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 ZomerHockey!
op Strawberries

Kijk op www.khc-strawberries.nl 

Iedereen van 4 jr - 12 jr (m/v) op zaterdag van 10.00u - 10.45u 
Iedereen van 13 jr - 18 jr (m/v) op dinsdag van 19.30u - 20.30u
Sticks aanwezig! Onder leiding van gediplomeerde trainers.

Data zomerhockey:
Za: 22/6 - 29/6 - 13/7 - 20/7 - 27/7 - 17/8.
Di: 25/6 - 2/7 - 9/7 - 16/7 - 23/7 - 20/8.

GRATIS

pvc

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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MEER DAGLICHT 
IN UW WONING?
KIES VOOR EEN SCHUIFPUI!

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN

GEEN KRANT?
0251-674433

Dorpsfeest Driehuis weer groot succes
Velsen - Het zit er weer op voor de Driehuizenaren. Hun jaarlijkse dorpsfeest was weer een heerlijk feestje. Zaterdagavond aten traditiegetrouw 
400 dorpsgenoten aan lange tafels en ze lieten zich niet afschrikken door het druilerige weer, paraplu’s maakten het extra gezellig. Ook voor de 
jeugd was er weer van alles te beleven op het drie dagen durende dorpsfeest.  (foto: Ton van Steijn)

Drugspand afgesloten
Santpoort - Op 29 mei tro�en 
medewerkers van de politie in 
een woning aan de Santpoort-
se Dreef 84, in Santpoort-Noord 
een handelshoeveelheid hard-
drugs aan. In Velsen wordt geen 
productie van en illegale handel 
in drugs getolereerd. Deze acti-
viteiten tasten de openbare or-
de en het woon- en leefklimaat 
ernstig aan. 
Burgemeester Dales sloot daar-
om donderdag 4 juli de wo-
ning waar harddrugs zijn aan-
getro�en voor de duur van twee 
maanden, op grond van artikel 
13b Opiumwet. Dat betekent 
dat tot 4 september 2019 nie-
mand de woning mag betreden. 
,,Ik vind het van groot belang 

dat we deze vorm van crimina-
liteit opsporen en aanpakken. 
Dat kunnen politie en gemeente 
niet alleen. We hebben daarbij 
de ogen en oren van onze inwo-
ners hard nodig. Daarom roep 
ik alle inwoners van Velsen op 
om bij de politie te melden als 
u signalen heeft dat in uw buurt 
drugs verhandeld worden of 
een hennepkwekerij of drugsla-
boratorium aanwezig zijn”, aldus 
burgemeester Frank Dales. Mel-
den kan via de gewone num-
mers van de politie (0900-8844 
of bij spoed 112), maar ook via 
Meld Misdaad Anoniem (0800-
7000 of www.meldmisdaadano-
niem.nl). (foto: Reinder Weidijk 
Fotogra�e)

IJmuiden is Nederlands kampioen rijker
Regio - Jens Dekker voetbalt al 
jaren bij SVIJ in de jeugdselec-
ties. Dat is voor de dertienjarige 
al een hele prestatie, aangezien 
bij hem in 2013 Diabetes type 1 
is geconstateerd. Zaterdag 29 ju-
ni heeft hij de Bas van de Goor Di-
abetescup - NK Voetbal 2019 voor 
10 tot 14- jarigen gewonnen met 
het voetbalteam uit Noord-Hol-
land.
Afgelopen april is Jens tijdens een 
selectiedag in onze provincie ge-
selecteerd om tijdens de �nale-
dag Noord-Holland te vertegen-
woordigen tijdens de Bas van der 
Goor Diabetescup - NK voetbal 
2019. Zaterdag 29 juni streden 
twaalf teams uit de Nederlandse 

provincies in het tropische Zwolle 
om de Diabetescup. Er werd ge-
streden, gelachen, gezweet, ge-
klapt en gejuicht en na een span-
nende poulefase en kruis�nales 
namen uiteindelijk de teams uit 
Noord-Holland en Noord-Brabant 
het tegen elkaar op in de �nale. 
Het Noord-Hollandse team won 
deze �nale overtuigend met 2-0.
De prestatie van Jens geeft aan 
dat ondanks de diabetes (type 1) 
sporten mogelijk is, zelfs op hoog 
niveau. Dat laat bijvoorbeeld Jan 
Arie Van der Heijden, voetbal-
ler van Feyenoord, ook wekelijks 
zien. Hij heeft net als Jens diabe-
tes type 1. Sporten is voor men-
sen met diabetes best ingewik-

keld, maar sporten voor mensen 
met diabetes is juist erg belang-
rijk. Het kan ervoor zorgen dat je 
je bloedsuikerwaardes beter on-
der controle krijgt en het zorgt er 
bijna altijd voor dat er minder in-
suline en andere medicijnen no-
dig zijn. 
De Bas van de Goor Foundation 
verbetert de kwaliteit van leven 
van mensen met diabetes door 
middel van sport en bewegen. 
Daarvoor informeren ze mensen 
met diabetes over de positieve 
e�ecten van sport en bewegen 
en laten ze de mensen deze er-
varen. Zo willen ze inspireren tot 
een sportief leven met diabetes. 
(foto: aangeleverd)
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Veiligheid gaat boven alles bij 
oversteek snelbusbaan
20 maart 2019 raakte een 15-jarige jon-
gen zwaargewond bij de oversteek met 
de snelbusbaan, die de Zeeweg in IJmui-
den kruist. Zijn moeder  startte na het on-
geluk een petitie om de oversteek veiliger 
te maken. De petitie werd 798 keer onder-
tekend. 

Wethouder Bram Diepstraten deelde de zorg. 
Hij heeft persoonlijk zijn medeleven betuigd 
in een telefoongesprek met de moeder van 
het slachto� er. Verder heeft hij de situatie ter 
plekke bekeken samen met het nichtje van 
het slachto� er. Daarnaast ging hij in gesprek 
met de beheerder van de busbaan, Provincie 
Noord-Holland (PNH). Dit leidde tot de vol-
gende verbeteringen rondom de betre� ende 
oversteek: 

• De instelling van de verkeerslichten bij 
de oversteek is aangepast. Het duurt lan-
ger voordat de bus mag doorrijden bij 

het verkeerslicht. Daardoor passeren de 
bussen het kruispunt met een lage snel-
heid van ca. 20 km/uur.

• de verkeerslichten voor voetgangers, 
fi etsers  én auto’s gaan gelijktijdig naar 
geel en rood. (actie PNH)

• De plek van de ‘verleen voorrang’ borden 
is verbeterd. (actie Velsen)

• Het afsnijden van de bocht van/naar 
fi etspad langs busbaan is onmogelijk ge-
maakt d.m.v. een hekje. (actie Velsen)

• Het groen is gesnoeid om uitzicht te ver-
beteren. (actie Velsen)

Verder komt er nog een markering op het 
wegdek van de busbaan om het kruispunt ex-
tra op te laten vallen (actie PNH).

Met deze maatregelen willen de gemeente 
Velsen en de Provincie Noord-Holland de 
veiligheid op de oversteek verbeteren. 

Nieuw maaibeheer
De Gemeente Velsen gaat vanaf dit jaar 
experimenteren met nieuwe vormen van 
(minder) maaien waar insecten, klei-
ne dieren en mensen vrolijk van worden. 
In het verleden werd bij de meeste maai-
beurten het hele veld gemaaid, terwijl dit 
eigenlijk niet zo goed is voor de fl ora en 
fauna. Bij het ‘nieuwe’ maaibeheer, waar-
mee we de biodiversiteit willen vergroten, 
wordt er op meerdere locaties minder ge-
maaid dan andere jaren, namelijk 1 á 2 keer 
per jaar. Hierna wordt het gemaaide gras 
verzameld en afgevoerd. Dit zorgt ervoor 
dat de grond schraler wordt, waardoor an-
dere planten (zoals bloemen- en kruiden-
planten) de kans krijgen om te groeien. 
Wethouder Sebastian Dinjens: ‘ Soms zijn 
kleine veranderingen genoeg voor grote 
verschillen’.

Binnen gemeente Velsen zijn er zeven proef-
locaties waar wij gestart zijn met sinusmaai-
en. Dit is het maaien in wisselende patronen, 
zodat er veel variatie in hoogte, bloemen en 
soorten groen ontstaat. We gaan niet in één 

keer hele velden maaien, maar laten ook een 
deel ongemaaid. Het ongemaaide deel kan 
dan bij een latere maaibeurt alsnog gemaaid 
worden, terwijl dan weer een ander deel van 
de oppervlakte ongemaaid blijft. Het idee 
hierachter is dat er op deze manier ook na een 
maaibeurt voedsel te vinden is en schuilmo-
gelijkheden overblijven voor kleine dieren 
in het groen. Op de velden zijn slingerende 
maaipaden te vinden, de zogeheten sinuspa-
den. Deze paden worden iedere maaibeurt 
weer anders gemaaid. Meer informatie? 
www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer/

Deze nieuwe manier van maaien zorgt voor 
het vergroten van de biodiversiteit en verbe-
tert de leefomgeving van de bij. Bijen halen 
hun voedsel uit bloemen die binnen een aan-
tal honderden meters van hun nestelplaats 
bloeien. Wanneer een voedselbron wegvalt 
als gevolg van een maaibeurt, moeten er uit-
wijkmogelijkheden zijn om elders voedsel te 
zoeken. Als deze er niet zijn, kan de bij geen 
voedsel vinden en verminderd de bijenpopu-
latie.

Hoe staat het nu met de evaluatie 
nieuwe afvalinzameling?
In mei kon iedereen in Velsen via een di-
gitale enquête zijn of haar mening ge-
ven over het nieuwe afvalinzamelsysteem. 
Daarbij was ook ruimte voor eigen inbreng 
en toelichting. Begin juni hadden we al 
3200 ingevulde enquêtes terug! Heel 
waardevol, bedankt daarvoor. Het verwer-
ken van alle informatie kost tijd. Maar we 
geven hierbij graag alvast een overzicht 
van de eerste resultaten.

Ervaringen per woonkern 
In Driehuis, Santpoort-Zuid, Santpoort-
Noord en Velsen-Zuid blijken respondenten  
het meest tevreden over het nieuwe systeem. 
In Velserbroek en Velsen-Noord is men ver-
deeld over het nieuwe systeem; de ene helft 
van de respondenten is tevreden, de andere 
helft niet. In IJmuiden zijn geënquêteerden 
het minst tevreden. Sommige redenen om 
ontevreden te zijn, zijn in elke wijk hetzelfde

Wat kan nog beter?
De drie meest benoemde ergernissen over af-
valverzameling zijn:
• De oranje, plastic bak vindt vrijwel ie-

dereen gemakkelijk., Maar vier weken 
wachten tot de bak wordt geleegd, duurt 
te lang  De bak zit vaak na twee of drie 
weken al vol, waardoor plastic/blik/
drankkartons alsnog bij het restafval 
gaan. 

