
Infopagina

18 mei 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

• We hebben, samen met veel part-
ners waaronder Tata Steel, de Vrije 
Universiteit van Amsterdam en de 
stichting Techniek Campus Tech-
port, een subsidieaanvraag gedaan 
bij het Europees Fonds voor Regi-
onale Ontwikkeling. De kern daar-

van is  ‘slim’ meten van onderhoud. 
In juli wordt de beslissing over de 
aanvraag verwacht (zie verder ar-
tikel op pagina 2).

Meer collegeberichten/besluiten op 
www.raad.velsen.nl.

Uit het college

Speelplan 2017
Elk jaar stelt de gemeente een 
speelplan vast. Daarin staat ver-
meld welke speelplekken in Vel-
sen aanmerking komen voor ver-
vanging of een opknapbeurt. Dit 
met het oog op veiligheid.

Zo staat renovatie voor de speel-
weide Velserbeek in Velsen-Zuid 
op de rol en krijgt het Cruijff  Court 
bij het Pleiadenplantsoen in IJmui-
den nieuw kunstgras. De speelplek-
ken aan de Tureluur en Kievits-

bloem in Velserbroek worden even-
eens opgeknapt. De halfpipe in het 
wijkpark in Velserbroek wordt op-
geheven. De skatebaan op het speel-
plein ‘t Asfalt aan de Floraronde in 
Velserbroek zal in samenspraak 
met de jongeren worden vervangen. 
Meer weten? Het speelplan is te-
rug te vinden op www.velsen.nl. Op 
de foto (gemeente Velsen) de speel-
plek aan de Arubastraat in Sant-
poort-Noord, die dit jaar ook aan de 
beurt is.

Die verdient een lintje!

Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen kan 
deze vraag met ‘ja’ beantwoor-
den. Want overal in Nederland zet-
ten mensen zich in voor vele doe-
len. Weet u kandidaten? Draag ze 
voor! Dat kan tot en met 15 augus-
tus 2017.

Wie zich jarenlang op bijzondere wij-
ze inzet voor de samenleving kan in 
aanmerking komen. Denk aan vrij-
willigers die actief zijn in bijvoor-
beeld het jeugdwerk, voor de kerk, op 
sportgebied, in de gezondheidszorg 
of op een ander terrein. Denk ook aan 
mensen die voor hun werk lang iets 
bijzonders doen waar de hele samen-
leving wat aan heeft. Persoonlijke in-
zet, visie en kwaliteiten zijn altijd be-
langrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan 
eerst contact op met het gemeente-

huis in de woonplaats van de kandi-
daat. De ambtenaar die daar de lint-
jes behandelt, kan beoordelen of de 
verdiensten inderdaad bijzonder ge-
noeg zijn voor een Koninklijke On-
derscheiding. Ook wordt u precies 
uitgelegd hoe u te werk moet gaan. De 
contactgegevens staan onderaan dit 
artikel. Voordat een lintje wordt toe-
gekend, gaat er heel wat tijd voorbij. 
Wie iemand wil voordragen voor de 
lintjesregen van 2018 moet het ver-
zoek insturen vóór 15 augustus 2017.

Meer informatie bij de afdeling Com-
municatie / Kabinetszaken: 140255 
(geen netnummer nodig) of 0255-
567200. Daar kunt u ook gratis de fol-
der ‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. 
Hierin staat alles wat u moet weten 
over de aanvraag van een Koninklij-
ke Onderscheiding. Meer informatie 
ook op www.velsen.nl of www.lint-
jes.nl

Gemeente markt op voor 
duidelijke lokale regels
Moet de gemeente blijven  toe-
zien op hondenoverlast en par-
keren bij evenementen ? Moet 
ze regels blijven maken voor 
overhangende takken? Dit en 
nog veel meer ‘bepalingen’ zijn 
opgenomen in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) 
van de gemeente Velsen. Maar 
zijn deze regels nog wel nodig ?

Laat uw stem horen!
Veel mensen hebben een hekel 
aan overbodige regels. Moet de ge-
meente controle houden of is het 
de verantwoordelijkheid van de in-
woner zelf ? En als er regels moe-
ten worden geschrapt of verdui-
delijkt  en/of  aangescherpt, wel-
ke zijn dat dan ? Allemaal vragen, 
waarop de gemeente het antwoord 
wil weten. De APV is immers ge-
maakt voor de inwoners van Vel-

sen. Met als doel: de gemeente net-
jes en leefb aar te houden. Iedere 
mening telt. Bent u ervaringsdes-
kundige ? Privé of vanuit uw werk? 
Laat het ons weten tijdens uw be-
zoek aan de markt, want we kun-
nen uw ervaring heel goed gebrui-
ken. 

