruilbeurs voor legpuzzels in 
Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260 IJmuiden. Van 
10.00 tot 11.00 uur.

Dinsdag
6 augustus

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.

Woensdag
7 augustus

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Kennemer Jagers orga-
niseert een Zomeravond-
wandeltocht. Er kan 5, 10 of 
15 kilometer gelopen wor-
den. Starttijden: 15 km tus-
sen 18.00 en 18.30 uur, 5 en 
10 km tussen 18.00 en 19.00 
uur. De start is vanaf speeltuin 
De Veilige Haven IJmuiden. 
het startlokaal is geopend van 
17.30 tot 22.30 uur. 

Donderdag 
8 augustus

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Hannie Spronk toernooi bij 
RKVV Velsen, Wolff en De-
kenlaan 144 in Driehuis. Ter-
rasvogels tegen Stormvogels. 
Aanvang 18.30 uur. Om 20.30 
uur Velsen tegen VSV
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Ruim 400 hennep-
planten aangetroffen
IJmuiden - Politiemensen heb-
ben vorige week donderdag-
avond een hennepkwekerij aan-
getroffen in een woning aan de 
J.P. Coenstraat. In de woning 

werden 419 hennepplanten ge-
vonden. Ook bleek er sprake van 
stroomdiefstal. De plantage is 
ontruimd en de politie is een on-
derzoek gestart.

Expositie ‘El Camino’
Velsen-Zuid - In de weekenden 
van 3 augustus tot en met 15 
september, op zaterdag- en zon-
dagmiddag van 13.00 tot 16.00 
uur (met op zondag 25 august-
sus een lezing: ‘De Camino en de 
Kunst’ om 14.00 uur), is in de En-
gelmunduskerk de reizende ten-
toonstelling ‘El Camino’ te be-
zichtigen. Een serie olieverfschil-
derijen, uitgewerkte pastelteke-
ningen en Oost-Indische inkt-
schetsen van de hand van beel-
dend kunstenaar Carina Mathot. 
In 2010-2011 fietste zij samen 
met haar partner de pelgrims-
route van Nederland naar Santi-
ago de Compostela. In een groot 
aantal pastelschetsen heeft zij 
haar landschappelijke en cultu-
rele indrukken vastgelegd. 
Haar schilderijen zijn de poëti-
sche weergave van de innerlij-
ke beleving van de Camino naar 
Santiago de Compostela. Zo be-
schrijft Carina Mathot de inspi-
ratie voor één van haar schil-
derijen ‘Tierra de Campos’: ,,Die 
inspiratie vond ik op de vrijwel 
schaduwloze, zinderende Tier-
ra de Campos tussen Burgos 
en Leon. Voorbij Sahagun komt 
een einde aan de vlakke wegen 
en ontvouwt zich een golven-
de landschap van rode en gele 

okerkleurige velden tegen een 
azuurblauwe lucht. De pelgrim-
route is omzoomd door frisgroe-
ne bomen. Op een bepaald punt 
lijkt de vlakte als een rode, oker-
kleurige muur omhoog te gaan, 
waarna de pelgrim weer afdaalt 
in een diep dal. Mijn schilderij is 
de poëtische weergave van de 
innerlijke beleving van dat mo-
ment op de Spaanse Terra de 
Campos.”
Gaarne vooraf inschrijven bij An-
ton Bresser, koster van de Engel-
munduskerk, via a.g.bresser@
quicknet.nl. De toegang is gratis.

Opnieuw hitte tegen 
het weekend

Het weerbeeld voldoet het 
tweede gedeelte van deze week 
ruimschoots aan het Hondsda-
gencriterium want de onweers-
kans neemt vooral richting het 
weekeinde iets toe. 
Na wat kleine verstoringen die 
tot woensdagmiddag duur-
den, knapt het weer donder-
dag weer op met veel zon en al 
hoogzomerse maxima tot ruim 
boven de 27 graden. Door de 
opbouw van een hogedrukge-
bied boven het oosten van Eu-
ropa in combinatie met een la-
gedrukgebied dat richting de 
wateren bij Ierland en Schot-
land koerst, komt een diepe 
zuidelijke stroming tot stand. 
Hiermee wordt hete lucht via 
Spanje en Frankrijk naar de Be-
nelux geblazen waarin de tem-
peraturen op vrijdag kunnen 
gaan oplopen naar 32 graden.
Topmaxima tot 36 graden (lan-
delijk) zijn wellicht haalbaar. In 
de IJmond komt het kwik uit 
tussen 29 en 33 graden. Vooral 
de nacht naar zaterdag zal uit-
gesproken zwoel zijn met 20 tot 
23 graden. Mogelijk is het ook 

op zaterdag nog even (zeer) 
warm, maar of het daadwer-
kelijk tot flinke onweersbuien 
komt is onzeker.
Het vervolg van het weerbeeld 
is niet onaardig. Een snelle 
overgang naar koelte en wis-
selvalligheid zit er niet echt in. 
Een licht wisselvallige tendens 
met de droge perioden veruit in 
de meerderheid lijkt de teneur 
te zullen zijn. 
En zo komen we tot de conclu-
sie dat we niet echt een topzo-
mer in huis hebben, maar meer 
een mooie variant van de wel-
bekende Hollandse zomer. In 
ieder geval is deze zomer veel 
beter dan de hoogzomers van 
vorig jaar en het jaar daarvoor.
Het afgelopen weekend en ook 
afgelopen dinsdag is er (veel) 
regen gevallen in ons land. De 
grootste droogte werd daar-
mee wat verlicht in de IJmond, 
maar nog steeds is het veel te 
droog. 
Meer weerinfo via de site 
www.weerprimeur.nl

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

IJmuiden - Maandag 5 augus-
tus tussen 10.00 en 11.00 uur is 
de volgende legpuzzelruilbeurs 
in het wijksteunpunt Zeewijk aan 
het Zeewijkplein 260. 

Ruilbeurs voor 
legpuzzels

IJmuiden - U kunt zich nog met 
uw baby opgeven voor deelname 
aan de Babymassage bij Fysiothe-
rapie Maas, start woensdag 14 au-
gustus. De cursus is voor  ouders/
verzorgers met een baby tussen de 
twee en tien maanden en bestaat 
uit vijf bijeenkomsten van 10.00 tot 
11.30 uur. De cursus wordt geor-
ganiseerd door SenZ, de ledenser-
vice van ViVa! Zorggroep. Leden 
van SenZ krijgen korting. Aanmel-
den kan op telefoon 088-9958822. 
Zie ook www.senzpas.nl.