• De  ondergrondse containers voor rest-
afval zijn vaak vol.. Daardoor zetten 
mensen hun afvalzakken ernaast, wat 
voorzwerfvuil en overlast zorgt. 

• Vooral minder mobiele bewoners  vra-
gen aandacht voor de loopafstand naar 
de ondergrondse container. 

Andere reacties gaan over het lang buiten-
staan van rolemmers, beperkte  parkeer-
ruimte bij de aanbiedplaatsen voor rolcon-
tainers, meer handhaving op afval dat naast 
containers wordt gezet, de app van HVC die 
niet altijd goed werkt, de afvalpas, de vraag 
hoe het nu zit met de kosten van inzameling 
en verwerking van afval en de twijfels over 
of al het gescheiden afval ook wel gescheiden 
verwerkt wordt.

Wat is de volgende stap?
De gemeente gaat verder met het verwerken 
van alle reacties. Eind augustus geven we:
een uitgebreid overzicht van alle resultaten
antwoorden op de meest gestelde vragen
toelichting op alle opmerkingen over de af-
valverwerking
aan hoe we waar mogelijk knelpunten oplos-
sen. 
Dankzij de ingevulde enquêtes kunnen we 
onze afvalverzameling gericht verbeteren 
voor een schone omgeving.  

 SportContrainer in Velserbroek
De SportContrainer is verplaatst en staat 
nu op de 4e locatie in Velsen, aan de Wie-
ringeraak te Velserbroek.

Een SportContrainer is een uitklapbare 
zeecontainer, een kruising tussen een sport-
toestel en een buitensportaccommodatie. 
Hierop kun je eindeloos veel sportactivitei-
ten uitoefenen: denk aan bootcamp, crossfi t, 
outdoor fi tness, obstacle runs en survival.

De SportContrainer is vrij toegankelijk en 
kan door iedereen worden gebruikt. Sport-
aanbieders en vakleerkrachten uit het onder-
wijs kunnen een code bij Sportloket Velsen 
aanvragen om specifi ek trainingsmaterialen 
uit de SportContrainer te gebruiken. 

Meer informatie: 0255-567666 of stuur een 
mail naar sportloket@velsen.nl (Foto Rein-
der Weidijk)
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Op woensdag 3 juli hebben de IJmuider 
Reddingsbrigade (Kees Buis), de Neder-
landse Kitesurf Vereniging (Joris van Es-
sen) en de gemeente Velsen (wethouder 
Bram Diepstraten) de intentieovereen-
komst ‘Proef Kitesurfen’ getekend.

De gemeente Velsen heeft de ambitie om de 
wind-, water- en durfsport te bevorderen en 
daarbij de veiligheid voor de strandbezoekers 
te waarborgen. De IJmuider Reddingsbriga-
de en de Nederlandse Kitesurf Vereniging 
zijn hierbij zeer belangrijke partners.
Wethouder Diepstraten is daarom bijzonder 
blij om samen een overeenkomst te tekenen 

waarin onder andere staat dat:
• Er een nieuwe zone-indeling is vastge-

steld
• Er een maandelijks overleg plaatsvindt 

tussen partners
• Er een spotbeheerder wordt aangesteld 

die als taak heeft kitesurfers aan te spre-
ken op onveilig gedrag (ook op het wa-
ter).

De overeenkomst geldt van 1 april 2019 tot 
1 oktober 2020. Er zijn recent nieuwe borden 
geplaatst zijn waarop is aangegeven wat wel 
en niet mag, deze zijn speciaal gemaakt voor 
deze proef. (Foto Reinder Weidijk) 

Proef Kitesurfen

In haar herkenbare gele trui loopt Steef van 
NATUURlijk met Steef van Den Helder naar 
Cadzand in Zeeland. Elke dag lopen er ande-
re vrijwilligers met haar mee en ruimen ze sa-
men zwerfvuil op. Dit weekend kwam Steef 
aan  in Velsen tijdens haar wandeling langs 
de Nederlandse kust. 

Zaterdag 6 juli liep Steef haar 6e etappe van 

IJmuiden naar Zandvoort. In IJmuiden werd 
ze hartelijk ontvangen door wethouder Bram 
Diepstraten die haar goede inzet heeft geprezen. 
Met een grote groep vrijwilligers is vervolgens 
het IJmuiderstrand schoongemaakt. Speciaal 
was de hulp van kinderen van de Beestenbende. 
Net als Steef ruimen deze kinderen zwerfvuil op 
voor de dieren en het milieu. Ook zij waren na-
tuurlijk heel enthousiast over Steef.

Van Den Helder naar Cadzand
Opruimen van zwerfafval

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 29 juni tot en met 5 juli 
2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Dudokplein 1, restaureren kroonluchters 
(Rijksmonument) (02/07/2019) 52079-2019
Badweg 40, bouwen winkel/snackbar 
(02/07/2019) 52437-2019
Nabij Kennemermeer, tijdelijk plaatsen (t/m 
aug. 2023) 1 tiny house als kantoorfunctie, 
informatiepunt (03/07/2019)
53099-2019
Casembrootstraat 58, kappen 2 bomen 
(05/07/2019) 54293-2019

Velsen-Noord

Stratingplantsoen t.o.v. 52, plaatsen restant 
historische keldervloer en informatiepaneel 
(02/07/2019) 52124-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 76, restaure-
ren kozijnen (Gemeentelijk monument) 
(03/07/2019) 52757-2019
Bloemendaalsestraatweg / Van Dalenlaan, 
plaatsen 3 vlaggenmasten (03/07/2019) 
52982-2019
Blekersveld 25, aanbrengen reclame 
(03/07/2019) 52955-2019

Driehuis
Van Lenneplaan 28, uitbreiden begane grond, 
1ste verdieping, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (04/07/2019) 53798-2019

Velserbroek
Zandhoornbloem 10, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (03/07/2019) 52867-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactiviteit kun-
nen deze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 194, veranderen be-
drijfspand, 2 bovenwoningen naar 5 wonin-
gen, garage (02/07/2019) 27043-2019
Lijsterlaan 17, vergroten zolderverdieping 
(03/07/2019) 31397-2019
Zeeweg 113 - 117 en Willemsbeekweg 108, 
bouwen woning, galerie met woning en 20 
hotelkamers (05/07/2019) 21917-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, legaliseren uit-

breiding fi tness en welness/ sauna (binnen- 
en buitenruimte) (04/07/2019) 31587-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Herenlaan 1, bouwen woning (05/07/2019) 
18717-2018

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg ong., vervan-
gen bestaande ondergrondse waterleiding 
(04/07/2019) 6176-2019

Ingekomen aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7

IJmuiden
Der Amsterdam Krimi (DAK), op 24 en 25 
juli 2019 van 07:00 tot 18:00 uur, locatie: 
Noordersluisweg (03/07/2019)
52573-2019

Wij zijn er voor u!
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij de da-
gelijkse dingen, zoals het op orde houden 
van uw huis, zorg voor uzelf of anderen, 
uw administratie? Hebt u weinig contac-
ten of zit u niet lekker in uw vel?

Voor vragen waar u zelf niet uitkomt, kunt u 
terecht bij het Informatiepunt van het Soci-
aal Wijkteam Velsen. In Velsen-Noord zit-
ten wij elke woensdag van 11:30 tot 12:30 uur 
voor u klaar. Kom langs bij Wijkcentrum de 
Stek op adres Heirweg 2 in Velsen-Noord! 

Let op: van 14 juli tot 2 augustus is De Stek 
gesloten en is er geen Informatiepunt. Heeft 
u een vraag? Bel ons op 088 - 887 6970!
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen,  Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden 
Piet Heinstraat 66, plaatsen dakopbouw, ver-
groten 1ste verdieping (01/07/2019) 12762-
2019
Snippenbos 66, bouwen veranda 
(02/07/2019) 28457-2019
Egmondstraat 6, uitbreiden bestaand be-
drijfsgebouw met opslag- en distributieruim-
ten (03/07/2019) 6846-2019
Stolstraat 20, verhogen nok incl. dakkapellen 

(voor- en achterzijde) (04/07/2019) 22313-
2019
Vareniusstraat 16, doorbreken muur en in-
stalleren beveiligingsinstallatie (05/07/2019) 
48482-2019
Willemsbeekweg 64, wijzigen winkelpand 
naar winkel, 2 woningen (05/07/2019) 
32537-2019

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 104, bouwen erker 
(05/07/2019) 42861-2019
Paramaribostraat 54, bouwen erker 
(05/07/2019) 28875-2019
Crijnssenstraat 16, vervangen voordeur, gara-
gedeur (04/07/2019) 39478-2019
Hagelingerweg 183, vervangen schuur met 
kliko ombouw (02/07/2019) 33189-2019
Duin- en Kruidbergerweg 60, legaliseren 
wijziging open haard (Rijksmonument) 
(03/07/2019) 31418-2019

Velserbroek
Zandhoornbloem 10, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (04/07/2019) 52867-2019
Pijpbloem 2, plaatsen twee dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (05/07/2019) 46435-
2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

IJmuiden
Rijnstraat 61, plaatsen dakopbouw 
(02/07/2019) 19107-2019

Verleende omgevingsvergunning – uitge-
breide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij een omgevingsver-

gunning hebben verleend voor:

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 52-54-56, wijzi-
gen gebruiksfunctie Koetshuis in een hore-
cafunctie (Rijksmonument) (03/07/2019) 
24538-2017  

De omgevingsvergunning, de verklarin-
gen van geen bedenkingen en de bijhorende 
stukken ligt met ingang van 12 juli 2019 ge-
durende zes weken ter inzage bij de afdeling 
Publiekszaken. Tevens zijn de besluiten in 
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
NL.IMRO.0453.OM0035DUINKOETSHU1-
R001.

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ontwerp om-
gevingsvergunning, en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs 
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd 
beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te 
zijn ingediend binnen een termijn van zes we-
ken met ingang van de dag na die waarop het 
besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 
een voorlopige voorziening te tre� en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voorwaard

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het on-
derstaande besluit gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Vel-
sen of burgemeester van Velsen,  Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend voor: 

Velserbroek
Huttenbouw Velserbroek 2019, op 15 juli 
2019 van 12:00 tot 17:30 uur; 16 juli 2019 van 
10:00 tot 17:30 uur; 17 juli 2019 van 10:00 tot 
21:00 uur; 18 juli 2019 van 10:00 tot 17:00 uur, 
locatie: Grote Buitendijk tegenover nummer 
214 (04/07/2019) 35610-2019

Vastgesteld bestemmingsplan Biezenweg
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat de gemeenteraad van Vel-
sen in zijn vergadering van 27 juni 2019 
het bestemmingsplan Biezenweg (idn: 
NL.IMRO.0453.BP1402BIEZENWEG1-
R001) heeft vastgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan Biezenweg heeft hier-
aan voorafgaand vanaf vrijdag 15 maart 
2019 gedurende zes weken voor een ie-
der ter inzage gelegen. Binnen deze ter-
mijn is één zienswijze ingediend.

Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan Biezenweg 
maakt op het perceel Biezenweg 70 de bouw 
van twee woningen en het vervangen van de 
voormalige bedrijfswoning tot woning moge-
lijk. Hier was eerder een tuincentrum geves-
tigd. Ook wordt het gehele perceel natuurlijk 
ingericht. 

Ligging plangebied
Het plangebied ligt in het gebied ‘De Biezen’, 
gelegen tussen Santpoort-Noord en Drie-
huis. Het plangebied wordt ten zuiden be-
grensd door de Biezenweg en ten noorden 
door de spoorlijn Haarlem - Beverwijk. Ten 
westen ligt het plan op ongeveer 175 me-
ter van de Hagelingerweg en ten oosten op 
een afstand van ongeveer 280 meter van het 
Spekkenwegje.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, ligt het vastgestelde bestemmings-
plan Biezenweg voor een ieder met ingang 
van 12 juli 2019 gedurende zes weken ter in-
zage.  

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 

Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij 
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt 
en belanghebbenden die kunnen aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de gemeente-
raad kenbaar te maken, kunnen beroep indie-
nen. Met ingang van de dag nadat het besluit 
ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes 
weken beroep worden ingediend bij de Raad 
van State. 
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door 
de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen 
kan door belanghebbenden daartegen even-
eens beroep worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is 
een gri¢  erecht verschuldigd. Het beroep-
schrift dient in tweevoud te worden gezon-
den aan de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking daags na afl oop 
van de genoemde beroepstermijn. Het instel-
len van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Belanghebbenden die beroep 
hebben ingesteld kunnen verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Indien binnen de 
termijn naast het beroepschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het be-
sluit niet in werking voordat op het verzoek 
is beslist.
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Kapmeldingen
In Velsen-Noord en Velserbroek zijn bij een 
aantal Iepen de iepziekte aangetro
 en. 

Locaties Velsen-Noord
•  Wijkeroogpark kanaalzijde: 3 iepen om-

trek <20 cm
•  Pontweg: 1 iep omtrek 30-50 cm
•  Pontweg bij lantaarnpaal nr. 45 links 

rechts achter: 10 iepen omtrek <20 cm

•  Pontweg bij lantaarnpaal nr. 43 links en 
rechts: 3 iepen omtrek <20 cm

•  Pontweg bij lantaarnpaal nr. 07b: 1 iep 
omtrek 30-50 cm

•  Pontweg bij lantaarnpaal nr. 30-32: 1 iep 
omtrek < 20 cm

•  Pontweg bij lantaarnpaal nr.10: 12 iepen 
omtrek <20 cm en 1 iep omtrek 30-50 cm

•  Grote hout of koningsweg t.o. 68: 1 iep 

omtrek 20-30 cm
•  Grote hout of koningsweg t.o. 68 links 

langs pad: 1 iep omtrek 20-30 cm
•  Wenckenbachstraat tussen lantaarn-

paal nr 48A-49A t/h van Staalhavenweg: 
5 iepen omtrek <20 cm

•  Van Diepenstraat nr. 30: 1 iep omtrek 30-
50 cm

 

Bij iepziekte zijn wij verplicht om deze bo-
men te verwijderen. Dit voorkomt dat de 
ziekte zich verder verspreid onder de be-
staande Iepen. 

Melden kappen linde in Velsen-Zuid
•  Aan de  Oosterpad  in Velsen-Zuid wordt 

een boom gekapt. Het gaat om één Linde.  
De vitaliteit van deze boom is slecht. 

 Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij een omge-
vingsvergunning hebben verleend voor:

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 52-54-56, wijzigen 
van de gebruiksfunctie van het Koetshuis in 
een horecafunctie (03/07/2019) 24538-2017 
(Rijksmonument)

De omgevingsvergunning, de verklarin-
gen van geen bedenkingen en de bijhorende 

stukken ligt met ingang van 12 juli 2019 ge-
durende zes weken ter inzage bij de afdeling 
Publiekszaken. Tevens zijn de besluiten in 
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
NL.IMRO.0453.OM0035DUINKOETSHU1-
R001.

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwerp omge-
vingsvergunning, en belanghebbenden die 

kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs 
niet toe in staat zijn geweest, een gemoti-
veerd beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te 
zijn ingediend binnen een termijn van zes 
weken met ingang van de dag na die waarop 
het besluit ter inzage is gelegd bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, sec-
tor Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 

een voorlopige voorziening te tre
 en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat 
ook beroep is ingesteld.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voorwaard

Ontwerpwijzigingsplan Ambachtsweg Velserbroek 
Aankondiging
Burgemeester en wethouders willen een 
wijzigingsplan vaststellen voor de loca-
tie Ambachtsweg te Velserbroek.

Aanleiding
In het bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Velserbroek is een wijzigingsmogelijkheid 
opgenomen voor de wijziging van de bestem-
ming om de bouw van de lunchroom mogelijk 
te maken. De lunchroom krijgt een opper-
vlakte van 90 m2, met een terras van 60 m2.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de Ambachtsweg in 
Velserbroek, op ongeveer 25 meter afstand 
van buurtcentrum De Koe, bij de vissteiger. 
De vissteiger blijft in de nieuwe situatie toe-
gankelijk. 

Plan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan 
(idn: NL.IMRO.0453.WP1309AMBACHTS-

WEG1-O001) ligt met ingang van 12 juli 2019 
gedurende zes weken voor een ieder ter inza-
ge. Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen 
tevens de daarop betrekking hebbende on-
derzoeken en rapportages ter inzage. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelij-
keplannen.nl en www.velsen.nl/actueel/be-
stemmingsplannen. 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-
ge ligt, kunt u een zienswijze indienen op het 
ontwerpwijzigingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan:
college van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 

“zienswijze wijzigingsplan Ambachtsweg, 
zaaknummer 53255-2019”. Vergeet daarbij 
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te ge-
ven.
Voor het indienen van mondelinge zienswij-

zen kunt u een afspraak maken met de behan-
delend ambtenaar, de heer Bethlehem, tele-
foonnummer 0255-567682. 
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Opbrengst Vriendinnen Verwendag
750 euro voor Voedselbank Velsen

Het werd een topdag op zater-
dag 22 juni met prachtig weer en 
veel mooie momenten. DJ Mark 
Hofmans zorgde met zijn muziek 
voor de juiste sfeer en zogenoem-
de complimentenmeisjes liepen 
rond om persoonlijk geschreven 
echt gemeende complimenten 
uit te delen aan voorbijgangers. 
Op het Broekbergenplein werden 
verwentassen verkocht, fraaie en 
duurzame tasjes, die gevuld kon-
den worden met allerlei leuke klei-
ne cadeautjes van de winkeliers. 
Uit de opbrengst van deze actie 
is nu een bedrag van 750 euro ge-

schonken aan de Voedselbank Vel-
sen. Wanneer een huishouden in 
IJmuiden, Velsen-Zuid, Driehuis, 
Santpoort of Velserbroek zelf �-
nancieel niet meer in staat is om 
een goede maaltijd op tafel te zet-
ten, kan een beroep worden ge-
daan op de Voedselbank Velsen. 
Het uitgangspunt daarbij is dat het 
om een tijdelijke ondersteuning 
gaat, daarom wordt ook samen-
gewerkt met lokale organisaties 
die de cliënten ondersteunen om 
weer op eigen benen te kunnen 
staan. Voor het kunnen uitgeven 
van voedselpakketten is men af-

hankelijk van donaties. Ook de do-
natie van de Santpoortse Winke-
liersvereniging is daarbij zeer wel-
kom. Deze week werd de cheque 
door Martine van der Heide (No 
Lemons, Please) en Debby Thijssen 
(Lincherie Santpoort/Lengerique) 
overhandigd aan een delegatie 
van de Voedelbank Velsen. Zij heb-
ben de Vriendinnen Verwendag in 
samenwerking met Winkeliersver-
eniging Santpoort georganiseerd. 

Het bestuur van de Voedselbank 
Velsen was erg blij met de donatie. 
,,We kunnen hier weer heel veel 
mooie dingen mee doen’’, aldus 
een van de afgevaardigden van de 
voedselbank. 
Meer informatie over de Voedsel-
bank Velsen: www.voedselbank-
velsen.nl. (tekst: Bos Media Servi-
ces/foto: aangeleverd)

Santpoort - De Vriendinnen Verwendag, die vorige maand werd 
georganiseerd, heeft een mooi bedrag opgeleverd voor de Voed-
selbank Velsen. Op zaterdag 22 juni werd iedereen door de deel-
nemende winkeliers in het centrum van Santpoort extra in de 
watten gelegd. Er werden ook speciale verwentassen verkocht en 
dat leverde 750 euro op voor het goede doel.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL
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COLOFON

Het vooroorlogse Kennemer-
plein bevindt zich precies hal-
verwege tussen de Julianabrug 
en het Oosterduinplein aan de 
Kennemerlaan. Het plein ligt in-
geklemd tussen de James Watt-
straat en Mahustraat aan de west-
kant en de Edisonstraat en Hout-
manstraat aan de oostkant. Het 
plein ligt dus een blok oostelij-
ker dan het tegenwoordige Ken-
nemerplein. De naam ‘Kennemer-
plein’ wordt in januari 1919 met 
een raadsbesluit vastgesteld; dit 
jaar dus precies honderd jaar ge-
leden. Het Kennemerplein groeit 
uit tot een centraal plein met al-
lure in het IJmuiden ‘over de brug’, 
met onder meer winkels, de ‘Wit-
te Bioscoop’ en voor IJmuiden-
se begrippen statige woonhui-
zen en gebouwen. In het mid-
den bevindt zich een fraai plant-
soen met opgemetselde zitjes en 
bloembakken en een waterpartij 
met fontein.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
wordt de wijk ten westen van het 
plein gesloopt om een schoots-
veld tussen Duitse geschutsbun-
kers in de Heerenduinen en de 
Noordersluis aan te leggen. Dit 
schootsveld is de latere groen-
strook bestaande uit het Moer-
bergplantsoen en het Van Pop-
taplantsoen. Door de sloop ver-
dwijnt de bebouwing aan drie 
kanten van het Kennemerplein. 
Alleen de gebouwen aan de oost-
kant blijven staan. Ze staan er nog 
steeds, op de oostelijke hoeken 
van de Kennemerlaan met de Edi-
sonstraat en de Houtmanstraat.
Het plein blijft verder tot 1951 on-
bebouwd. Bij de uitvoering van 
het Wederopbouwplan wordt de 
Kennemerlaan dwars door het 
plein doorgetrokken. Aan weers-
zijden van het voormalige plein 

komen winkelgalerijen. In de ga-
lerij aan de noordkant zit lange 
tijd het City theater, IJmuidense 
laatste bioscoop.
Na een reconstructie van de Ken-
nemerlaan eind jaren tachtig 
van de vorige eeuw ontstaat een 
nieuw plein ter hoogte van de 
dan nieuwe Vomar. In mei 1989, 
dus dertig jaar geleden, besluit 
de raad om dit plein de naam 
‘Kennemerplein’ te geven. De al-
lure van het vooroorlogse plein 
blijft helaas achterwege. Een deel 
wordt ingericht als parkeerplaats 
voor de Vomar. Het plein wordt 
gebruikt voor onder meer rom-
melmarkten, kermissen en eve-
nementen zoals een tussenstop 
bij de intocht van Sinterklaas en 
sinds enkele jaren het Zomerfes-
tival.

