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• Velsen werkt mee aan een IJmon-
diaal plan voor jeugdbeleid. Het 
college heeft de gespreksnoti-
tie vastgesteld, die ter bespreking 
naar de IJmondcommissie gaat.

• Velsen gaat gematigd om met het 

opleggen van maatregelen aan 
mensen die zich niet houden aan 
de verplichtingen van de partici-
patiewet, blijkt uit een onderzoek.

Meer informatie: raad.velsen.nl.

Uit het college

Die verdient een lintje!School’s Cool IJmond

Thuismentoren gezocht!
Met een uurtje of twee begelei-
ding per week een brugklasser 
verder helpen – is dat wat voor u? 
School’s Cool IJmond zoekt en-
thousiaste vrijwillige thuismen-
tors. Iedereen kan het doen, ook 
werknemers. Een kind kan er ge-
weldig mee geholpen zijn.

In de brugklas zitten kinderen die 
het thuis niet makkelijk hebben, of 
moeilijk hebben met de Nederlandse 
taal. Zij lopen het risico dat ze vast-
lopen op school, en uiteindelijk uit-
vallen. Deze kinderen kunnen veel 
hebben aan iemand die hen één of 
twee uurtjes per week begeleidt. 
School’s Cool IJmond zoekt vrijwil-
ligers voor het komende schooljaar, 
in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. 
Zij kunnen voor een brugklasser een 
wereld van verschil maken.

Wat doen de thuismentoren van 
School’s cool? Zij letten erop dat de 
leerling lekker in zijn vel zit en vol-
doende tijd aan zijn huiswerk be-
steedt. Zij geven tips en adviezen, 
en oefenen met zelfstandig leren. De 
begeleiding duurt ongeveer ander-
half jaar en gebeurt thuis; één van de 
ouders is dan ook thuis.

School’s Cool is een maatschappe-
lijk programma van Telstar Thuis in 
de wijk. Bedrijven en ondernemers 
die hun werknemers willen stimule-
ren om dit vrijwilligerswerk (deels) 
in de baas zijn tijd te doen, zijn ook 
van harte welkom. Het kan een 
mooie vorm zijn van lokaal betrok-
ken, maatschappelijk ondernemen. 
Interesse? Of wilt u meer infor-
matie? Zie dan www.schoolscool-
ijmond.nl of bel met Sophie Bek-
ker (023) 539 26 64. Op de foto ziet 
u thuismentor Judith met leerling 
Aleksandrina. (foto: Ron Pichel)

Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen 
zegt dan ‘ja!’. Want overal in Ne-
derland zetten mensen zich in 
voor allerlei goede doelen. Weet 
u kandidaten? Draag ze voor! Dat 
kan tot en met 15 augustus 2017. 

Wie zich jarenlang op een bijzon-
dere manier inzet voor de samen-
leving kan in aanmerking komen. 
Denk aan vrijwilligers die actief 
zijn in bijvoorbeeld het jeugdwerk, 
in de kerk, de sport, in de zorg of er-
gens anders. Denk ook aan mensen 
die voor hun werk lang iets bijzon-
ders doen waar heel Velsen wat aan 
heeft. Persoonlijke inzet, visie en 
kwaliteiten zijn altijd belangrijk. 

Weet u iemand? Neem dan gelijk 
contact op met het gemeentehuis in 
de woonplaats van de kandidaat. De 
ambtenaar die daar de lintjes be-

handelt, kan beoordelen of de ver-
diensten inderdaad bijzonder ge-
noeg zijn voor een Koninklijke On-
derscheiding. U krijgt uitleg hoe u 
te werk moet gaan. De contactgege-
vens staan onderaan dit artikel.

Voordat een lintje wordt toegekend, 
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie ie-
mand wil voordragen voor de lint-
jesregen van 2018 moet het verzoek 
insturen vóór 15 augustus 2017.

Meer informatie bij de afdeling 
Communicatie / Kabinetszaken: 
140255 (geen netnummer nodig) of 
0255-567200. Daar kunt u ook gra-
tis de folder ‘Ere wie ere toekomt’ 
opvragen. Hierin staat alles wat u 
moet weten over de aanvraag van 
een Koninklijke Onderscheiding. 
Meer informatie ook op www.vel-
sen.nl of www.lintjes.nl.

Technasium-leerlingen Ichthus

Onderzoek afvalscheiding
Hoe kun je, als je in de hoogbouw 
woont, tóch je afval scheiden? Dat 
hebben de gemeente Velsen en 
HVC gevraagd aan leerlingen van 
het Ichthus Lyceum.