Babymassage

Santpoort-Noord - Vorige 
week vrijdagavond heeft er een 
snelheidscontrole plaatsgevon-
den langs de N208. Meerdere 
automobilisten reden hier met 
(te) hoge snelheid voorbij. Op 
deze weg geldt een maxima-
le snelheid van 70 kilometer per 
uur. Vier personen reden dusda-
nig hard dat hun rijbewijs is in-
gevorderd. Een 26-jarige be-
stuurder uit IJmuiden haalde een 
snelheid van 126 kilometer per 
uur. Een 25-jarige plaatsgenoot 
reed de controle voorbij met 
een snelheid van 137 kilometer 
per uu. Een 46-jarige automobi-
list uit Velserbroek werd geflitst 
met een snelheid van 131 kilo-
meter per uur en ook een 25-ja-
rige man uit Driehuis werd vast-
gelegd terwijl hij met 136 kilo-
meter per uur voorbij flitste.

Rijbewijzen 
ingevorderd 

Justitie eist zes jaar 
tegen Danny U.
IJmuiden – De 25-jarige man 
die ervan wordt verdacht in 
IJmuiden zijn 20-jarige huis-
genote Roxanne Themmen te 
hebben gedood, heeft dinsdag 
6 jaar cel tegen zich horen ei-
sen. 
Wandelaars vonden op 4 au-
gustus 2012 het lichaam van 
de jonge vrouw, dat in een de-
ken en een vuilniszak was ver-
pakt, langs het voetpad aan de 
Herenduinweg.
De verdachte, die een autis-
me spectrum stoornis heeft, 
woonde in een eenkamerap-
partement in IJmuiden en nam 
Roxanna in huis om haar te 
helpen. Ze was weggelopen 
uit een begeleid-wonenproject 
en vroeg hem om onderdak. Ze 
hadden geen relatie.  
Echter, omdat Roxanna nu in-
woonde bij de verdachte, werd 
haar uitkering stopgezet. Zij 
leefde volledig op zijn inkomen 
en kocht goederen en wiet. 
Aanmaningen van de bewind-
voerder van Roxanna kwamen 
ook bij hem terecht, alsook de 
dreiging van deurwaarders. 
Verder hielp hij haar door haar 
werk als postbezorger te doen, 
deed het huishouden en liet 
zich door haar commanderen. 
Gezien zijn stoornis is de ver-
dachte volgens desdkundigen 
kwetsbaar in sociale situaties 
en kan slecht zijn grenzen aan-
geven en bewaken. Daarom, en 
omdat hij bang was dat ze de 
hond zou meenemen, kon hij 
haar volgens deskundigen de 
deur niet wijzen. 
Na anderhalf jaar kwam tijdens 

een ruzie de opgekropte span-
ning en vermoeidheid eruit en 
heeft de verdachte Roxanna 
gedood.
De verdachte heeft verklaard 
dat hij na de klap en het trap-
pen even heeft gewacht alvo-
rens haar te wurgen en te ste-
ken. 
Toch meent de officier van jus-
titie dat er geen sprake is van 
moord (voorbedachten rade). 
Vermoedelijk was Roxanna al 
dood bij het steken. Een reeds 
overleden persoon kan niet 
worden vermoord. Bovendien 
is niet vast te stellen of ze is 
overleden aan het wurgen. Wel 
staat volgens de officier van 
justitie vast dat het geven van 
de klap en het stampen tegen 
het hoofd gebeurde in een mo-
ment van hevige emotie, direct 
volgend op het extreme gedrag 
van Roxanna. Die handelingen 
zijn niet met voorbedachten ra-
de gepleegd. Daarom gaat het 
OM uit van doodslag.
Het Openbaar Ministerie meent 
dat het gedrag van Roxanna 
geen reden is om dergelijk bui-
tensporig geweld te gebruiken. 
Wel heeft de officier van justi-
tie in de eis rekening gehouden 
met het feit dat de verdachte 
stelselmatig overvraagd is en 
de balans die mensen met een 
dergelijke stoornis nodig heb-
ben in toenemende mate ver-
stoord raakte. Deskundigen 
achten hem verminderd toere-
keningsvatbaar.
De rechtbank Noord-Holland 
doet over twee weken in Haar-
lem uitspraak.

Regio - Een voetganger is za-
terdagmiddag rond 17.00 uur 
beroofd van zijn rugtas (foto-
tas) aan de Parallelweg in Be-
verwijk. De man liep met zijn 
tas in zijn handen toen een 
scooter van achteren kwam 
aangereden met daarop twee 
personen. De bijrijder trok de 
tas uit de handen van de man 
waarna ze er vandoor gin-
gen in de richting van Aagten-
poort. De twee verdachten za-
ten op een blauwe scooter. Van 
de mannen is bekend dat zij al-
lebei een zwarte helm droegen, 
een blanke huidskleur hebben 
en dat zij beide een korte broek 
en t-shirt droegen. De politie is 
een onderzoek gestart. Men-
sen die getuige zijn geweest 
wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie in Bever-
wijk.  Dit mag ook anoniem via 
0800-7000.

Van rugtas 
beroofd









Dorpsfeest Santpoort 2013

Foto’s:
Joop Waijenberg, Jim Bishop en
Friso Huizinga

Volop strijd tijdens het jaarlijkse 
straatvoetbaltoernooi op het Burgemeester 
Weertsplantsoen.

Dorpsfeest Santpoort 2013

De start van de Rijtuigendag werd enkele uren uitgesteld 
vanwege de regen.

Opperste concentratie bij het 
Steenwerpen, waar jong en oud 
zichtbaar van geniet.

De eerste editie van de Bier-proeverij was 
met 200 verkochte kaarten meteen een 
doorslaand succes.



Dorpsfeest Santpoort 2013

Wie van paarden houdt, kan niet 
om het Concours Hippique heen.

Tijdens het Klaverjastoernooi is 
de gezellige sfeeer minstens net 
zo belangrijk als het resultaat.

De paardenkeuring tijdens de  
Agrarische Dag bij de Ruïne van 
Brederode trekt mede door het 
mooie weer veel publiek.