Vanaf begin 2019 gaan het Ken-
nemerplein en omgeving op de 
schop ten behoeve van de aan-
leg van de zogenaamde ‘kleine 
centrumring’. Het gemeentebe-
stuur wil dat er minder verkeer 
door het centrum van IJmuiden 
rijdt. Hiertoe wordt onder meer 
een betere verbinding tussen het 
Moerbergplantsoen en de Julia-
nakade aangelegd. Samen met 
vertegenwoordiging uit de be-
tre�ende wijken is een ontwerp 
gemaakt van een nieuwe inrich-
ting van het Kennemerplein en 
het Van Poptaplantsoen. Tevens 
wordt een verbinding tussen het 
Van Poptaplantsoen en de Julia-
nakade aangelegd. In maart van 
dit jaar schreef ik in deze rubriek 
al over deze nieuwe rijverbin-
ding over de ‘verdwenen heuvel’, 
waaraan de Heuvelwijk zijn naam 
dankt.
In 2017-2018 heeft de gemeen-
te met bewoners en andere be-
langhebbenden, waaronder de 

organisatie van het jaarlijkse Zo-
merfestival, het ontwerp uitge-
werkt. In september 2018 is het 
de�nitieve plan vastgesteld. De 
gemeente schrijft hierover: ‘Het 
resultaat is een inrichting met 
maximale gebruikskwaliteit voor 
de bewoners en ruimte voor alle 
evenementen die op het Kenne-
merplein worden georganiseerd. 
Extra drempels, duidelijke mar-
keringen, extra parkeergelegen-
heid op het Moerbergplantsoen, 
goede zichtlijnen, zebrapaden en 
oog voor het belang van �etsers: 
het is een ontwerp geworden 
met nadruk op groen, veiligheid 
en verblijfskwaliteit.’ Meer infor-
matie over het ontwerp is te vin-
den onder de noemer ‘Project re-
constructie Kennemerplein’ op de 
website van de gemeente Velsen.
Dit voorjaar zijn de werkzaamhe-
den gestart. Momenteel zijn de 
eerste resultaten al goed zicht-
baar. Het Kennemerplein is klaar-
gestoomd voor de vuurdoop: 
vanaf volgende week vormt het 
plein een kleine week lang het 
middelpunt van het Zomerfesti-
val .IJmuiden! We zullen met z’n 
allen wel even moeten wennen 
aan de nieuwe situatie rond het 
Kennemerplein. Zo is het Moer-
bergplantsoen een voorrangs-
weg geworden. Of de versmalling 
van de rijbaan van de Kennemer-
laan en de daarbij samenkomen-
de �etsstroken en het Kennemer-
laan ter hoogte van het plein ooit 
zullen wennen… de toekomst zal 
het leren. Een schrale troost is dat 
de maximaal toegestane snelheid 
rond het vernieuwde plein is te-
ruggebracht tot 30 kilometer. Ge-
le bordjes duiden de verkeers-
deelnemers op de nieuwe situa-
tie. Goed uitkijken blijft uiteraard 
nodig! Reacties op social media 
over de nieuwe verkeersituatie 
zijn vooral verre van positief. Dat 
‘kritisch reageren’ zou je typisch 
IJmuidens kunnen noemen, maar 
laten we hopen dat het gemop-
per onterecht is en er geen kalve-
ren zullen verdrinken...

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor het Kennemerplein.

IJmuiden - Zaterdag 13 juli wordt 
op Plein 1945, van 09.00 tot 16.00 
uur, een ko�erbakmarkt georga-
niseerd. Hier worden geen kra-
men ingezet. De verkoop van 
tweedehandsartikelen wordt 
vanuit de ko�erbak of een kleed-

je gedaan. Wilt u deelnemen aan 
deze markt dan kan men contact 
opnemen met telefoonnummer 
0255-533233 of 06-10475023. De 
volgende ko�erbakmarkten zijn 
op 10 augustus, 21 september en 
5 oktober.

Kofferbakmarkt
op Plein 1945

Taxichauffeurs gezocht
Regio - Munckhof is gespeciali-
seerd in leerlingenvervoer en ver-
zorgt na de zomervakantie het 
vervoer van de schoolkinderen in 
de regio. Voor de uitvoering van 
het vervoer is Munckhof op zoek 
naar enthousiaste en sociale taxi-
chau�eurs. Ben jij in het bezit van 
een chau�eurskaart taxi, of ben 
je bereid om deze in samenwer-
king met Munckhof te halen? Ken 
je de weg in de regio, vind je het 
leuk om auto te rijden en wil je 
iedere dag prachtige gesprek-
ken voeren met de kinderen die 
je vervoert? Dan is de functie van 

taxichau�eur echt iets voor jou! 
Munckhof is een organisatie die 
volop in beweging is. Met 2000 
medewerkers en 23 vestigingen 
in Nederland helpt het bedrijf 
vele organisaties met personen-
vervoer. Het bedrijf investeert in 
opleidingen voor medewerkers, 
chau�eurs dragen bedrijfskle-
ding en Munckhof faciliteert ge-
zondheid en vitaliteit met eigen 
sportteams. 
Wilt u ook bij Munckhof komen 
werken? Kijk dan op www.wer-
kenbijmunckhof.nl. (foto: aange-
leverd)

Pulse Your Body:
Persoonlijke 
bodytectraining aan huis
IJmuiden - Wat je voelt, dat straal 
je uit! Bodytec is een slimme ma-
nier om lichamelijk in balans te 
raken. Het is een snelle, intensie-
ve en e�ciënte work-out voor je 
hele lijf. Een e�ectieve training 
om gezond af te vallen, fysieke 
klachten te verhelpen of sterkere 
en �ttere spieren op te bouwen. 
Een bodytectraining van twin-
tig minuten staat gelijk aan drie 
uur krachttraining. Je traint je he-
le lijf in een recordtijd. Pulse Your 
Body geeft personal bodytectrai-
ning bij je thuis. Je traint in je ver-
trouwde omgeving, op jouw ma-
nier. Zo zit je straks letterlijk en �-
guurlijk weer lekker in je vel. ,,Ie-
dereen verdient een kans om zich 

�t te voelen, op een manier waar 
je een goed gevoel bij krijgt”, 
vindt Prisca, personal trainer bij 
Pulse Your Body. Om het zelf eens 
aan den lijve te ervaren, biedt 
Pulse Your Body de mogelijkheid 
om een proe�es aan te vragen. 
Stuur hiervoor een bericht naar 
info@pulseyourbody.nl of bel: 06 
34093332. 
Het is bovendien nu extra voor-
delig om te starten met deze bij-
zondere work-out, want de eer-
ste tien mensen die zich aanmel-
den bij Pulse Your Body betalen 
slechts 300 euro voor een 10-rit-
tenkaart in plaats van het regulie-
re tarief van 325 euro. (foto: aan-
geleverd)

Holland paling:
Echt ambachtelijk gerookte paling
Spaarndam - De ambachtelijke 
paling van Holland Paling is een 
begrip in de wereld. Al sinds 1983 
wordt door de broers Simon en Ton 
Balm paling op ambachtelijke wij-
ze gerookt, maar het vak gaat over 
van generatie naar generatie en 
dat gaat terug tot 1832.
Het behandelen, roken en verwer-
ken van paling is hier meer dan een 
productieproces: ,,Het is ons leven, 
ons plezier en onze voldoening. 
De mensen met wie wij ons prach-
tige product verzorgen, zijn stuk 
voor stuk uniek. Het is vanwege 
ons team dat we het ambacht van 
het palingroken echt recht kunnen 
toedoen’’, aldus de broers. Met na-
me de ambachtelijkheid van het 
proces speelt een belangrijke rol bij 
de uiteindelijke smaakbeleving. Bij 
Holland Paling wordt net als vroe-
ger gerookt op authentieke, open 
ovens. De rook komt van eiken-
hout, dat geeft de paling een he-
le eigen, karakteristieke smaak. Ge-
rookte paling is heerlijk uit het vel, 
maar ook als �let is het een prach-

tig product. Die wordt, als van-
ouds, met de hand geproduceerd. 
,,Dit heeft twee voordelen ten op-
zichte van de machinale techniek 
die veel andere bedrijven hante-
ren. Ten eerste blijven er geen stuk-
jes huid of ingewanden achter, om-
dat je preciezer te werk kunt gaan. 
Ten tweede creëer je een extra mo-

ment om kwaliteit en schoonheid 
van het product te controleren.’’ 
Holland Paling is trots lid van Stich-
ting Dupan. Deze stichting zet zich 
ervoor in om het natuurlijke leefge-
bied van de aal te beschermen en 
daarmee duurzaam herstel van de-
ze diersoort te bevorderen. (foto: 
aangeleverd)
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Summer Vibes: heerlijk zomers sfeertje in centrum IJmuiden
IJmuiden - Gezelligheid troef, afgelopen zaterdag in het centrum van 
IJmuiden. Van Plein 1945 tot het Marktplein zette iedereen zijn bes-
te beentje voor om er een bruisend feest van te maken. BIZ IJmuiden 
Centrum (de ondernemersvereniging) organiseerde voor de tweede 
keer Summer Vibes, een gezellige zomerse braderie, met activiteiten 
voor jong en oud. Op Plein 1945, op het grote podium, traden ver-
schillende dansscholen en verenigingen op.  (foto’s: Erik Baalbergen)