Deze week gaan de leerlingen op pad 
met die vraag, en nog een paar meer. 

Ze gaan langs bij bewoners van hoog-
bouw woningen in IJmuiden. Met 
deze enquête onder bewoners kun-
nen de leerlingen eventuele proble-
men in kaart brengen. Zij gaan zelf 
creatieve oplossingen bedenken. De 
oplossingen worden eind juni beoor-
deeld.
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Andere openingstijden 
Maandag 5 juni is het gemeentehuis gesloten vanwege Tweede Pinkster-
dag. (foto: Gemeente Velsen)

IJmuiden zonder zwerfvuil
In één middag een schone wijk 
– het kan! Op woensdagmiddag 
14 juni organiseren de wijkteams 
IJmuiden-Noord & -Zuid het eve-
nement IJmuiden Zonder Zwerf-
vuil. Jong en oud kan helpen op-
ruimen, er is van alles te doen en 
zwerfvuil komen brengen mag 
ook!

Woont u in IJmuiden-Noord of 
IJmuiden-Zuid? Kom dan woens-
dagmiddag 14 juni helpen om de hele 
wijk op te ruimen! Feestlocatie voor 
het evenement is het Moerbergplant-
soen (bij de skatebaan). Hier wordt 
het zwerfvuil ingezameld en je kunt 
hier prikstokken, vuilniszakken en 
handschonen lenen. Maar er is nog 

veel meer: HVC is er om informatie te 
geven over afval, het Pieter Vermeu-
len Museum zorgt voor educatieve 
spellen, de wijkplatforms presente-
ren zich en het Sociaal Wijkteam is er 
ook. Kom je zwerfvuil brengen? Dan 
krijg je daar wat leuks voor terug!

Kom dus woensdag 14 juni om 2 uur 
naar het Moerbergplantsoen. Er 
zijn verschillende looproutes door 
heel IJmuiden-Noord en IJmuiden-
Zuid. Organisatoren: De Beestenben-
de, Wijkplatform IJmuiden-Noord 
en -Zuid, Stichting Welzijn Velsen, 
HVC, Woningbedrijf Velsen, Velison 
wonen, Pieter Vermeulen Museum, 
Sociaal Wijkteam en Gemeente Vel-
sen.

Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven  in 
Velsen. Sportief, educatief of gewoon vermakelijk. We hebben een 
paar evenementen voor u op een rijtje gezet.

Zaterdag 3 juni
- NK Flyboarden bij Villa Westend
- Rommelmarkt op het Kennemerplein in IJmuiden

Zondag 4 juni
- Goochelen op de Kennemerboulevard in IJmuiden aan Zee

Maandag 5 juni
- Pinksterjaarmarkt op landgoed Duin en Kruidberg

Zaterdag 10 juni
- Santpoort FoodFest

Groeimodel voor BRAK! 
Het kustinformatie en –innova-
tiecentrum BRAK! in IJmuiden 
aan Zee wordt eerst een tijde-
lijke locatie. Dat gaat het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van Velsen voorstellen aan 
de raad. Ook voor het Pieter Ver-
meulen Museum is een rol weg-
gelegd. De verwachting is dat de 
raad nog voor de zomer een be-
sluit neemt.

De ontwikkeling van BRAK! IJmui-
den gaat stapsgewijs. Een tijdelijke 
locatie is de eerste stap, waar bezoe-
kers een voorproefj e krijgen van wat 
er komen gaat. Samen met potentie-
le partners  gaat Velsen belangrijke 
onderdelen van toekomstig BRAK! 
IJmuiden testen en verder uitwer-
ken.  Op basis van de resultaten van 
deze aanpak kan de raad over enkele 
jaren besluiten te gaan investeren in 

een permanent BRAK! IJmuiden in 
een nieuw gebouw. Tijdelijk BRAK! 
IJmuiden komt in IJmuiden aan 
Zee. Het moet de levendigheid en 
aantrekkingskracht van IJmuiden 
aan Zee vergroten. BRAK! IJmui-
den wordt een centrum over  kust,  
klimaat, klimaatverandering en wa-
ter, en hoe we daar mee om kunnen 
gaan. Jong en oud kan er iets bele-
ven, iets leren en meedenken over 
oplossingen. 

Voor het Natuur- en Milieu Educa-
tie programma wil de gemeente het 
Pieter Vermeulen Museum inscha-
kelen. De samenwerking krijgt een 
nieuwe vorm, en wordt ook staps-
gewijs opgebouwd. De verwachting 
is dat de raad nog voor de zomer een 
besluit neemt over de volgende stap 
voor het kustinformatie en -innova-
tiecentrum BRAK! IJmuiden.