Het Ringsteken op de fi ets, te paard en op de brommer wordt op sommige 
momenten in de stromende regen afgewerkt, maar de deelnemers laten zich 
niet uit het veld slaan.
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Zeehaven Zilveren 
Trawlertoernooi 

IJmuiden - Zaterdag 10 augus-
tus vindt, sinds 2000, alweer de 
14e editie van het Zeehaven Zil-
veren Trawlertoernooi plaats. 
Symbolisch voor de band tussen 
gastheer Stormvogels en de vis-
serij in IJmuiden. 
De basis voor dit unieke toernooi 
werd gelegd in 1952. Toen ont-
ving Stormvogels bij de promo-
tie in 1952 naar de 1e klasse, een 
zilveren replica van de trawler 
IJM30 van de IJmuider Vishan-
delsvereniging en de Redersver-
eniging. In deze editie van 2013  
gaan vier top teams uit de zater-
dag- en zondagafdeling met el-
kaar een sportief gevecht aan en 
bepalen zo wie met de Zilveren 
Trawler op de foto mag als eind-
overwinnaar van het toernooi. 
Trots zijn ze dat de kampioen van 
de Zaterdagtopklasse en alge-
heel kampioen van Nederland VV 
Katwijk ook gewoon weer mee 
doet. Net zoals SV Urk, dat geluk-
kig na een jaar afwezigheid weer 
van de partij is. Nieuwe deelne-
mer is Harkemase Boys, uitko-

mend in de hoofdklasse Zaterdag 
en winnaar van de districtsbeker 
Noord van het afgelopen seizoen. 
Deze drie teams zullen samen 
met IJVV Stormvogels garant 
staan voor veel voetbalplezier 
voor de actieve deelnemers en 
toeschouwers. 
Om 13.00 uur spelen VV Kat-
wijk tegen SV Urk en Stormvo-
gels tegen Harkemase Boys. Van-
af 15.30 uur mogen de verliezers 
van de eerste ronde strijden om 
de derde en vierde plaats en ma-
ken de winnaars uit wie dit jaar 
de strijd om de Zilveren Traw-
ler gaat winnen. Komt allen naar 
sportpark Zeewijk om te zien hoe 
deze ploegen zich voorbereiden 
op de naderende competitie. 
Uiteraard zal ook  vers gebakken 
vis en de haring tijdens deze tra-
ditie niet ontbreken. Het Storm-
vogelsbestuur bedankt hoofd-
sponsor Zeehaven IJmuiden NV  
en beide co-sponsoren, Rede-
rij Vrolijk BV en Swanlake Con-
sultancy, voor hun steun aan dit 
toernooi.

IJmuiden - Zaterdag 3 augus-
tus wordt van 09.00 tot 16.00 
uur weer een gezellig rommel-
markt georganiseerd op het 
Kennemerplein tegenover de 
Vomar. 
Er zijn weer vele kramen, die 
vol liggen met van alles en nog 
wat. Wie ook zijn overtollige 
spullen aan de man wilt bren-
gen kan een kraam huren. Bel 
voor informatie of reserverin-
gen voor een kraam naar te-
lefoonnummer 0255-533233 
of 06-10475023. De volgende 
markten zijn op 24 augustus en 
7 september.

Rommelmarkt

Publieksdag 
Forteiland

IJmuiden - Zondag 4 augus-
tus is het Forteiland weer open 
voor publiek. Wat heeft het for-
teiland u te bieden? U kunt on-
derbegeleiding van een des-
kundige gids een interessan-
te en leerzame wandeling door 
het Fort, dat in 1888 in gebruik 
is genomen, maken. Maar u 
kunt ook een bezoek brengen 
aan een kompleet ingerichte 
bunker, het wapenmuseum en 
niet te vergeten de tentoonstel-
ling over Hannie Schaft en de 
BS (Binnenlandse Strijdkrach-
ten). Om 13.15 uur, zal in sol-
datenzaal No 6 van het fort een 
lezing met dia’s gegeven wor-
den. Het onderwerp van deze 
presentatie zijn de werkzaam-
heden en belevenissen van de 
fortbezetting onder leiding van 
overste Hellingman tijdens de 
vijf oorlogsdagen in mei 1940. 
Vanaf het Duitse bombarde-
ment op de vroege morgen van 
10 mei tot en met de onder-
gang van de J.P. Coen als blok-
schip tussen de pieren na de 
capitulatie van Nederland op 
14 mei. Na afl oop van de lezing 
is er een rondleiding door het 
Fort van 14.30 tot 17.00 uur. De 
bezoekers die voor de lezing al 
hebben deelgenomen aan de 
rondleiding kunnen om 15.15 
uur terug varen met Koningin 
Emma naar de Kop van de ha-
ven. Een bezoek aan het Fortei-
land IJmuiden is geschikt voor 
zowel volwassenen als kinde-
ren. 
De rondvaartboot Konin-
gin Emma, van de IJmuidense 
rondvaart maatschappij vaart 
drie keer vanaf de Kop van de 
Haven naar het Forteiland heen 
en weer. Vertrek vanaf de Kop 
van de Haven is om 10.45, 12.45 
en 15.00 uur. De terugvaart is 
naar keuze om 13.00, 15.15 of 
17.15 uur. U mag en kunt altijd 
langer op het Forteiland blijven. 
Kaarten kunt u bestellen via in-
ternet, maar u kunt ook bij de 
boot een entreekaartje kopen. 
Voor de verzorging van de in-
nerlijke mens zijn er in de koe-
pelzaal koffi e, frisdranken en 
broodjes te koop. Zie voor in-
formatie en reservering www.
fortijmuiden.nl.

Van der Kolk dubbel 
BMX Wereldkampioen
Velsen-Noord - De 23-jarige 
Robin van der Kolk uit Velsen-
Noord, licentie lid van de Bos-
crossers uit Heiloo en Teamlid 
van Project BMX, heeft in Auck-
land, Nieuw Zeeland, twee we-
reldtitels binnen 24 uur veroverd.
Woensdag werd de wedstrijd 
verreden op de BMX, 20 inch 
fi ets. Robin fi etst in de klasse 17 
tot en met 24 jaar.
Er waren behoorlijk wat rijders 
want er moesten éénachtste fi -
nales gereden worden.
De manches wist hij alle drie 
winnend af te sluiten. In de acht-
ste fi nale schoot hij met zijn voet 
uit de clickpedalen en werd ge-
lukkig net nog vierde.
Ook in de kwart fi nale en halve 
fi nale was Robin de sterkste.
In de fi nale had hij een kopstart 
en wist ook deze race winnend 

af te sluiten. Hiermee prolon-
geerde hij zijn wereldtitel van vo-
rig jaar.
Nog geen 24 uur later, op don-
derdag, moest Robin weer aan-
treden ditmaal in de cruiser klas-
se, 24 inch fi ets.
Deze wedstrijd liep ook super 
goed en Van der Kolk wist we-
derom alles te winnen tot de hal-
ve fi nale. In de fi nale maakte hij 
bij de start een fout door op het 
achterwiel de startheuvel af te 
rijden.
Gelukkig kon hij toch als eer-
ste de bocht inrijden en daar-
na kwam de echte versnelling. 
Robin kwam als eerste de fi nish-
lijn over en schreef hiermee zijn 
tweede wereldtitel op zijn naam.
Volgens offi ciële berichten op de 
UCI-site is het zeldzaam dat zo-
iets gebeurt. 