Pupillen Rooswijk 
kampioen
Velsen-Noord - De directe te-
genstander om het kampioen-
schap had zaterdag de druk aar-
dig opgevoerd op de pupillen 
van Rooswijk. Door de winst van 
Cromtigers móest Rooswijk win-
nen van Bears om kampioen te 
worden.
Onder bijna Honkbalweek-ach-
tige omstandigheden (spandoe-
ken, muziek, een heuse spea-
ker en lekker veel publiek) start-
te zondagochtend de wedstrijd.
En de spanning had duidelijk vat 
op de groen-gele pupillen. Er was 
al snel een voorsprong, maar die 
bleef aanvankelijk maar twee 
puntjes; in het honkbal is die snel 
verdwenen. 
Uiteindelijk brak de ploeg open 
en mede dankzij twee homeruns 

en een paar heel goede veldac-
ties liepen de Velsen-Noorders 
uit naar 10-2. Het laatste punt-
je van de Bears mocht de pret 
niet meer drukken. Na de laat-
ste drie slag die door de pitcher 
van Rooswijk werd gegooid was 
het feest op sportpark Rooswijk. 
Met bloemen en een heus kam-
pioensshirt werd de ploeg gehul-
digd.
Na de zomerstop zal de ploeg 
door het behaalde kampioen-
schap hoger ingedeeld worden 
en zal het elke week extra goed 
moeten spelen om ook daar 
hoog mee te kunnen doen. 
Voor nu gaat de ploeg de zomer 
in met het �jne gevoel van het 
kampioenschap. (foto: aangele-
verd)

Extra 
Publieksdagen 
Forteiland 
IJmuiden - Om in de maanden ju-
li en augustus de vele toeristen en 
vakantiegangers in de regio de mo-
gelijkheid te bieden om het Fortei-
land te bezoeken zijn er ook deze zo-
mer vier extra bezoekdagen inge-
last: op de woensdagen 17 juli, 24 
juli, 7 augustus en 14 augustus. Met 
begeleiding van ervaren gidsen krij-
gen bezoekers gedurende onge-
veer 1,5 uur een boeiende rondlei-
ding in en rond het uit 1888 dateren-
de pantserfort dat door zijn ligging 
bij de sluizen en in het havenge-
bied in 1910 het zwaartepunt werd 
van de ‘Positie IJmuiden’. In 1940 na-
men de Duitsers de ‘Positie IJmui-
den’ over en noemden het toen de 
‘Festung  IJmuiden’. Vandaar de ve-
le bunkers op en om het Forteiland. 
Er is op deze woensdagen slechts 
één overtocht naar het Forteiland, 
die wordt verzorgd door het m.s. Ko-
ningin Emma van af het Sluisplein 
80. De boot vertrekt hier om 12.45 
uur; de retourvaart vanaf het eiland 
is om 15.15 uur. Men kan in de Koe-
pelzaal van het Fort, of op het aan-
grenzende buitenterras, genieten 
van een versnapering of een drank-
je. Pinnen is helaas op het eiland niet 
mogelijk. Voor mindervaliden is het 
fort met zijn soms nauwe gangen en 
trapjes moeilijk begaanbaar. Kaar-
ten kunnen vooraf worden besteld 
via www.ijmuidenserondvaart.nl, of 
telefonisch 0255-511676. Ook aan 
boord van de Koningin Emma kun-
nen kaarten worden gekocht. (foto: 
aangeleverd)

SOLI muziekavond op het plein
Santpoort-Noord - Op donder-
dag 11 juli speelt het opleidings-
orkest en het klein orkest van SO-
LI in de muziektent op het Broek-
bergenplein in Santpoort. Het re-
pertoire is zeer uiteenlopend, van 
jaren 60 rockmuziek tot aan Zuid-

Amerikaanse dansnummers, en 
van musical- en �lm repertoire tot 
songfestivalhits. Beide orkesten 
worden geleid door dirigent Henk 
Veldt. Het concert begint om 19.00 
uur. 
Tegelijkertijd wordt in het SOLI ge-

bouw aan het Kerkpad een limona-
deconcert gegeven door de jong-
ste deelnemers van SOLI, bestaan-
de uit de blok�uit-, slagwerk-, op-
stap-, en samenspelklas en de 
startklas volwassenen. Dit concert 
begint eveneens om 19.00 uur. 

Meer mensen en meer geld nodig:
Stichting IJmondig wil verder groeien
Regio - Sinds februari voert 
Stichting IJmondig een actie-
ve strijd voor een betere lucht-
kwaliteit in de regio. De in Wijk 
aan Zee opgerichte organisa-
tie kreeg direct landelijke be-
kendheid door een paginagro-
te advertentie in een landelijk 
dagblad, waarin premier Rut-
te werd opgeroepen om maat-
regelen te nemen tegen de 
luchtvervuiling door Tata Steel. 
Om de strijd te kunnen blijven 
voeren, wil Stichting IJmondig 
meer mensen bijeen brengen. 
Ook is meer geld nodig om 
bijvoorbeeld proceskosten te 
kunnen betalen.

Stof- en stankoverlast in de 
IJmond zijn bepaald niet 
nieuw. Vorig jaar werd door 
Tata Steel het eeuwfeest ge-
vierd en al die tijd bestaat er 
een soort haat-liefdeverhou-
ding tussen het bedrijf en de 
inwoners van de regio IJmond. 
Immers, enerzijds zorgt Tata 
Steel voor veel werkgelegen-
heid, anderzijds zijn er de no-
dige ongemakken, onder meer 
door de uitstoot van schadelij-

ke stoffen. Onderzoeken wa-
ren er in de loop der jaren re-
gelmatig. Tien jaar geleden 
bleek uit een onderzoek van 
het RIVM dat longkanker in Be-
verwijk en Velsen circa 33 pro-
cent vaker voor kwam dan in 
gebieden waar de emissies van 
het staalbedrijf niet of nau-
welijks een bijdrage leverden 
aan de lokale luchtverontreini-
ging. Dit jaar constateerde de-
zelfde organisatie dat de gra-
fietregens, die sinds enige tijd 
met regelmaat ontstaan, zwa-
re metalen als lood, vanadium 
en mangaan bevatten. De ge-
schatte hoeveelheden van de-
ze metalen waaraan kinde-
ren hierdoor ongewenst wor-
den blootgesteld worden be-
schouwd als ongewenst voor 
de gezondheid.

Voor Stichting IJmondig staat 
een gezonde en leefbare 
IJmond centraal. De normen 
van de World Health Organiza-
tion zijn daarbij het uitgangs-
punt en de organisatie doet er 
alles aan om Tata Steel te dwin-
gen zich aan de milieuvergun-

ningen te houden. Om dat 
doet te bereiken is een gang 
naar de rechter vaak onver-
mijdelijk en de proceskosten 
kunnen daarbij hoog oplopen. 
Daarom wil men samen op-
trekken met zo veel mogelijk 
inwoners in het gebied. ,,We 
ademen tenslotte ook allemaal 
dezelfde lucht’’, staat te lezen 
in een flyer die over dit thema 
is gemaakt. Stichting IJmondig 
roept de inwoners van deze re-
gio, die begaan zijn met het 
milieu en deze omgeving, op 
om deel te nemen door mid-
del van een financiële bijdrage 
of door bijvoorbeeld de petitie 
te tekenen om de gezondheid 
in de regio te verbeteren. Het 
streven is: ,,Een hechte groep 
die gaat voor verduurzaming 
en leefbaarheid van deze fijne 
plek met zijn unieke duinen, 
fantastische stranden en fijne 
mensen. Een streek die in on-
ze ogen nog best iets mooier 
en milieuvriendelijker kan’’, zo 
staat in de flyer te lezen. 
Kijk op https://ijmondig.com/
doe-mee voor uitgebreide in-
formatie. 

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !





14 11 juli 2019

Zomerleesbingo en -voorleesbingo
in de Bibliotheek en bij de SKOS
Velsen - Lezen en voorlezen 
is belangrijk voor kinderen. 
Uit talloze onderzoeken blijkt 
steeds weer dat het leesniveau 
van schoolgaande kinderen tij-
dens de zomervakantie achter-
uit gaat als er in die periode 
weinig tot niet gelezen wordt. 
Daarom organiseren zowel de 
bibliotheken in IJmuiden en 
Velserbroek als de kinderop-
vangorganisatie SKOS een lees- 
en voorleesbingo.

Bibliotheek
In de periode van 15 juli tot en 
met eind augustus is er een zo-
merleesbingo georganiseerd in 
de bibliotheek. Je kunt je bingo-
kaart afhalen in de vestigingen 
Velserboek en IJmuiden. Er is keu-
ze uit 3 soorten bingo, soorten 
kinderboeken, plaatsen & manie-
ren. Als je een bingo hebt, kun je 
een leuk prijsje grabbelen bij de 
balie van de Bibliotheek.
Bij de Bingo ‘plaatsen’ moet je bij-
voorbeeld op vreemde plaatsen 
lezen, zoals op de trap, op het 
schoolplein of op een stoel die 
kan draaien. Bij de bingo ‘manie-
ren’ krijg je een volle kaart door 
op vreemde manieren te lezen 
zoals: met een babystem, onder-
steboven, zingend of in je pyja-
ma. 
Dit alles om op een speelse ma-
nier lekker met lezen bezig te zijn. 
Voor de wat gevorderde lezer is er 
de bingo ‘soorten kinderboeken’ 
waar de jeugdige lezers worden 
uitgedaagd eens een ander soort 

boek te proberen. Voorbeelden 
zijn: een graphic novel, een ge-
dichtenbundel, een luisterboek 
of een boek over de natuur.
Je kunt de bingokaarten nu al af-
halen in de Bibliotheek. 

SKOS
De kinderopvang-organisatie 
richt zich meer op het voorlezen. 
men schrijft: ‘Gelukkig leest zo’n 
90% van de ouders van 2 tot 5 ja-
rigen regelmatig een boekje voor. 
Maar voor kinderen onder de 2 is 
dit slechts 30% en oudere kinde-
ren worden bijna helemaal niet 
meer voor gelezen. Terwijl het 
ook voor deze kinderen een heel 
intiem en leerzaam moment is.’
De voorleesbingo bij de SKOS 
heeft te maken met het insturen 
van foto’s. 
‘Maak de meest geweldige zo-

merfoto’s van jezelf (of van uw 
kind uiteraard) met je favoriete 
zomerboek en vink ze aan op je 
voorleesbingokaart. Dan win jij 
misschien wel een van de Boekie-
bags die wij samen met kinder-
boekenwinkel Kiekeboek hebben 
samengesteld! We geven maar 
liefst 3 Boekiebags weg met de 
leukste prijzen. In elke tas zit in ie-
der geval een mooi kinderboek 
van uitgeverij De Fontein en De 
Vierwindstreken. Voor elke leef-
tijdscategorie is er een te winnen; 
0-4 jaar, 5-7 jaar en 8-10 jaar. En 
het mooie is: Je kunt net zo vaak 
mee doen als je wilt!’
Stuur de grappigste, gekste, 
meest relaxte en/of liefste foto’s 
voor 1 september naar de SKOS 
via Facebook@skos.nl. Vermeld 
ook even je naam en leeftijd. (fo-
to: aangeleverd)

Fruitspiesjes voor de zwemmers
IJmuiden - Hoe verbind je de 
jongste en de oudste genera-
tie in onze samenleving met el-
kaar? Buurtsportcoach Anne-
lies Visser bedacht een crea-
tief plan. Ze nodigde bewoners 
van seniorencentrum Bree-
zicht uit om, samen met een 
aantal kinderen, fruitspiesjes 
te komen maken. Deze fruit-
spiesjes werden vrijdagavond 
uitgedeeld aan de deelnemers 
van de IJmuidense Zwem-
4daagse.