Waar en wanneer?
- Donderdag 18 mei, weekmarkt 

Velserduinplein IJmuiden, van 
10.00 - 14.00 uur. 

- Vrijdag 19 mei, weekmarkt Sant-
poort-Noord, van 10.00 - 14.00 
uur.

- Dinsdag 23 mei, weekmarkt Vel-
serbroek, Aurorabastion, van 
10.00 - 14.00 uur.

- Woensdag 24 mei, bij Dekamarkt 
aan de Wijkerstraatweg, Velsen-
Noord, van 10.00 - 14.00 uur.
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Subsidieaanvraag
voor slim onderhoud
Er is Europese subsidie aange-
vraagd voor een innovatief on-
derzoeksproject in de IJmond, 
dat helpt om onderhoudswerk 
in de industrie te verbeteren en 
goedkoper te maken. De aan-
vraag is ingediend onder de vlag 
van Techport, een van de impuls-
projecten van de gemeente Vel-
sen.

Samen met tien bedrijven in de 
IJmond (waaronder Tata Steel), 
de Vrije Universiteit Amsterdam 
en de stichting Techniek Campus 
Techport heeft de gemeente Velsen 
subsidie aangevraagd bij het Eu-
ropees Fonds voor Regionale Ont-
wikkeling (EFRO). Het gaat om een 
onderzoeksproject op het gebied 
van ‘slim onderhoud’. Het onder-
zoeksprogramma ‘JIT Maintenan-
ce Techport’ richt zich op het beter 
voorspellen van onderhoudswerk-
zaamheden in de industrie door 
de toepassing van IT-technologie-
en. Door installaties of onderdelen 
slim te meten, kunnen defecten op 
het juiste moment opgelost wor-
den. Dit is voor bedrijven interes-
sant, omdat onderhoud aan instal-
laties en productielijnen vaak veel 
geld kost.

Het project is ingediend onder de 
vlag van Techport, een samenwer-

king tussen overheid, bedrijfsle-
ven en kennis- en onderwijsinstel-
lingen. Zij zetten zich allemaal in 
voor beter technisch onderwijs en 
meer innovatiekracht in de maak-
en onderhoudsindustrie. Gemeen-
te Velsen verbindt bedrijven aan el-
kaar en faciliteert nieuwe initiatie-
ven. Niet voor niets is Techport be-
noemd tot impulsproject. Meer in-
formatie hierover in de Strategi-
sche Agenda 2020 (voorjaar 2017).

Velsen draagt 250.000 euro bij. 
Aan Europa wordt iets meer dan 
800.000 euro gevraagd. Half ju-
li wordt bekend of de aanvraag is 
goedgekeurd. Zo ja, dan kan het 
project in het najaar van 2017 van 
start gaan. (foto: Techport)

Evenementen in Velsen
Zoals we gewend zijn in onze gemeente valt er de komende weken 
weer veel te doen, te zien en te beleven in Velsen. Sportief, educa-
tief of gewoon vermakelijk. We hebben enkele evenementen voor 
u op een rijtje gezet.

Zaterdag 20 en zondag 21 mei: 
- Boerenmarkt, Spekkenwegje, Santpoort
- Strong Viking Obstacle Run, SnowPlanet, Velsen-Zuid
- Re-enactment Occupation and Liberation WN2000, Bunkermuseum 

IJmuiden 

Zondag 21 mei: 
- Vissenloop, Trawlerkade, IJmuiden 
- Koff erbakmarkt , Planetenweg, IJmuiden

Donderdag 25 mei tot en met zondag 28 mei
- Villa’s Culinair Wijntheater, Villa Westend, Velserbroek  

Zondag 28 mei: 
- Brocante- en Curiosamarkt, Beeckestijn, Velsen-Zuid

(foto: Vissenloop)

Inwoners Kennemerland 
ervaren goede gezondheid
Uit onderzoek van de GGD Kenne-
merland blijkt, dat ruim driekwart 
van de inwoners van deze regio 
hun gezondheid als (zeer) goed 
ervaart. Ook heeft Kennemerland 
meer sportende inwoners dan lan-
delijk. Daarentegen zijn er in onze 
regio relatief meer ouderen, die 
overmatig drinken.

Dit en meer blijkt uit de Gezond-
heidsmonitor Kennemerland 2016. 
De gezondheidsatlas bevat cijfers 
over de inwoners van de 10 gemeen-
ten in de regio Kennemerland. Bijna 
16.000 inwoners uit Kennemerland 
deden mee. De Gezondheidsmonitor 
is terug te vinden op www.gezond-
heidsatlaskennemerland.nl.