Contador Transs R niet 
op kortebaandraverij
Santpoort-Noord - De Vrien-
den van IJmuiden, eigenaar van 
het paard Contador Transs R, 
hebben helaas moeten besluiten 
om hun paard niet in te schrijven 
voor de kortebaandraverij 2013 
in Santpoort.
Al jaren bezoeken een aantal le-
den van de voetbalvereniging 
IJmuiden de kortebaandraverij 
in Santport en al die jaren gin-
gen er stemmen op om zelf een 
paard aan te schaffen om mee 
te laten doen. Begin 2012 werd 
er contact gelegd met trainer en 
pikeur Rob de Vlieger en bleken 
er 30 leden nodig om deze ‘jon-
gensdroom’ waar te maken. Bin-
nen de kortste keren waren er 
dertig enthousiaste leden ge-
vonden bestaande uit leden van 
de voetbalvereniging IJmuiden 
en hun familieleden, vrienden en 
kennissen. 
Er werd maandelijks geld inge-
legd en in september 2012 werd 
het paard Contador Transs R 
aangeschaft: een vierjarige ruin. 
Bestuurslid Arend van Wolfe-
ren van de Vrienden van IJmui-
den: ,,De grappen binnen de ver-
eniging waren uiteraard niet van 
de lucht: hij staat zeker stijf van 
de doping, hij kan zeker alleen 
goed bergop, etc.” ,,Maar dat on-
derlinge gezeur hoort erbij en is 
voor ons een onderdeel van de-
ze hobby.”
Medebestuurslid Gertjan Jas-
pers: ,,We hebben gekozen voor 
een jong paard en hebben in 
overleg met trainer Rob de Vlie-
ger besloten om hem eerst erva-
ring op de langebaan op te laten 
doen.” Op de langebaan deed 
Contador het uitstekend: twee 

keer eerste, twee keer twee-
de, twee keer derde en één keer 
vierde is een prachtige score op 
totaal twaalf starts. Met als re-
sultaat een totale winstsom van 
5070 euro tot nu toe. Op de kor-
tebaan ging het Contador echter 
slechter af.
Arjan van Wolferen (ook be-
stuurslid): ,,Hij heeft dit jaar twee 
keer aan een kortebaandraverij 
meegedaan en allebei de keren 
won hij telkens de eerste rit maar 
ging vervolgens steeds sprin-
gen. Hij was niet op tijd gekal-
meerd bij een tweede en derde 
start. Wij hopen uiteraard dat het 
met z ’n onervarenheid te ma-
ken heeft maar hebben als be-
stuur, in overleg met Rob de Vlie-
ger, besloten om hem voorlopig 
niet meer op de kortebaan te la-
ten starten.” 
De Vrienden van IJmuiden had-
den via Rob de Vlieger, met het 
oog op de kortebaandraverij van 
Santpoort, nog tijdelijk de be-
schikking gekregen over een an-
der paard: Chubby Bobber. Maar 
ook dit paard bracht onder ande-
re op de afgelopen kortebaan in 
IJmuiden onvoldoende om hem 
in te schrijven in Santpoort. Gert-
jan Jaspers: ,,Dat kon ook bijna 
niet anders als er in IJmuiden 
omgeroepen wordt dat Chubby 
Bobber gesponsord werd door 
paardenslager van der Linden.” 
In oktober gaan de leden met 
elkaar om de tafel om te bepa-
len of ze doorgaan met Conta-
dor Transs R op de langebaan en 
volgend jaar mogelijk weer op 
de kortebaan. Santpoort zal het 
echter dit jaar zonder Contador 
Transs R moeten doen.

Velserbroek - Het tiende (lus-
trum) HHI-dames straten zaal-
volleybaltoernooi in Velserbroek 
wordt gehouden op zaterdag 12 
oktober en is ongekend populair.  
Het gaat heel goed met de spon-
soring van het HHI-metaalwer-
ken dames straten zaalvolleybal-
toernooi. Sponsoren willen het 

toernooi graag ondersteunen. 
Diverse onderhandelingen en 
gesprekken met de eigenaar Ni-
co van der Zwan van Fietsplus in 
Velserbroek hebben er toe ge-
leid dat hij ook in 2013 het tien-
de zaalvolleybaltoernooi Velser-
broek gaat sponsoren. Zie ook 
www.straatvolley.nl.

Velserbroek - Het tiende (lus-Velserbroek - Het tiende (lus-Velserbroek toernooi graag ondersteunen. 

Fietsplus sponsort 
volleybaltoernooi
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Nautisch evenement duurt één dag in plaats van twee

‘IJmond maakt’ thema havenfestival
IJmuiden - Tien jaar gele-
den vond de eerste editie 
van Het Havenfestival IJmui-
den plaats. Met jaarlijks ruim 
40.000 bezoekers is het festi-
val uitgegroeid tot het groot-
ste gratis nautische evene-
ment in de regio.

Om ook in deze economisch 
mindere tijden een kwalitatief 
goed festival te kunnen neerzet-
ten, krimpt het festival dit jaar in 
naar één dag. Op zaterdag 31 
augustus kan jong en oud op de 
Trawlerkade genieten van mu-
ziek, straattheater, nautische de-
monstraties, kinderspelen. Het 
bestuur van het Havenfestival is 
trots dat in tegenstelling tot ve-
le festivals die dit jaar in Neder-
land niet door konden gaan het 
Havenfestival een letterlijk een 
figuurlijk spetterende dag wordt. 
Nieuw nautisch element is de 
spectaculaire sloepenrace die 
aan het eind van de festivalmid-
dag in de haven zal plaatsvinden.

Hoewel de naam anders doet 
vermoeden is het Havenfestival 
IJmuiden niet alleen een plaat-
selijke aangelegenheid. Door de 
gemoedelijke sfeer op het festi-
val terrein waar jong en oud zich 
prettig voelt, de bijzondere nau-
tische activiteiten én het geva-
rieerde culturele aanbod is het 
festival in tien jaar uitgegroeid 
tot een evenement dat van ver 
buiten de regio bezoekers trekt. 
Hoewel het festival goed bereik-
baar is en er in de omgeving ge-
parkeerd kan worden treft het 
festival naar een milieuvriendelij-
kere methode om bezoekers van 
boven het Noordzeekanaal naar 
de Trawlerkade te laten reizen. 
Gestreefd wordt om nog dit jaar 
een waterverbinding met Bever-
wijk te maken. Zie ook www.ha-
venfestivalijmuiden.nl.