Fruitspiesjes maken is een acti-
viteit waaraan iedereen, jong of 
oud, eenvoudig kan deelnemen. 
Albert Heijn IJmuiden sponsor-
de het benodigde fruit en on-
der leiding van activiteitenbe-
geleiders Karin de Wit en Caro-
la Zwanenburg ging een aantal 
bewoners van Breezicht, samen 
met een groep kinderen, aan de 
slag. En hoewel de fruitspiesjes 
bij Breezicht waren gemaakt, was 
een groepje bewoners vrijdag-
avond zelf naar het IJmuidense 

zwembad gekomen om met ei-
gen ogen te zien hoe er gesmuld 
werd van de gezonde lekkernij. 
De activiteitenbegeleiders wil-
len graag meer van dit soort leu-
ke projecten organiseren en zijn 
daarom op zoek naar vrijwilli-
gers, die hen daarbij willen on-
dersteunen. 
Belangstellenden kunnen hier-
voor contact met Carola Zwa-
nenburg (c.zwanenburg@zorg-
balans.nl) leggen. (Bos Media 
Services)

Telstar ontmoet AZ in oefenwedstrijd
Velsen-Zuid - Op zaterdag 13 juli 
om 17.00 uur spelen Telstar en AZ 
een oefenwedstrijd in het Rabo-
bank IJmond Stadion. Een samen-
werking tussen gemeente Vel-
sen, de lokale politie en de afde-
ling veiligheidszaken van Telstar 
hebben er voor gezorgd dat de-
ze wedstrijd kan plaatsvinden. Er 
gelden echter wel bepaalde voor-
waarden voor de kaartverkoop:

• Er is op n op n verkoop. Dit 
houdt in dat u slechts n kaart 
per persoon kunt kopen, online 
of bij het Rabobank IJmond Sta-
dion;
• De kaartverkoop voor A  sup-
porters gaat geheel via AZ;
• A  supporters zullen geweigerd 
worden op de thuistribunes;
• Alle kaarten zijn  euro per stuk
• aterdag is er ook verkoop bij de 

hoofdingang;
• denti catie is verplicht.

In eerste instantie is alleen de 
west-tribune open voor de ver-
koop. De vakken A, B, E en F ge-
ven iedereen toegang tot Club 
West. 
Voor de vakken C en D worden 
gereserveerde kaarten verkocht 
voor de sponsoren.

IJmuidense op WK bodypainting

Een uit de hand gelopen hob-
by, zo noemt Sandra, eigenares-
se van Salon Dolphine aan de 
De Lumeystraat 25, haar activi-
teiten op het gebied van body-
painten zelf. 
Sinds 2013 schminkte ze op kin-
derfeestjes en evenementen, 

vervolgens ging ze de buiken 
van zwangere vrouwen beschil-
deren om ze zo een mooie her-
innering aan de zwangerschap 
te geven. 
Nadat ze ook de rug van haar 
eigen echtgenoot had beschil-
derd en steeds meer de smaak 

te pakken kreeg, besloot ze deel 
te nemen aan een wedstrijd. 
Dat ze daarmee direct in de prij-
zen zou vallen, had ze niet ver-
wacht. Sandra vertelt: ,,Sinds-
dien heb ik aan meerdere wed-
strijden in Dongen en Roden 
meegedaan. In het begin als 
amateur, een aantal prijzen la-
ter moest ik me in de categorie 
professional inschrijven.’’ Nadat 
ze in 2018 kampioen bodypain-
ten van Noord-Nederland werd, 
volgde haar deelname aan de 
French Bodypaint Awards. ,,Dat 
was mijn eerste buitenlandse 
wedstrijd en op het resultaat, 
een zesde plaats, ben ik bijzon-
der trots. Er waren achttien deel-
nemers, afkomstig uit meerdere 
landen, waardoor het echt een 
internationale wedstrijd werd. 
Het thema was ‘Poetry, The Po-
wer Of Words’; een heel breed 
thema, waardoor er een hoop 
verschillende mooie bodypaints 
werden gemaakt.’’

Inmiddels is Sandra dus afge-
reisd naar Oostenrijk voor haar 
eerste wereldkampioenschap. 
Ze kreeg het advies om zich in 
te schrijven voor de Amateur 
Awards, waar het niveau, in 
weerspraak met wat de naam 
doet vermoeden, flink hoog ligt. 
Over deelname aan wedstrijden 
zegt ze: ,,Het zijn geweldige er-
varingen. Vaak staan de deu-
ren open voor bezoekers, maar 
het blijft altijd een apart onder-
werp als je vertelt dat je dat in je 
vrije tijd doet. Mensen doen al-
tijd een beetje moeilijk en vra-
gen gelijk of zo’n model naakt 
is, wat bij wedstrijden zeker niet 
het geval is. Door de mooie be-
schilderingen kijk je ook eigen-
lijk helemaal niet meer naar de 
lichamen. Als painter ben je ei-
genlijk aan het snelschilderen 
op een lichaam dat als doek 
dient. Binnen zes uur staat er 
een prachtig kunstwerk op het 
lichaam van mijn geduldige mo-
del.’’ 
Het thema van de wedstrijd in 
Oostenrijk is ‘Galactic Zoo’ en 
daar heeft Sandra even een paar 
weken over na moeten denken. 
,,Ik wil mezelf namelijk altijd 
verbeteren en vernieuwen. Hoe 
het eruit komt te zien? Dat hou 
ik nog even geheim, het zou 
misschien ongeluk brengen...”

Sandra Telleman samen met haar model Branda Grapendaal. Deze fraaie 
beschildering leverde in Parijs de zesde plaats op (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Sandra Telleman staat letterlijk aan de vooravond van 
een bijzonder evenement. Morgen neemt ze deel aan het wereld-
kampioenschap bodypainting in het Oostenrijkse Klagenfurt. 
Eerder werd ze zesde tijdens een wedstrijd voor bodypainters in 
de Franse hoofdstad Parijs. Ook dit keer hoopt ze in de top tien 
te eindigen.

Zeldzame vlinders spotten in duinen

Regio - Wandel je deze maand 
door het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland dan is de kans 
groot dat je de duinparelmoer-
vlinder tegenkomt. 
Een zeldzame vlinder die in juni 
en juli met zijn fel oranje vleugels 
onze duinvalleien en duingras-
landen kleurt.
Vlinderkenner Joost Veer is vrij-
williger bij Natuurmonumenten: 
,,De duinparelmoervlinder is een 
actieve vlinder die zelden stilzit. 
Als je hem wilt bekijken maak je 
de meeste kans rondom wilde li-
guster. Dat is een warrig groeien-

de struik die wel tot 5 meter hoog 
kan worden en op dit moment 
volop in bloei staat. De witte sterk 
ruikende bloemen van de liguster 
produceren nectar waar de vlin-
ders dol op zijn. Verder drinken 
de vlinders ook graag de nectar 
van bijvoorbeeld distels en slan-
genkruid.” 

De duinparelmoervlinder is een 
zeldzame vlinder die in zijn tijd 
als rups afhankelijk is van het 
eten van duinviooltjes en honds-
viooltjes. Vanwege het dicht-
groeien van het duingebied en 

de terugloop van de konijnen-
stand kregen de viooltjes een 
aantal jaren minder kans om te 
groeien en dit zorgde weer voor 
minder duinparelmoervlinders. 
De begrazing van het duingebied 
door onder andere Schotse hoog-
landers en het creëren van meer 
kleine zandverstuivingen zorgt 
ervoor dat de viooltjes terugko-
men en dat er in de afgelopen ja-
ren weer meer vlinders in het ge-
bied voorkomen.

Wandeltips
Op www.natuurmonumenten.nl 
vind je verschillende wandelin-
gen die je door het gebied van 
de duinparelmoervlinder heen 
leiden. Wandel bijvoorbeeld de 
route van 14km vanaf een prach-
tig landgoed door de duinen naar 
de zee of wandel de zwarte rou-
te langs bloemrijke duinweides, 
open duin en parkbos.

Meer bloemen in je buurt
Het gaat niet overal goed met 
wilde bloemen en insecten. Wil je 
zelf wat doen voor meer bloemen 
in je buurt? Vraag het actiepakket 
aan via https://www.natuurmo-
numenten.nl/actiepakket . (foto: 
Joost Veer)

Waterbeestjes zoeken
Regio - Op zondag 21 juli om 13.00 
uur mag je weer waterbeestjes zoe-
ken op de prachtige buitenplaats 
Leyduin. In de natuur stikt het in het 
water van de leuke beestjes. Met een 
schepnetje kun je aan de slag om 
die naar boven te halen. Je mag je 
vangst in een loeppotje doen. Dan 
kun je die kleine diertjes veel beter 
bekijken. Moet je eens zien hoe bij-
zonder ze zijn...! 
Je wilt vast weten hoe die beestjes 
heten. Daarom zijn er handige zoek-
kaarten aanwezig waarop je de na-

men kunt vinden.
De boswachter van Landschap 
Noord-Holland zorgt voor de schep-
netjes en de loeppotjes, maar je ei-
gen netje meenemen mag natuur-
lijk ook!
Wanneer: zondag 21 juli van 13.00 
tot 15.00 uur. Vertrekpunt: Gasterij 
Leyduin. Parkeren op parkeerterrein 
buitenplaats Leyduin, Woestduin-
weg 4, 2114 BJ Vogelenzang. Daar-
vandaan is het 7 minuten lopen.
Reserveren: www.gaatumee.nl. (fo-
to: Dutchphoto)
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11 JULI
Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro per persoon.

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Exposities: Festung 
IJmuiden/Museumschatten, 4 
speurtochten/nieuw: Escape-
spel.

Soli muziekavond op het plein. 
Het opleidingsorkest en het klein 
orkets speelt in de muziektent op 
het Broekbergenplein in Sant-
poort-Noord. Aanvang 19.00 uur. 
Tegelijkertijd in het Soli gebouw, 
Kerkpad een limonadeconcert 
door de jongste deelnemers. Dit 
concert begint ook om 19.00 uur.