Voetstapactie in IJmuiden
Een open raam, een deur die niet 
op slot zit – een inbreker in zó bin-
nen! Hoe voorkom je dat? Loop 
donderdag 1 juni mee met de 
wijkagent in IJmuiden. Start om 
19.00 uur bij De Spil.

Donderdag 1 juni tussen 19.00 en 
21.00 uur loopt wijkagent Nick 
Koomen met belangstellende bewo-
ners door poorten, stegen en wegen 
om ‘uitnodigingen’ voor inbrekers 
op te zoeken. De route gaat onder an-
dere door een deel van de Rivieren-
buurt, het Rode Dorp en de Bomen-
buurt.

Als de wijkagent een inbraakgevoe-
lige situatie ziet, dan belt hij aan en 
wijst hij de bewoners op het gevaar. 
Wie niet thuis is, krijgt een papie-

ren voetstap in de brievenbus met 
de tekst: ‘Dit had de voetstap van een 
inbreker kunnen zijn’, plus een paar 
anti-inbraaktips. Inbrekers zijn slim 
en denken anders. Door mee te lopen 
en de diverse situaties te zien, word 
je wijzer en kun je je eigen huis, tuin 
en schuur beter beschermen. Helaas 
wordt er in IJmuiden geregeld inge-
broken, zelfs iets meer dan in 2016!
 
De avond wordt georganiseerd door 
Wijkplatform IJmuiden-Zuid i.s.m. 
Politie, Woningbedrijf Velsen, Ve-
lisonWonen en de gemeente. Vertrek 
om 19.00u vanaf buurtcentrum De 
Spil, Frans Halsstraat 29 in IJmui-
den. Na afl oop om 21.00 uur daar na-
praten met een hapje en drankje. In-
fo: Janneke Kiekebos-Meijns, tele-
foon 06-13 43 47 27.



Infopagina

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

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
20 mei  2017  tot en met  26 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
Jacob van Heemskerkstraat 25, lega-
liseren van 3 naar 5 appartementen 
en uitbreiden woning (19/05/2017) 
13213-2017; 
Bakkerstraat 29, plaatsen dakop-

bouw (22/05/2017) 13420-2017; 
Keetberglaan 302, plaatsen keer-
muur, rijwielberging, erfscheiding  
(23/05/2017) 14828-2017;
Sluiseiland 44,  kappen boom 
(NOODKAP) 13395-2017; 
Stolstraat 16, plaatsen dakkapel 
(26/05/2017) 13715-2017;
Grevelingenstraat 13, plaatsen gla-
zen balkonconstructie (23-05-2017) 
13533-2017.

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, bouwen loods 
(22/05/2017) 13392-2017;  
Olieweg 1C, uitbreiden  laaddock 
(22/05/2017) 13306-2017; 

Geelvinckstraat: 70, 76-86, 90, 94-
96, 100-112, 95, 105-109, 113-117, 
127-135.
Heirweg: 95, 105-109, 113-117, 127-
135.
Ladderbeekstraat: 89-99, 105-117, 
121,127-129. 
Schoonoordstraat :2-4, 8-32, 36-38, 
42, 1-3, 7, 13-23, 27-29, 33-39, 43 en . 
Wijkeroogstraat: 176-178, 182-184, 
188-190, 194-198, 202-218,  vervan-
gen gevelkozijnen, aanpassen goot 
en dakranddetails, aanbrengen bui-
tendeur in de berging (23/05/2017) 
13524-2017 (23/05/2017) 13524-
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:

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

Velsen peilt mening van haar ondernemers
Begin dit jaar heeft Velsen  alle be-
drijven in  de gemeente  gevraagd 
mee te doen aan de Ondernemer-
speiling 2017. Zo krijgt Velsen be-
ter inzicht in wat ondernemers be-
langrijk vinden.

Resultaten
Pluspunten die uit de peiling komen 
zijn de bereikbaarheid van de bedrij-
ven met het openbaar vervoer en de 
parkeermogelijkheden in de buurt 
van de bedrijven . Ook de  inspan-
ning van de gemeente om de regels 
te vereenvoudigingen en het onder-
nemersklimaat te verbeteren wor-
den goed gewaardeerd. Belangrij-
ke aandachtspunten zijn de dienst-
verlening ende relatie tussen de on-
dernemer en de gemeente. Wat be-
ter kan is de digitale dienstverlening 
en hoe de gemeente samenwerking 
zoekt met de ondernemers. Slechts 

een kwart van de ondernemers die 
contact heeft gehad met de gemeen-
te maakte gebruik van het Onderne-
mersloket Velsen. Al met al komen de 
rapportcijfers van Velsen in grote lij-
nen overeen met die van andere ge-
meenten in Nederland.