In de afgelopen negen jaar bouw-
de het Havenfestival een gro-
te reputatie op. Tijdens het festi-
val wordt de IJmuidense Vissers-
haven en de bijbehorende Traw-
lerkade omgetoverd tot één groot 
festivalterrein. Op de verschillen-
de grote en kleine podia hebben 
in de afgelopen jaren honderden 
lokale, nationale en zelfs interna-
tionale theatermakers en musici 
hun kunsten vertoond. Het festi-
val heeft elk jaar een thema. Dit 
jaar is dat ‘IJmond maakt’. De or-
ganisatie wil veel bedrijven, or-
ganisaties en verenigingen die 
de IJmond ‘maken’ tot wat zij is, 
via het festival in de schijnwer-
pers zetten.

Extra in het zonnetje staat dit 
jaar De Velser Gemeenschap 
(de koepel waar veel Velsense 
amateurverenigingen zich onder 
hebben verzameld) zij vieren net 
als het Havenfestival dit jaar een 
bijzonder jubileum. Op haar zes-

tigste verjaardag presenteert de 
vereniging zich op zaterdag on-
der de noemer ‘Dag van de loka-
le cultuurmaker’. Ook zullen en-
kele amateurs te zien zijn in de 
bijzondere Kromhout Opera die 
Frank Anepool van het Kunsten-
centrum Velsen speciaal voor het 
festival instudeerde. De mini mo-
tor-opera ‘Kromhout’ van de Ne-
derlandse componiste Sylvia 
Maessen. wordt drie keer opge-
voerd op een bijzondere locatie, 
namelijk in een van de fabrieks-
hallen van Zwart Machinefabriek 
aan de Middenhavenstraat in 
IJmuiden. En dat is niet toevallig, 
want héél bijzonder aan deze mi-
ni- opera is dat in de slotminuten 
een Kromhout-motor (een twee-
takt-gloeikop uit de jaren ’30) als 
instrument in het orkest een ei-
gen partijtje meeronkt. Een uni-
cum waarnaar door de motoren-
liefhebbers reikhalzend wordt 
uitgekeken.

Arie Koomen, Ruth Jacott, Han-
neke Drenth en Hans Klok zijn 
maar een handvol bekende na-
men die de gemeente Velsen 
heeft voortgebracht. Hoewel de-
ze Velsense sterren overal in Ne-
derland nog volle theaterzalen 
trekken, staat de nieuwe gene-
ratie toptalenten al in de coulis-
sen te trappelen. De afgelopen 
jaren vormden de diverse po-
dia van het Havenfestival voor 
velen van hen een springplank 
naar een breder publiek. Zo be-
toverden o.a Douwe Bob, Fabia-
na Dammers en Sue The Night in 

de de afgelopen edities het festi-
valpubliek.  Ook dit jaar betreden 
jonge talenten de diverse podia. 
Winnaars van het VISgala 2013 
Noël en Rosita én de talentvol-
le bandleden van de Popfactory 
Velsen zullen tijden het Haven-
festival IJmuiden hun eerste pro-
fessionele optreden verzorgen.

Voor Stadsdichter Bjorn van 
Houten kent de dichtkunst geen 
grenzen. Op virtuoze wijze mixt 
hij haiku’s, poëzie en rap tot een 
sprankelende cocktail van he-
dendaagse dichtkunst. Zijn ge-
dichten zijn hedendaags, schu-
wen de actualiteit niet en raken 
soms diep het hart. Samen met 

de Rebelsen Uit Velsen is hij te 
zien op het Hoofdpodium, op het 
Stadsstrand geeft hij een work-
shop dichten en voor iedereen 
die op bijzondere wijze wil genie-
ten van een mooi, actueel of ro-
mantisch gedicht heeft de Stads-
dichter een bijzondere verras-
sing in petto. Tijdens een tocht-
je op zijn poetry boat door de ha-
ven draagt de IImuidense Spo-
ken Word Artist een van zijn ge-
dichten voor. Een unieke ervaring 
om (opnieuw) kennis te maken 
met de Stadsdichter van Velsen.

Tijdens het Havenfestival liggen 
een grote verscheidenheid aan 
schepen in en rond de vissers-

haven van IJmuiden. Alle actu-
ele gegevens over de schepen 
die aanwezig zijn worden hier bij 
gehouden. Omdat de informatie 
continue wordt aangepast aan 
de laatste bekende informatie is 
het raadzaam de website van het 
festival regelmatig te raadplegen. 
Zodra de ligplaatsen bekend zijn 
zal hier ook een actueel overzicht 
worden gegeven. Bovendien 
kunnen bezoekers van het festi-
val ook meevaren aan bord van 
enkele schepen. Bijvoorbeeld tij-
dens een spetterende dagcruise 
op de luxe cruiseferry van DFDS 
Seaways langs het Prinses Ama-
lia Windpark. (foto’s: Ko van 
Leeuwen en Joop Waaijenberg)
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Evenementen in Velsen
3 augustus Dance Valley, Recreatiegebied Spaarnwoude
3 augustus Rommelmarkt, Kennemerplein IJmuiden
3 en 4 augustus Braderie, Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee
10 augustus Dutch Valley, Recreatiegebied Spaarnwoude

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport,
Recreatie en Cultuur > Toerisme

In augustus vinden er in het re-
creatieschap Spaarnwoude twee 
muziekfestivals plaats. Op zater-
dag 3 augustus is het Dance Val-
ley Festival. Een week later, zater-
dag 10 augustus, wordt voor de 
derde keer het Dutch Valley Fes-
tival georganiseerd - een festival 
met Nederlandse artiesten. Beide 
festivals worden gehouden in Vel-
sen Valley in Spaarnwoude.

De Amsterdamseweg wordt niet af-
gesloten; woningen en woonboten 
in Spaarnwoude blijven bereikbaar. 
Het Tacitustunneltje (fi ets- en wan-
deltunnel) is gesloten tijdens Dance 
Valley en Dutch Valley. Het Tacitus-
tunneltje loopt onder de snelweg 
A9-A22 en verbindt de Oostlaan in 
Velserbroek met de Oostbroekerweg 
in recreatiegebied Spaarnwoude.

Op bepaalde entreepunten in 
Spaarnwoude wordt automobilis-
ten om legitimatie gevraagd.  Het 
verkeer wordt in goede banen geleid 
door Traffi  c Support Events. De ge-

meente zet toezichthouders in om 
de parkeerdruk zoveel mogelijk te 
beperken. 

Voor de vele (brom)fi etsers wordt 
een grote stalling ingericht. Gebruik 
daarvan is verplicht. (Brom)fi etsen 
buiten de stalling worden verwij-
derd.