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
In  mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan 
een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Donderdag 25 mei  Hemelvaartsdag
Vrijdag 26 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 5 juni  Tweede Pinksterdag   

Gewijzigde avondopenstelling
In verband met de feestdagen is er geen avondopenstelling op donderdag 
25 mei (Hemelvaartsdag). In plaats daarvan kunt u terecht op 23 mei.
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Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-

natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

IJmuiden
Briniostraat 12 en 10, plaatsen vi-
deoscherm (09/05/2017)2715-2017,
Snippenbos ong. kavel 24, oprichten 

woning (15/05/2017) 8614-2017.

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20,  oprichten berging 
met kelder (12/05/2017) 7596-2017.

Santpoort-Noord
Rijksweg 236,  tijdelijk plaatsen be-
drijfswoning (12/05/2017).

Velsen-Zuid
De Merkis 9, vervangen dakkapel-
len (09/05/2017) 4344-201725919-
2016;
Van Tuyllweg 18, plaatsen dakkapel  
(12/05/2017) 11819-2017.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 23,  uitbreiden woon-
huis (09/05/2017) 3726-2017.

APV artikel 2:17 Evenementen

IJmuiden
Dag van de duurzame Noordzeevis 
20-05-2017 van 10.00 uur tot 22.00 
uur, locatie Vishal D, Halkade IJmui-
den (12/05/2017) 7039-2017.
Gran Fondo fi ets-toertocht door ge-
meente Velsen op 25 mei 2017 van 
08.00 tot 17.00 uur (12/05/2017) 
9579-2017.

Besluiten

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
6 mei  2017  tot en met  12 mei  
2017 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
Eksterlaan 22, verbouwen woning 
(08/05/2017) 12122-2017. 

Driehuis
Marnixlaan 4,  verbouwen van een 
woning en het kappen van twee 
struiken (07/05/2015) 11966-
2017; Valeriuslaan 60, plaatsen dak-

opbouw (09/05/2017) 12206-2017.  

Santpoort-Noord
Terrasweg 66, plaatsen  dakkapel 
(08/05/2017) 12093-2017; 
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaat-
sen speeltoestel (08/05/2017) 
12050-2017;  
Burgemeester Enschedelaan 42,  
kappen boom (11/05/2017) 12500-
217; 
Huis te Wissenlaan 28, uitbreiden 
woning (12/05/2017) 12555-2017;
Terrasweg 66, vergroten  woning  
(12/05/2017) 12591-2017;
Kweekerslaan, ong., oprichten vier 
woningen (12/05/2017) 13524-
2017.   

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 28, plaatsen erker 
en dakkapel (09/05/2017) 12237-
2017; 
Wijnoldy Daniëlslaan 3, kappen 
boom (11/05/2017) 12380-2017; 
Harddraverslaan 45, aanpassen be-
gane grond  woning(11/05/2017) 
13247-2017.  

Velserbroek
L. Zocherplantsoen 97, wijzigen zij-
gevel (06/05/2017) 11911-2017; 
Grote Buitendijk 76, plaatsten dak-
kapel vervangen dakranden en boei-
delen (08/05/2017) 12105-2017.

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

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

IJmuiden
IJmuiderstraatweg 175, plaatsen 
dakopbouw (12/05/2017) 7427-
2017.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

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

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

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

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
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Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat het col-
lege in zijn  vergadering van 18 april 2017 de volgende twee besluiten 
heeft vastgesteld.

1. Het is de schipper verboden vanaf een afgemeerd binnentankschip een la-
dingtank te ontgassen met restladingdampen van:

a.  benzeen (UN-nummer 1114);
b.  ruwe aardolie (UN-nummer 1267) voor zover met meer dan 10% benzeen;
c.  aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproduc-

ten N.E.G met meer dan 10% benzeen (UN 1268);
d.  brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863);
e.  brandbare vloeisto� en, N.E.G. met meer dan 10% benzeen (UN 1993); of
f.  koolwatersto� en, vloeibaar met meer dan 10% benzeen (UN 3295),
met dien verstande dat:

I. van een restladingladingsdamp sprake is bij een concentratie groter dan of 
gelijk aan 10% van de onderste explosiegrens van de desbetre� ende stof.