12 JULI
Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro per persoon.

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Exposities: Festung 
IJmuiden/Museumschatten, 4 
speurtochten/nieuw: Escape-
spel.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur.

Opening nieuwe expositie in pa-
viljoen Welgelegen, Dreef 3 in 
Haarlem. De expositie is op werk-
dagen te bezoeken van 09.00 tot 
17.00 uur. Op de foto werk van La-
rissa Ambachtsheer. (foto: aange-
leverd)

Inloopconcert in Dorpskerk 
Heemskerk op Kerkplein 1, orga-

niste Anja van der Ploeg, alt Ma-
riëtte van Berkum  en violiste Mir-
jam Visser-Fuchs, 15.30 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Young Art Festival in park Wes-
terhout in Beverwijk. Vanaf 16.00 
uur. (foto: M. Maljaars)

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Zomer op het Plein in Alkmaar op 
het Canadaplein. Cabaret, mu-
ziek, straattheater. Aanvang 20.30 
uur. Toegang gratis. Kijk voor 
het complete programma op 
www.zomerophetplein.nl. Van-
avond Matroesjka (foto: Curly and 
Straight 1600) en Herman in een 
Bakje Geitenkwark.

13 JULI
Kofferbakmarkt op Plein 1945 
in IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 
uur.
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Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro per persoon. (foto: 
aangeleverd)

Open dag Modelvliegclub FMS, 
Spaarndammerweg (nabij Golf-
baan) in Spaarnwoude van 
11.00 tot 16.00 uur (foto: aange-
leverd)

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

▲

Imkers houden open dag in heel 
Nederland. Kijk voor een locatie 
in de buurt op www.bijenhou-
ders.nl/landelijke-open-imkerij-
dag. (foto: aangeleverd)

Zeewijk wat vertel je me nou! 
Films over IJmuiden van vroeger. 
Seniorencentrum Zeewijk. Aan-
vang 14.00 uur, zaal open 13.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Young Art Festival in park Wes-
terhout in Beverwijk. Vanaf 14.00 
uur.

Oefenwedstrijd Telstar - AZ in het 
Rabobank IJmond Stadion. Aan-
vang 17.00 uur.

DJ Fuk Geluk in Café Bartje, 
Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.

Zomer op het Plein in Alkmaar op 
het Canadaplein. Cabaret, mu-
ziek, straattheater. Aanvang 20.30 
uur. Toegang gratis. Kijk voor het 
complete programma op www.
zomerophetplein.nl. Vanavond 
Room Eleven’s zangeres Janne 
Schra.

14 JULI

Museumstoomgemaal Half-
weg, Haarlemmermeerstraat 4 
in Halfweg is van 10.00 tot 16.00 
uur geopdne. De stoommachine 
wordt om 11.30 uur opgestart.  
Zie ook www.stoomgemaalhalf-
weg.nl (foto: aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon.

Fort Veldhuizen op de Genieweg 
1 in Heemskerk is geopend voor 
het publiek van 11.00 tot 16.00 
uur.

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur.

Imkers houden open dag in heel 
Nederland. Kijk voor een locatie 
in de buurt op www.bijenhou-
ders.nl/landelijke-open-imkerij-
dag

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op het Canadaplein. Cabaret, mu-
ziek, straattheater. Aanvang 14.30 
uur. Toegang gratis. Kijk voor het 

complete programma op www.
zomerophetplein.nl. Vandaag: 
Ste�en Morrison en New Cool 
Collective. (foto: IAMKAT)

15 JULI
Wandelen in een rustig tempo 
van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgre-
velaan 17 in Santpoort-Noord.

Huttenbouw Velserbroek op het 
natuurterrein aan de Grote Bui-
tendijk. (foto: aangeleverd)

Gratis sportieve activiteiten voor 
kinderen uit groep 1 tot en met 
8 door Sportservice Kennemer-
land. Info en aanmelden: www.
teamsportservice.nl/kennemer-
land. (foto: aangeleverd)

Activiteitenweek tot 18 juli in Vel-
serbroek voor jong en oud. Kijk 
voor meer informatie op hart-
voorvelserbroek.nl/impact. (foto: 
aangeleverd)

Heksen en tovenaars. Toverlessen 
op zoek naar ingrediënten voor in 
de magische heksensoep. Boer-
derij Zorgvrij, Genieweg in Vel-
sen-Zuid. Om 10.00 en 13.00 uur.

16 JULI
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Exposities: Festung 
IJmuiden/Museumschatten, 4 
speurtochten/nieuw: Escape-
spel. (foto: aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 euro bovenop 
de entreeprijs.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro 
per keer. Meer informatie: 0255-
510652.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.

Avondkaasmarkt in Alkmaar, 
19.00-21.00 uur.

17 JULI

Extra publieksdag op Fortei-
land. Vertrek m.s. Koningin Em-
ma vanaf Sluisplein 80 IJmuiden 
om 12.45 uur, retourvaart is om 
15.15 uur. (foto: aangeleverd)

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 euro bovenop 
de entreeprijs.

Zomeravondconcert in Grote 
Kerk Alkmaar om 20.15 uur. Be-
kende organisten bespelen het 
Van Covelens-orgel en het Van 
Hagerbeer/Schnitger-orgel. Van-
avond Pieter van Dijk. Kaarten via: 
www.grotekerkalkmaar.nl.

18 JULI

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 
(foto: Pixabay)

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 euro bovenop 
de entreeprijs.

Voorstelling ‘Jan Klaassen en Hu-
go het monster’ wordt gespeeld 
door Theater Poppengrollen in 
de Bosbeekschuur, Wüstelaan 
Santpoort-Noord (tegenover mo-
len De Zandhaas. Aanvang 15.00 
uur. Zie www.theaterpoppeng-
rollen.nl voor uitgebreide infor-
matie over de voorstellingen. (fo-
to: aangeleverd)

Openluchtbioscoop Film aan het 
Water met uitzicht op de Veer-
plas. Voor meer informatie: www.
hetveerkwartier.com.

‘Sportcontrainer’ nu in Velserbroek
Velserbroek - De ‘sportcontrai-
ner’ is opnieuw verplaatst en 
staat nu aan de Wieringeraak 
in Velsebroek. Met deze bijzon-
dere, uitklapbare zeecontai-
ner kunnen de bewoners van 
de wijk op eenvoudige manier 
gratis werken aan de condi-
tie. Hiermee stimuleert de ge-
meente sport en bewegen in 
de openbare ruimte. Voorlopig 
blijft de ‘sportcontrainer’ nog 
rondreizen door de gemeente.

Het toestel wordt telkens voor 
vier maanden ergens geplaatst. 
Velsen-Noord had in juni 2018 

de primeur, vervolgens stond de 
zeecontainer bij sporthal Zee-
wijk en aan de Heerenduinweg 
in IJmuiden. Na een korte tus-
senstop bij het Havenfestival, 
waar de voorziening eind vorige 
maand werd geplaats, kunnen nu 
de inwoners van Velserbroek ge-
bruik maken van de trainingsmo-
gelijkheden. 
Ook de volgende twee loca-
ties zijn inmiddels al vastgelegd, 
die liggen allebei in Santpoort-
Noord. Voor de periode vanaf zo-
mer 2020 moeten nog nieuwe 
plannen worden gemaakt. De 
‘sportcontrainer’ leent zich uitste-

kend voor intensief klim- en klau-
terwerk, je kunt er zelfs een com-
plete obstacle run of survival trai-
ning mee opzetten. In het afge-
sloten deel van de container lig-
gen nog meer trainingsmateria-
len, deze zijn door clubs en ver-
enigingen op aanvraag gratis te 
gebruiken. Hiervoor dient men 
contact op te nemen met Sport-
loket Velsen. Er wordt dan een co-
de verstrekt, die toegang geeft 
tot deze materialen, zodat er nog 
meer uit de ‘sportcontrainer’ kan 
worden gehaald, letterlijk en �-
guurlijk. (tekst: Bos Media Servi-
ces/foto: Reinder Weidijk)
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Piet Wullaert gehuldigd:
Veertig jaar in organisatie 
Zwem4daagse
IJmuiden - Voor veel IJmuide-
naren is Piet Wullaert een be-
kende. Al vanaf de basisschool 
is hij lid van zwemvereniging 
Watervrienden en ondanks 
zijn inmiddels 75-jarige leef-
tijd is hij er nog altijd als trai-
ner actief. Vrijdagavond werd 
hij, bij de afsluiting van de jaar-
lijkse Zwem4daagse, door wet-
houder Bram Diepstraten in 
het zonnetje gezet. Piet was dit 
jaar namelijk voor de veertig-
ste keer betrokken bij het orga-
niseren van het evenement.

Als iemand de term ‘Watervriend’ 
past, is het wel Piet Wullaert. Hij 
werd als 10-jarige jongen lid van 
de zwemvereniging en bracht in 
de loop der jaren heel wat uren 
in het water door. Piet nam deel 
aan zwemwedstrijden en deed 
aan waterpolo. Daarnaast maak-
te hij zich ook op andere manie-
ren zeer verdienstelijk voor de 
vereniging, hij was onder meer 
jarenlang bestuurslid. Bovendien 
stond Piet, samen met enkele col-

lega’s, aan de wieg van de IJmui-
dense Zwem4daagse. De heren 
Kuijk en Schol, destijds allebei 
badmeester in het vorige zwem-
bad De Heerenduinen, benader-
den hem destijds om dit evene-
ment te gaan opzetten. Piet ver-
telt: ,,Ik had al ervaring met der-
gelijke evenementen. Ik organi-
seerde bijvoorbeeld in die tijd 
al wedstrijden in de Bosbaan in 
Amsterdam en ik had ook al ja-
ren schoolwedstrijden geor-
ganiseerd. Daarom werd ik ge-
vraagd om de Zwem4daagse in 
IJmuiden te gaan starten.’’ Van 
het toenmalige organisatiecomi-
té is Piet als enige nog steeds ac-
tief. ,,Sport houdt je jong’’, glun-
dert hij. En: ,,Je moet het leuk vin-
den en je moet je betrokken voe-
len bij de jeugd.’’Dat hij, ter gele-
genheid van zijn 40-jarig jubile-
um als medeorganisator van het 
evenement, een speciaal bedank-
je krijgt, vindt hij mooi. ,,Dat geeft 
je echt het gevoel dat men het 
waardeert, wat je doet.’’ (Bos Me-
dia Services)

Energiek Velsen biedt gratis 
opleiding tot energiecoach
Velsen - Lokale duurzame ener-
giecoöperatie Energiek Velsen 
wil buurtbewoners graag helpen 
met de verduurzaming van hun 
woning. Hiervoor worden ener-
giecoaches opgeleid die in hun 
buurt andere bewoners kunnen 
helpen. De coöperatie is op zoek 
naar Velsenaren die er iets voor 
voelen energiecoach te worden 
en daarvoor de gratis opleiding 
in september willen volgen.