Op donderdag 1 augustus van 16.00 
tot 18.00 uur en vrijdag 2 augustus 
tot maximaal 15.00 uur is de geluid-
stest voor Dance Valley. Op donder-
dag 8 augustus van 16.00 tot 18.00 
uur en vrijdag 9 augustus tot maxi-
maal 15.00 uur is de geluidstest voor 
Dutch Valley. Deze tests kunnen eni-
ge overlast geven. 

Op www.dancevalley.com, www.
dutchvalleyfestival.nl en www.
spaarnwoude.nl kunt u alle bericht-
geving nalezen. Voor aanvullende 
vragen is het telefoonnummer 020-
4936060 beschikbaar of het mail-
adres info@udc.nl. (foto: Friso Hui-
zinga)

De gemeente Velsen heeft een 
app laten maken met een mooie 
fi ets- en wandelroute door de ge-
meente.

De fi etsroute gaat door het haven-
gebied en het nationaal park Zuid-
Kennemerland; de wandelroute gaat 
onder meer langs Beeckestijn en an-
dere buitenplaatsen. Het vertrek-
punt voor beide routes is het Pont-
plein in Velsen-Zuid.  

Ook is er een IJmond app beschik-
baar waarin vier fi ets- en wandel-
routes en een vaarroute over het 
Noordzeekanaal met de draag-
vleugelboot zijn opgenomen. 

Met de app maakt u van uw fi ets- 
en wandeltocht een echte bele-
ving! Kijk op www.abellife.nl voor 
meer informatie, de kosten en het 
downloaden. (foto: Gemeente Vel-
sen)

Mooie routes door de gemeente Velsen

Fietsen en wandelen met app voor smartphones

Feesten op 3 en 10 augustus

Dance en Dutch Valley in Spaarnwoude
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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 het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze 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 Contact 
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 www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 20 
juli 2013 tot en met 26 juli 2013 de 
volgende aanvragen hebben ont-
vangen voor een omgevingsver-
gunning op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Pegasusstraat 50 C, vergroten balkon 
(26/07/2013) w13.000282.

Velsen-Zuid 
Velsertunnel en Noordzeekanaal 
aanleggen nieuwe persrioolleiding 
(23/07/2013) w13.000275;
Velserbeek, kappen 7 bomen 
(22/07/2013) w13.000274.

Santpoort-Noord
verlengde van Broekbergenlaan, 
aanleggen busbaan (24/07/2013) 
w13.000280;
Kerkerinklaan 37, kappen berk 
(19/07/2013) w13.000273.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 58, plaatsen 
dakkapel (achtergevel)(25/07/2013) 
w13.000283;
Brederoodseweg 78, kappen naald-
boom (22/07/2013) w13.000276.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Tureluur 6, vergroten woning met uit-
bouw (23/07/2013) w13.000279.

Velsen-Noord
Coymansstraat 4, 14 en 16, slopen 
en vernieuwen van gevels en ver-
vangen dakbedekking (22/07/2013) 
w13.000277.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactiviteit 
kunnen deze worden voorgelegd aan 
de commissie Stedelijk Schoon Vel-
sen. Voor meer informatie over wel-
stand: 140255.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 

rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld):

IJmuiden
Petteveltlaan 10, plaatsen dakkapel 
(25/07/2013) w13.000204;
Linnaeusstraat 44, plaatsen dakop-
bouw (29/07/2013) w13.000205;
Zuiderkruisstraat 74, plaat-
sen windschermen (24/07/2013) 

w13.000112.

Santpoort-Noord
Molenstraat 2, plaatsen dakopbouw 
(24/07/2013) w13.000210;
Paramaribostraat 76, veranderen 
en vergroten woning (25/07/2013) 
w13.000211;
Johan Maurits van Nassaulaan 
43, plaatsen dakkapel (voorgevel) 
(24/07/2013) w13.000227;
Hoofdstraat 177, plaatsen dubbel-
zijdige Camellichtbak aan gevel 
(24/07/2013)  w13.000229.

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 12, vergroten 
eerste verdieping (24/07/2013) 
w13.000228.

Velserbroek
Schoener 57, vergroten 1ste verdie-
ping (23/07/2013) w13.000218. 

Velsen-Zuid
‘t Roode Hart 28, plaatsen dakkapel 
(23/07/2013) w13.000203;
Genieweg 42, renoveren gemeen-
telijk monument (26/07/2013) 
w13.000172.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen.

Arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben in de 
vergadering van 9 juli  2013 beslo-
ten de Collectieve Arbeidsvoor-
waardenregeling/Velsense Ar-

beidsvoorwaardenregeling (CAR/
VAR) te wijzigen. Dit is de CAO 
voor de gemeenteambtenaren. Het 
gaat onder andere om een aan-
tal redactionele wijzigingen, zo-

als het verwijderen van niet meer 
van toepassing zijnde artikelen en 
het corrigeren van verkeerde ver-
wij–zingen. Het besluit tot wijzi-
ging treedt in werking op de dag na 

officiële bekendmaking en ligt voor 
iedereen kosteloos ter inzage bij de 
afdeling Human Resources van de 
gemeente Velsen.

Arbeidsvoorwaardenregelingen (CAR/VAR)
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Publicatie beslissingen ingevolge wet GBA
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de gemeentelijke ba-
sisadministratie persoonsgege-
vens van de gemeente Velsen  
staan ingeschreven. Hun per-
soonslijst zal daarom worden op-
geschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet 
meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:

Agyei,P.K. geb. 29-04-1978 
Oude Kotte,C.L. geb. 19-03-1988
Ahmed,F.S. geb. 30-11-1966 
Qorbandi,Q. geb. 01-07-1990
Boneva,K.B. geb. 27-03-1986 
Safi,O. geb. 22-04-1987
Chrobot,B.T. geb. 09-10-1975 
Sagayrone,N. geb. 01-10-1977
Demirer,A. geb. 09-10-1983 
Schlekmann,G. geb. 11-05-1972
Dworzyńska,K. geb. 10-04-1988 
Schreyer,M. geb. 31-08-1965
Habonimana,B. geb. 18-08-1966 
Stellingsma,J. geb. 01-11-1981

Hüseyinkahya,T. geb. 01-01-1973 
Szroeder,Z.R. geb. 02-04-1958
Illasewicz,J.R. geb. 24-10-1975 
Taabouni,M. geb. 01-04-1985
Irambona,D. geb. 25-12-1983 
Verbaan,I. geb. 01-06-1963
Jalloh,B.S. geb. 24-07-1986 
Ward,M.M. geb. 22-04-1983
Kuijpers,S. geb. 23-09-1987 
Wegman,R.E.G. geb. 14-07-1967
Lemstra,R. geb. 05-11-1989 
Ziynepov,A.A. geb. 31-08-1982
Mateu Garcia,L. geb. 25-08-1981 
 
Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, wer-

keenheid burgerzaken, tel. (0255) 
567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.