II. het verbod niet van toepassing is indien kan worden aangetoond dat de 
drie voorafgaande ladingen in de desbetre� ende ladingtank niet beston-

den uit sto� en als bedoeld onder a tot en met f dan wel indien kan worden 
aangetoond dat de desbetre� ende ladingtank bij de voorafgaande belading 
voor meer dan 95% gevuld was met een andere stof dan vermeld onder a tot 
en met f.

III. het verbod niet van toepassing is, wanneer het ontgassen plaatsvindt:
a. om redenen van drukverevening die in verband met de veiligheid moet 

plaatsvinden;
b. tijdens of na een calamiteit met het binnenschip, indien het ontgassen om 

redenen van veiligheid noodzakelijk is.
2.  Het college kan van het onder 1 gestelde verbod onthe�  ng verlenen.

Deze besluiten van de gemeente Velsen treden in werking op de eerste dag 
na bekendmaking.

Ter inzage
De tekst van de vrijstellingsbesluiten zijn in het elektronisch gemeenteblad 
gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te 
zien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Dudokplein 1 in 
IJmuiden.

Verbod voor ontgassen binnentankschepen

Kapmelding
Straat      Plaats    Soort   Reden
Kruidbergerweg naast 79    Santpoort-noord   5 Coniferen   herinrichting 
Velserdijk     Velsen-zuid  1 Es   vitaliteit is slecht
Minister van Houtenlaan    Velsen-zuid  Dubbele Veldesdoorn kans op uitbreken
Grote Buitendijk/naast Aletta Jacobsstraat 2 Velserbroek                  1 Es   veroorzaakt schade asfalt

Santpoort-Noord
Avondvierdaagse Parnassiaschool,  
van 16 t/m 19 mei 2017 (9/05/2017) 

6818-2017.Santpoort-Zuid
Avondvierdaagse Brederode Dal-
tonschool , van 16 t/m 19 mei 2017 

(09/05/2017). 10772-2017.

Besluiten (vervolg)

18 mei 20179
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Kijk voor het actuele nieuws op
WWW.BEVERWIJKER.NL
WWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: beverwijker.nl oF heemskerksecourant.nl

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
zie onze sites: beverwijker.nl  

oF heemskerksecourant.nl 
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Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat het col-
lege in zijn  vergadering van 18 april 2017 de volgende twee besluiten 
heeft vastgesteld.

1. Het is de schipper verboden vanaf een afgemeerd binnentankschip een la-
dingtank te ontgassen met restladingdampen van:

a.  benzeen (UN-nummer 1114);
b.  ruwe aardolie (UN-nummer 1267) voor zover met meer dan 10% benzeen;
c.  aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproduc-

ten N.E.G met meer dan 10% benzeen (UN 1268);
d.  brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863);
e.  brandbare vloeisto� en, N.E.G. met meer dan 10% benzeen (UN 1993); of
f.  koolwatersto� en, vloeibaar met meer dan 10% benzeen (UN 3295),
met dien verstande dat:

I. van een restladingladingsdamp sprake is bij een concentratie groter dan of 
gelijk aan 10% van de onderste explosiegrens van de desbetre� ende stof.

II. het verbod niet van toepassing is indien kan worden aangetoond dat de 
drie voorafgaande ladingen in de desbetre� ende ladingtank niet beston-

den uit sto� en als bedoeld onder a tot en met f dan wel indien kan worden 
aangetoond dat de desbetre� ende ladingtank bij de voorafgaande belading 
voor meer dan 95% gevuld was met een andere stof dan vermeld onder a tot 
en met f.

III. het verbod niet van toepassing is, wanneer het ontgassen plaatsvindt:
a. om redenen van drukverevening die in verband met de veiligheid moet 

plaatsvinden;
b. tijdens of na een calamiteit met het binnenschip, indien het ontgassen om 

redenen van veiligheid noodzakelijk is.
2.  Het college kan van het onder 1 gestelde verbod onthe�  ng verlenen.

Deze besluiten van de gemeente Velsen treden in werking op de eerste dag 
na bekendmaking.

Ter inzage
De tekst van de vrijstellingsbesluiten zijn in het elektronisch gemeenteblad 
gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te 
zien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Dudokplein 1 in 
IJmuiden.

Verbod voor ontgassen binnentankschepen

Kapmelding
Straat      Plaats    Soort   Reden
Kruidbergerweg naast 79    Santpoort-noord   5 Coniferen   herinrichting 
Velserdijk     Velsen-zuid  1 Es   vitaliteit is slecht
Minister van Houtenlaan    Velsen-zuid  Dubbele Veldesdoorn kans op uitbreken
Grote Buitendijk/naast Aletta Jacobsstraat 2 Velserbroek                  1 Es   veroorzaakt schade asfalt

Santpoort-Noord
Avondvierdaagse Parnassiaschool,  
van 16 t/m 19 mei 2017 (9/05/2017) 

6818-2017. Santpoort-Zuid
Avondvierdaagse Brederode Dal-
tonschool , van 16 t/m 19 mei 2017 

(09/05/2017). 10772-2017.