Vervolg
Met de uitkomsten van dit onder-
zoek kan de gemeente haar beleid 
en dienstverlening verbeteren. Veel 
ondernemers zijn bereid om over de 
verbeteringen mee te denken. De ge-
meente wil daar in de toekomst graag 
gebruik van maken.

Meer informatie 
Op de website van Waarstaatjege-
meente.nl staan de resultaten van 
de Ondernemerspeiling Velsen 2017. 
Op deze website vindt u ook de scores 
van andere gemeenten in Nederland.

ONDERNEMERS- & VESTIGINGSKLIMAAT

Flexibel omspringen met regels en procedures

Communicatie en informatievoorziening

Bereikbaarheid gemeente

Leefbaarheid en veiligheid bedrijfsomgeving

Economische vitaliteit

Top 5 focus-punten:

• Woon-e n leefklimaat

• Ondernemersklimaat

Rapportcijfers:

• Vestigingsklimaat
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Aanvragen (vervolg)

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

IJmuiden
Noordersluisweg ong.,  tijdelijk plaat-
sen  windmeetmast (24/05/2017) 
4971-2017;
Snippenbos ong. kavel 12, oprichten 
woning (24/05/2017) 9035-2017; 
Tasmanstraat 6, plaatsen dakop-
bouw (24/05/2017) 9778-2017; 
Trawlerkade 10 t/m 108, gebruik 
openbare weg en kade tijdens Ha-
venfestival 17 en 18 juni 2017 
(24/05/2017) 8727-2017;  
Snippenbos ong. kavel 13, oprichten 
woning (29/05/2017) 9031-2017;  
Snippenbos ong. kavel 20, oprichten 
woning (29/05/2017) 11005-2017.  

Velsen-Zuid
De Ven 2, afwijken bestemmingsplan 
voor twee evenementen (Full Moon 
3 juni en The Promised Land 10 juni) 
(24/05/2017) 10958-2017 

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, aanleggen board-
walk, aanbrengen terreinverhar-
ding, verplaatsen seizoensgebon-
den sanitaire unit nabij de Noordpier 
(29/05/2017) 2182-2017

APV artikel 2:17 Evenementen

IJmuiden  
Avondvierdaagse van 29 mei t/m 
1 juni 2017 tussen 18.00 en 22.30 
uur door de gemeente Velsen 
(24/05/2017) 8590-2017   

Havenfestival:,17 juni 12.00 tot 24.00 
uur / 18 juni van 12.00 tot 20.00 uur, 
locatie Trawlerkade (24/05/2017) 
8379-2017

Velsen-Zuid
Full Moon Festival, 3 juni 2017 van 
13.00 tot 23.00 uur, locatie De Ven 
in recreatiegebied Spaarnwoude 
(24/05/2017) 6900-2017      

Velsen-Zuid 
The Promised Land Open Air, 10 juni 
2017 van 13.00 tot 23.00 uur, locatie 
De Ven in recreatiegebied Spaarn-
woude  24/05/2017) 6794-2017

Velsen-Noord
Open dag VTV Wijkeroog, 9 juli 2017 
van 11.00 tot 18.00 uur, Locatie: Wij-
kermeerweg 5 (29/05/2017) 10154-
2017

Velserbroek
NK Flyboarden, 3 juni 2017 van 11.00 
tot 21.00 uur, Westlaan 41 Villa Wes-
tend (30/05/2017) 7649-2017      

Verkeersmaatregel

Kapmelding
Snippenbos achter nr. 26, IJmuiden, een populier. Vitaliteit is slecht. Santpoortse Dreef achter LP 109, Santpoort-Noord, een wild. Vitaliteit is 

slecht. 

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Velserduinweg 256, 1971 ZH  IJMUI-
DEN

Mogelijkheid van bezwaar
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 van 
Velsen.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 240,  uitbreiden monumentale woning (24/05/2017) 10309-
2017

Santpoort-Zuid
Passtoorstraat 5, vergroten garage (23/05/2017) 8812-2017
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Evenementenkalender

Het buitenbad heeft inmiddels de poorten weer 
geopend. Er kan dagelijks gezwommen worden tot 4 
september van 10.00 – 17.00 uur

Openstelling Buitenbad

Sportcafé Nol
Sporthal Zeewijk heeft een nieuwe uitbater voor de 
horeca.
Vandaag is het contract getekend door de manager 
van Sportloket Velsen Fré van Geldorp en de nieuwe 
Arnold van Hooff (zeg maar Nol).
Wij wensen Sportcafé Nol veel succes.