Vastgesteld bestemmingsplan IJmuiden West
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeente-
raad van Velsen in zijn vergade-
ring van 20 juni 2013 het bestem-
mingsplan ‘IJmuiden West’ (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0800IJMUI-
DENWES1-R001) gewijzigd heeft 
vastgesteld. Het ontwerpbestem-
mingsplan heeft hieraan vooraf-
gaand vanaf 1 maart 2013, gedu-
rende zes weken voor een ieder 
ter inzage gelegen. Binnen deze 
termijn zijn zienswijzen ingediend.

Het plangebied beslaat globaal de 
wijken Zeewijk en Duinwijk en een 
deel van Oud IJmuiden, uitgezon-
derd de President Steynstraat. In het 
oosten loopt het gebied tot aan het 
Stadspark (Grahamstraat/Radar-
straat). Het gebied heeft primair een 
woonfunctie.

Het bestemmingsplan ‘IJmuiden 
West’ voorziet in de vervanging van 
(delen van) verschillende oudere be-
stemmingsplannen die aan actuali-
sering toe zijn. Het bestemmingsplan 

beoogt een eigentijdse planologische 
regeling te geven voor dit plangebied. 
Ook is een planologische regeling op-
genomen voor enkele ontwikkelin-
gen. Dit betreft:

- De Ring (bouw nieuwe sporthal 
en brede school aan de Eenhoorn-
straat);

- uitbreiding winkelcentrum Zee-
wijk;

- sloop en herontwikkeling Orion-
flatlocatie;

- realisatie woningbouw Keet-
berglaan 17, locatie De Zandloper.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vastge-
stelde bestemmingsplan voor een ie-
der met ingang van 2 augustus 2013 
gedurende zes weken ter inzage. Het 
vastgestelde bestemmingsplan en 
daarbij behorende stukken zijn in te 
zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De recep-
tie is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 

tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openings-
tijden. Het bestemmingsplan is te-
vens te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 

Beroep bij de Raad van State kan wor-
den ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen op het ontwerpbestem-
mingsplan bij de raad kenbaar heb-
ben gemaakt, dan wel door belang-
hebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten geen 
zienswijzen op het ontwerpbe-
stemmingsplan bij de raad kenbaar 
te hebben gemaakt; 

• een ieder als het gaat om de wij-
zigingen die de raad heeft aange-
bracht in het vastgestelde plan ten 
opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan. Hiervoor is een griffie-
recht verschuldigd. Het beroep-

schrift dient in tweevoud te worden 
gezonden aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde ter-
mijn van terinzagelegging. Het in-
stellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening. Indien binnen de ter-
mijn naast het beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening is in-
gediend bij de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, treedt het besluit niet 
in werking voordat op het verzoek is 
beslist.

IJmuiden, 1 augustus 2013
Burgemeester en wethouders van 
Velsen,
de secretaris,
de burgemeester,

Vastgesteld bestemmingsplan Havengebied IJmuiden
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeenteraad 
van Velsen in zijn vergadering van 
20 juni 2013 het bestem¬mingsplan 
‘Havengebied IJmuiden’ (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0500HAVENGE-
BIED-R001) gewijzigd heeft vast-
gesteld. Het ontwerpbestemmings-
plan heeft hieraan vooraf¬gaand 
vanaf 15 februari 2013, geduren-

de zes weken voor een ieder ter in-
zage gelegen. Binnen deze termijn 
zijn zienswijzen ingediend.

Het plangebied betreft het gehele ha-
vengebied van IJmuiden inclusief de 
IJmondhaven en de Seinpostduin. 

Het bestemmingsplan Havengebied 
IJmuiden voorziet in de vervanging 

van (delen van) verschillende oudere 
bestemmingsplannen die aan actuali-
sering toe zijn. De functie van het ge-
bied is primair bedrijvigheid. Het be-
stemmingsplan beoogt een eigentijd-
se planologische regeling te geven 
voor dit plangebied.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vastge-

stelde bestemmingsplan voor een ie-
der met ingang van 2 augustus 2013 
gedurende zes weken ter inzage. Het 
vastgestelde bestemmingsplan en 
daarbij behorende stukken zijn in te 
zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De recep-
tie is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
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tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openingstij-
den. Het bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Beroep bij de Raad van State kan wor-
den ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig ziens-

wijzen op het ontwerpbestem-
mingsplan bij de raad kenbaar heb-
ben gemaakt, dan wel door belang-
hebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten geen 
zienswijzen op het ontwerpbe-
stemmingsplan bij de raad kenbaar 
te hebben gemaakt; 

• een ieder als het gaat om de wij-
zigingen die de raad heeft aange-
bracht in het vastgestelde plan ten 
opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan. Hiervoor is een grif-
fierecht verschuldigd. Het beroep-

schrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-
Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde ter-
mijn van terinzagelegging. Het in-
stellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopi-

ge voorziening. Indien binnen de ter-
mijn naast het beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening is in-
gediend bij de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is be-
slist.

IJmuiden, 1 augustus 2013
Burgemeester en wethouders van 
Velsen,
de secretaris,
de burgemeester,

Vastgesteld bestemmingsplan Havengebied IJmuiden

1 augustus 20135

Rabobank Velsen en Omstreken
Zet vrijwilligers in

het zonnetje
Velsen - Sinds 13 maart 2013 is 
het nieuwe adviescentrum van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
aan de Zadelmakerstraat in Vel-
serbroek geopend. Het thema 
van de openingsweek van het 
adviescentrum was ‘Dromen, 
Durven, Doen!’ Binnen dit the-
ma zijn diverse doelgroepen ge-
vraagd om hun droom voor de 
regio Velsen in te dienen. De 
droom van de ledenraad van de 
Rabobank was om vrijwilligers 
in het zonnetje te zetten. Dit is 
een van de dromen die de bank 
wil realiseren. 
Rabobank Velsen en Omstreken 
vindt vrijwilligerswerk belangrijk 
en vindt het dan ook een goed 
idee om actieve vrijwilligers uit 
regio Velsen in het zonnetje te 

zetten. Om zeker te weten dat 
zij het beste plan uit gaan voe-
ren nodigen zij u uit om hier-
over mee te denken. Wat vindt u 
een mooie beloning voor actief 
vrijwilligerswerk? Een cadeau? 
Een evenement? Iets totaal an-
ders? Rabobank Velsen en Om-
streken hoort graag uw mening 
hierover. 
Op vrijdag 2 augustus is Rabo-
bank Velsen en Omstreken te 
vinden op de jaarmarkt in Sant-
poort-Noord. Wanneer u vrijdag 
naar de stand op de jaarmarkt 
komt, kunt u uw idee aandra-
gen. Daarmee maakt u kans op 
een waardebon ter waarde van 
100 euro. 
Kijk voor de actievoorwaarden 
op www.rabobank.nl/velsen. 