Besluiten (vervolg)
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Koffieconcert Soli en 
Toermalijn Schoolkoor

Driehuis - Orkest, dans, 
slagwerk én zang kunt u 
horen en zien op 21 mei in 
het Solicentrum in Driehuis. 
Dit zevende koffieconcert 
van de Velser Gemeenschap 
is samengesteld uit diverse 
groepen van muziekvereni-
ging Soli én het schoolkoor 
van de Toermalijn.
Henk Veldt dirigeert zowel 
het Opleidingsorkest als het 
Klein Orkest van de vereni-
ging. U kunt van beide or-
kesten genieten aanstaan-
de zondag.
Het Twirlteam van Soli doet 
aan Dancetwirl. Dit is een 

showsport waarbij  gym-
nastiek-en dansoefeningen 
op ritmische muziek wor-
den gecombineerd met be-
wegingen van een baton 
(stok). Het Twirlteam laat 
zowel een show zien bij 
muziek van het opleidings-
orkest als een zelfstandig 
dansnummer.
De Slagwerkgroep van So-
li is een verenigingsonder-
deel dat zowel zelfstandig, 
maar meestal met ande-
re onderdelen tezamen op-
tredens verzorgt. De groep 
staat sinds 1 mei onder lei-
ding van Koen van Velzen. 

Een heel bijzondere combi-
natie is het schoolkoor van 
de Toermalijn uit Driehuis 
en Soli. Muziekvereniging 
Soli en basisschool de Toer-
malijn beginnen volgend 
schooljaar een samenwer-
kingsproject ‘meer muziek 
in de klas’. 
Als kick-off voor dit project 
is een speciaal ‘vrienden-
lied’ geschreven. Dit lied is 
op school ingestudeerd en 
wordt zondag  tijdens een 
echt concert onder begelei-
ding van een echt orkest ten 
gehore gebracht. De toe-
gang is gratis.

IJmuiden - Politieagenten 
hebben zondagavond een 
32-jarige man uit Haarlem aan-
gehouden voor poging inbraak. 
Omstreeks 21.30 uur kwam bij 
de politie een melding binnen 
van een verdachte situatie aan 
de Breesaapstraat. Hier zou 
een man over een dak lopen 
van een daar gevestigde loods. 

De man zou van dak naar dak 
springen. Een getuige heeft dit 
gezien en kon een signalement 
van de man doorgeven. Kort 
hierop is de verdachte aange-
troffen en aangehouden op de 
Bik- en Arnoldkade. De man 
had inbrekerswerktuig bij zich. 
Na zijn aanhouding is hij inge-
sloten voor nader onderzoek.

Aanhouding voor 
poging inbraak

www..nl

www..nl

april 2015

www.lijfengezondheid.nl

facebook.com/LijfenGezondheid

BewegenVoedingPsycheMedisch | ZorgUiterlijk

Richard de Leth
Pasta
met tomaat

6 stappen naar een juiste MINDSET!

Richard de Leth

OERsterk eten! 

Calorieën tellen

Nieuw boek

gratis magazine

februari 2015

www.lijfengezondheid.nl

facebook.com/LijfenGezondheid

februari 2015

facebook.com/LijfenGezondheid

RIMPELS 

zeggen iets 

over JOU!

Plastische chirurgie

oorlogschirurgie

BewegenVoedingPsycheMedisch | ZorgUiterlijk

Irene 

Lelieveld

PREBIOTICA
wat is dat?

BOTOX

begon als

gratis 

magazine

maart 2015

www.lijfengezondheid.nl
facebook.com/LijfenGezondheid

Bewegen
Voeding

Psyche
Medisch | ZorgUiterlijk

SHOCKWAVE 

THERAPIE

“Geef de liefde 

aandacht”
“Geef de liefde 

“Geef de liefde 

“Geef de liefde 

“Geef de liefde 

“Geef de liefde 
Marnie Krom

THUIS fi t worden

met

SHOCKWAVE Chronische pijn 

verdwijnt met

CARLOS LENS

gratis 

magazine

ELKE MAAND IN ONZE KRANT
Bezoek ook onze website op www.lijfengezondheid.nl

www.lijfengezondheid.nl

www.lijfengezondheid.nl
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