Dit jaar wordt voor de 38e keer de Zwem4daagse in 
De Heerenduinen georganiseerd. De Zwem4daagse 
start op maandag 10 juli en duurt tot en met 14 juli. 
Er kan gestart worden tussen 18:15 en 20:00 uur. Van 
de 5 avonden moeten er minimaal 4 gezwommen 
worden.
Voor kinderen geldt een speciaal schooltarief van 
€5,- inclusief medaille. Zij dienen zich dan ook via 
school aan te melden. Volwassenen dienen zich via 
de receptie aan te melden en betalen het normale 
tarief van €10,- 
De medaille uitreiking is alleen op vrijdag. Alle deel-
nemers dienen in het bezit te zijn van een zwemdi-
ploma. 
Op het buitenterrein vinden diverse activiteiten 
plaats waaronder demonstraties van Velsense sport-
verenigingen. Noteer de datum alvast in de agenda 
en graag tot 10 juli.

Zwemvierdaagse in De Heerenduinen

Vaderdag aanbieding
Verras je vader op vaderdag met een lekkere 
duik in het zwembad.Op zondag 18 juni is het 
Vaderdag en heeft vader indien begeleidt door 
een betalend kind (voor jeugd t/m 15 jaar) gratis 
toegang tot De Heerenduinen. Voor actuele 
openingstijden zie www.zwembadvelsen.nl

In de maand juni staan er verschillende school-
sporttoernooien op de agenda. Op 8 juni vindt 
de schooltriatlon plaats voor de leerlingen van 
groep zes. Het programma bestaat uit 600 meter 
hardlopen, 150 meter zwemmen en een storm-
baan. De triatlon vindt plaats in zwembad De 
Heerenduinen. Het jaarlijkse Peanutbaltoernooi 
vindt plaats op maandag 12 juni voor leerlingen uit 
groep 7 en wordt gehouden op sportpark De Elta. 
Het toernooi wordt onder andere georganiseerd 
door Honk- en Softbal Terrasvogels. Leerlingen van 
groep vijf kunnen op vrijdag 30 juni deelnemen 
met het atletiekscholen toernooi, Olympic Velsen. 
Tijdens dit toernooi zullen de kinderen verschil-
lende onderdelen van de atletieksport beoefe-
nen, zoals verspringen, hoogspringen, sprint en 
balwerpen enz. 

Schoolsport toernooien 

3 juni NK � yboarden Villa Westend
 
8 juni Schooltriatlon
 
10 juni Van Delden voetbaltoernooi

11 juni Rabobank Fietsdag

11 juni  Decathlon Tour Ride 

12 juni Schoolpeanutbaltoernooi

13 t/m 16 juni Avondvierdaagse Velsen Noord 
 & Velserbroek

24 juni De ronde om Noord- Holland

24 en 25 juni Beachrugby toernooi voor jeugd

30 juni Olympic Velsen
                   

Stichting SportSupport 
biedt  een nieuw project 
aan genaamd ‘Gezond en 
wel in Zee- en Duinwijk’.
Het doel van dit project is 
om de kennis van de kin-
deren over een gezonde 

leefstijl te bevorderen en om de kinderen meer en beter 
te laten bewegen en ze te leren samen spelen.
Tijdens de lessenreeks “ Vallen &  Opstaan”  vinden er 
motorische testen plaats met de mogelijkheid kinderen 
door te verwijzen naar Fysiotherapie Maas. De lessen-

GIDS-IJmuiden
reeks vallen en opstaan wordt gegeven aan groep 1, 2, 3 
en 4 op basisschool De Zefier en bestaan uit 6 lessen van 
één uur. 
De lessenreeks “Bewegen & Voeding “ wordt als pilot 
aangeboden op De Zefier aan kinderen tussen 8 en 
12 jaar. Tijdens deze lessen gaan de kinderen samen 
sporten, koken en krijgen ze informatie over gezonde 
voeding. 
De naschoolse activiteiten worden georganiseerd 
door buurtsportcoach Milanne. Deze vinden plaats op 
maandag van 15:00-16:00 uur voor groep  1 t/m 4 en op 
donderdag van 15:00-16:00 uur voor 5 t/m 8. 