Bestelauto op zijn kant
na aanrijding

Spaarndam - Een personenwa-
gen en een bedrijfsbusje zijn met 
elkaar in botsing gekomen op de 
A9 bij Spaarndam. 
Het ongeval gebeurde net voor-
bij het Rotterpolderplein i n de 
richting van Alkmaar. De twee 
wagens kwamen, door een nog 
onbekende oorzaak, met elkaar 
in botsing waarna het busje op 
zijn kant tot stilstand is geko-
men. 
Passanten zijn gestopt en heb-
ben de man uit het voertuig ge-
holpen en de wagen weer op vier 
wielen geduwd. 
De inzittenden van de beide au-
to’s zijn door ambulanceperso-
neel opgevangen, maar het is 
nog onduidelijk of, en zo ja, welk 
letsel ze hebben opgelopen.
Door het ongeval waren twee 
rijstroken van de A9 afgeslo-

ten met de nodige files tot ge-
volg. Na ongeveer drie kwartier 
kon de A9 weer helemaal wor-
den vrijgegeven voor het verkeer. 
(foto: Michel van Bergen)

Voetganger overleden 
na aanrijding

IJmuiden - Een 70-jarige voet-
ganger uit Hoogland is vorige 
week woensdagmiddag overle-
den na een ongeval op de Dok-
weg. De man was deelnemer aan 
de Strand6Daagse. Vanwege het 
Noordzeekanaal verlaten de deel-
nemers in IJmuiden het strand om 
met de pont naar Velsen-Noord te 
gaan. Woensdag rond 14.15 uur 
reed een 55-jarige vrachtwagen-
chauffeur uit Harderwijk op de ro-
tonde bij de Rabobank toen hij op 
het zebrapad in botsing kwam met 
de 70-jarige voetganger. De man 
raakte dusdanig gewond door de 

aanrijding dat hij ter plekke over-
leed. De politie doet onderzoek 
naar de toedracht van het onge-
val. Men komt graag in contact 
met een meisje in de leeftijd tus-
sen 15 en 18 jaar dat is overge-
stoken nabij de plek waar de aan-
rijding heeft plaatsgevonden. De 
chauffeur is voor haar gestopt. 
Zij is vanaf de Rabobank aan ko-
men lopen en overgestoken in de 
richting van de Halkade. Zij wordt 
dringend verzocht contact op te 
nemen met de politie in Velsen via 
het telefoonnummer 0900-8844. 
(foto: Reinder Weidijk)

Santpoort-Noord - Sinds 1 au-
gustus is Marjolein Tilstra be-
noemd tot Assistent Maître bij het 
met een Michelinster bekroonde 
restaurant De Vrienden van Jacob. 
Marjolein is de rechterhand van 
Maître Sommelier Sietse van Zan-
ten met wie zij vanaf 2010 samen-
werkt bij De Vrienden van Jacob. 
Marjolein haar promotie tot Assi-
stent Maître is dan ook een logi-
sche vervolgstap. Marjolein heeft 
eerdere ervaring opgedaan bij De 
Kleine Javaan in Bergen en bij Mi-
chelinsterrestaurant Merlet in 
Schoorl. ,,Ik streef naar perfectie, 
als ik me ergens in vastbijt ga ik 
ervoor.” Aldus Marjolein. Het doel 
van Marjolein is om samen met 
Sietse het hoge niveau te behou-
den en zich te richten op het pu-
re gastheerschap. Landgoed Duin 
& Kruidberg ligt in Santpoort-
Noord en is van origine het groot-
ste woonhuis van Nederland. In 
het landgoed zijn nu een vierster-
renhotel, congrescentrum, restau-
rant De Vrienden van Jacob en 
Brasserie & Loungebar DenK ge-
vestigd. Restaurant De Vrienden 
van Jacob is sinds 2005 in het trot-
se bezit van een Michelinster. On-
der Executive Chef en SVH-mees-
terkok Alain Alders’ inspirerende 
leiding bereidt de keukenbrigade 
moderne gerechten met een me-
diterrane touch.

Marjolein 
Tilstra nieuwe 

Assistent Maître

Getuigen gezocht
van mishandeling 

Regio - De politie in Beverwijk is 
op zoek naar drie jonge vrouwen 
die in de nacht van zondag 28 ju-
li op maandag 29 juli jl. lastig wer-
den gevallen door een man op 
de Beeckzanglaan. Een 28-jarige 
Haarlemmer schoot de drie meis-
jes te hulp en kreeg ruzie met de 
man die het drietal had lastigge-
vallen. De meisjes gingen er toen 
vandoor en de Haarlemmer raakte 
in een gevecht met de man en hij 

bleek een steekwond overgehou-
den te hebben aan dit incident. De 
politie heeft een onderzoek inge-
steld en is o.a. nog op zoek naar 
de drie meisjes die werden lastig 
gevallen. Ook andere mensen die 
getuige zijn geweest van dit in-
cident, dat tussen 01.00 en 01.30 
uur plaatsvond, worden vriendelijk 
verzocht contact op te nemen met 
de politie in Beverwijk via 0900-
8844 (lokaal tarief).
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tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openingstij-
den. Het bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Beroep bij de Raad van State kan wor-
den ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig ziens-

wijzen op het ontwerpbestem-
mingsplan bij de raad kenbaar heb-
ben gemaakt, dan wel door belang-
hebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten geen 
zienswijzen op het ontwerpbe-
stemmingsplan bij de raad kenbaar 
te hebben gemaakt; 

• een ieder als het gaat om de wij-
zigingen die de raad heeft aange-
bracht in het vastgestelde plan ten 
opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan. Hiervoor is een grif-
fierecht verschuldigd. Het beroep-

schrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-
Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde ter-
mijn van terinzagelegging. Het in-
stellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopi-

ge voorziening. Indien binnen de ter-
mijn naast het beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening is in-
gediend bij de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is be-
slist.

IJmuiden, 1 augustus 2013
Burgemeester en wethouders van 
Velsen,
de secretaris,
de burgemeester,

Vastgesteld bestemmingsplan Havengebied IJmuiden
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Marjolein is de rechterhand van 
Maître Sommelier Sietse van Zan-
ten met wie zij vanaf 2010 samen-
werkt bij De Vrienden van Jacob. 
Marjolein haar promotie tot Assi-
stent Maître is dan ook een logi-
sche vervolgstap. Marjolein heeft 
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