Martijn Mewe, voorzitter van 
Energiek Velsen: ,,Het interessan-
te is dat wij als bestuur zelf met 
een aantal leden deze cursus ge-
daan hebben en daarin leerden 

dat je vrij eenvoudig met kleine 
stappen en beperkte investerin-
gen al grote besparingen kunt re-
aliseren en direct meer comfort in 
je woning ervaart. Je hoeft niet 
persé in een keer je woning aan 
te pakken. Het geeft een goed 
gevoel kennis met elkaar te delen 
en mensen een stap verder te hel-
pen. In september begint de cur-
sus en hebben we plek voor 10-
12 personen. Ook vrouwen zijn 
welkom”.

Interesse in deze unieke oplei-
ding? Kijk op www.energiekvel-
sen.nl. De cursusavonden zijn op 
3, 10,17 en 24 september.

Poppentheater
in de zomervakantie
Santpoort - Gedurende de zo-
mervakantie verzorgt Theater 
Poppengrollen een aantal pop-
penvoorstellingen in de Bos-
beekschuur tegenover molen 
De Zandhaas. Kinderen kunnen 
voor 6,50 euro eerst genieten 
van de voorstelling en daarna 
zelf met poppenkastpoppen 
aan de slag. Bovendien krijgen 
ze na a�oop ook nog een ijs-
je…!

Er zijn twee verschillende voor-
stellingen, die bij toerbeurt wor-
den gespeeld. In de voorstel-
ling ‘Jan Klaassen en Hugo het 
monster’ vindt Jan Klaassen een 
kist, iets daarin… Hugo, een ver-
schrikkelijk monster… Of toch 
niet…? Het is een prachtig ver-
haal over vriendschap, dat ge-
speeld wordt op 18 juli, 3 augus-
tus en 16 augustus. In ‘De ontvoe-
ring van Kaatje Kip’ wordt Kaatje 

Kip ontvoerd en is Hendrik Haan 
daardoor ontroostbaar. Hij stopt 
zelfs met kraaien. Alles op de 
boerderij loopt daardoor in het 
honderd, maar uiteindelijk komt 
alles goed. Deze voorstelling is te 
zien op 26 juli, 8 augustus en 24 
augustus. Alle voorstellingen be-
ginnen om 15.00 uur. Een plekje 
reserveren kan door een e-mail te 
sturen naar theaterpoppengrol-
len@gmail.com of door te bellen 
naar nummer 06 44294279. Mo-
len De Zandhaas bevindt zich aan 
de Wüstelaan 83 te Santpoort-
Noord. In de schuur, in het er te-
genover gelegen bos, vinden de 
voorstellingen plaats. De tem-
peratuur is daarbinnen in de zo-
mermaanden meestal zo’n tien 
graden lager dan buiten. Kijk op 
www.theaterpoppengrollen.nl 
voor uitgebreide informatie over 
deze voorstellingen. (foto: aange-
leverd)

Open dag Modelvliegclub
Velsen-Zuid - Op 13 juli houdt 
modelvliegclub FMS in Spaarn-
woude een open dag. Zij willen 
hiermee hun hobby bekend ma-
ken bij het grote publiek.

Er zijn deze dag verschillende de-
monstraties met modelvliegtui-
gen, modelhelicopters, Drone ra-
ces (heel spectaculer) en Craw-
ler (model jeeps laten rijden over 

een parcours). Dit alles radiogra-
�sch bestuurd .
Ook bestaat de mogelijkheid on-
der begeleiding van een instruc-
teur zelf een keer proberen te 
vliegen met een vliegtuig.
De open dag is van 11.00 tot 
16.00 uur op de Spaarndammer-
weg 3, nabij de golfbaan. Meer 
informtie: www.fms-spaarnwou-
de.nl. (foto: aangeleverd)

Vijftig keer Zwem4daagse
IJmuiden - Honderden deelne-
mers zwommen vorige week in 
het kader van de Nationale Zwem-
4daagse weer hun baantjes in het 
water van zwembad De Heeren-
duinen. Voor één van hen was het 
een bijzondere editie: Jaime Prij-
den. De IJmuidenaar mocht, na-
dat hij zijn laatste twintig baan-
tjes had gezwommen, een jubi-
leumtrofee in ontvangst nemen, 
omdat het voor hem de vijftigste 
editie was.

Hoewel Jaime Prijden zelf nog 
maar 46 jaar oud is, heeft hij in-
middels wel al vijftig edities van 
de Zwem4daagse op zijn naam 

staan. De verklaring daarvoor 
schuilt in het feit dat hij niet al-
leen in IJmuiden deelneemt, maar 
ook in omliggende gemeenten, 
waar het evenement in een ande-
re week wordt gehouden. Zo kan 
hij in een jaar tijd meerdere edi-
ties aan het totaal toevoegen. In 
feite zijn het er zelfs nog meer dan 
vijftig, want de bewijsstukken van 
zijn deelname in de beginjaren is 
hij kwijtgeraakt. ,,Toen ben ik op-
nieuw begonnen’’, vertelt de fa-
natieke zwemmer. Vrijdagavond 
kreeg hij uit handen van sport-
wethouder Bram Diepstraten een 
speciale trofee in het kader van 
zijn jubileum. (Bos Media Services)

Woensdagavondbridge 
bij Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Bij de veren-
ging Santpoorts Belang is er de 
mogelijkheid om elke woens-
dagavond óf om de week te 
bridgen, van september tot en 
met mei. Er zijn drie lijnen van 

elk 24 spellen. Ook als begin-
nende bridger is men van har-
te welkom. Gezelligheid en ple-
zier staan centraal. Voor meer in-
formatie: www.santpoortsbe-
lang.nl.

Woongroep IJmuiden 
kraagt steeds meer vorm
IJmuiden - Woongroep IJmui-
den is een nog te bouwen woon-
gemeenschap die samen in zelf-
standigheid oud wil worden. Dit 
betekent dat je in je eigen ap-
partement woont met eigen 
voordeur en balkon maar dat ze 
net iets meer voor elkaar willen 
betekenen. Het is de bedoeling 
dat er minimaal 33 appartemen-
ten worden gebouwd en daarbij 
een gemeenschappelijke tuin, 
woonkamer en eventueel 2 ex-
tra hobbyruimtes/kantoortjes. 
De groep wil zelfstandig blijven 
wonen met net iets meer con-
tact met elkaar door af en toe sa-
men te eten, voetbal te kijken, 
culturele uitjes te organiseren, 
ko�e te drinken en elkaar in vei-
ligheid op te zoeken binnen het 
pand.
Inmiddels is men als Woongroe-
pIJmuiden (WIJ) 3 jaar bezig om 

dit voor elkaar te krijgen en in 
april zijn ze o�cieel een vereni-
ging geworden. Ze hebben de 
eerste jaarvergadering met suc-
ces afgerond.
WIJ heeft een projectontwikke-
laar gevonden die met hen in 
zee wil. Er hebben een aantal ge-
sprekken plaatsgevonden met 
gemeente Velsen en de wethou-
der wonen. ,,Het enige wat we 
nodig hebben is een stuk grond’’, 
aldus WIJ. Binnen de gemeente 
wordt hieraan gewerkt.
Inmiddels drinken ze elke 
maand ko�e met elkaar en heb-
ben ze een BBQ gehad om el-
kaar beter te leren kennen. Een 
woordvoerder: ,,WIJ is er klaar 
voor en de volgende zet is aan 
de gemeente Velsen.’’ 
Voor meer informatie: info@
woongroepijmuiden.nl. (foto: 
aangeleverd)

‘Seaport Zomerse 100’ 
bij RTV Seaport
Velsen - Woensdagavond 17 juli, 
vanaf 18.00 uur tot middernacht, 
stijgt de temperatuur in de studio 
van RTV Seaport, de lokale om-
roep van Velsen. Deze wordt om-
getoverd tot ‘Beachclub Seaport’. 
Vanaf daar wordt de live-uitzen-
ding gemaakt met de Top 100 
van de bekende zomerhits of 
andere zonnige, zomerse mu-
ziek. Deze ‘Seaport Zomerse 100’ 
wordt (mede)samengesteld door 
de luisteraars en gepresenteerd 
door Gerard Boer (foto) en Mark 
Metselaar. 
Wilt u bij deze live-uitzending 
aanwezig zijn, of uw favorie-
te zomerhit op de radio aankon-
digen, laat het Seaport dan we-
ten. Gerard: “En natuurlijk nodi-
gen we u uit om ons te laten we-
ten wat uw eigen Top 10 aan zo-
merhits is. Van daaruit, stellen 
we de ‘Seaport Zomerse 100’ sa-
men”. U kunt uw ‘Zomerhit Top 10’ 
of reactie WhatsAppen naar:  06-
44055693. (foto: aangeleverd)

Swingend centrumoverleg 
OC Zeestroom
IJmuiden - Bij ontmoetingscen-
trum Zeestroom in IJmuiden 
heeft en afgelopen vrijdag een 
heel bijzonder centrumoverleg 
gehad. Vier keer per jaar houden 
ze zo’n centrumoverleg; dan ko-
men ze samen met hun deelne-
mers en hun mantelzorgers. Het 
thema van deze middag was be-
wegen en na wat informatie over 
het belang van bewegen als je 
ouder wordt, hebben ze met el-
kaar het één en ander ook goed 
in praktijk gebracht.  Bianca Bas-
jes van “Lets twist again” hielp 
daarbij. Zij nam de aanwezi-
gen met herinneringen en mu-
ziek mee naar de tijd dat ze nog 
dansles hadden. De twist, En-

gelse wals, linedance, stoeldans, 
chachacha; alles kwam voorbij en 
niets was te gek! Ook verzoekjes 
konden gedraaid worden. Uitein-
delijk stond iedereen op de dans-
vloer. Ontmoetingscentrum Zee-
stroom is een plek waar mensen 
met een haperend brein vijf da-
gen in de week welkom zijn. Ze 
doen vele activiteiten, ze lunchen 
ook met elkaar en richten zich 
vooral op wat de deelnemers nog 
wél kunnen. 
Nieuwsgierig naar deze club aan 
het Zeewijkplein 262 in IJmui-
den? Kom gerust eens langs voor 
informatie en een kopje ko�e óf 
bel met 023-8910503. (foto: aan-
geleverd) 
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Dag juf Greet en juf Rianne!

Santpoort - Bijna zomervakan-
tie…en op basisschool Parnas-
sia zingt groep 8: ‘Wij vieren 
feest... aan alles komt een ein-
de... Er is een tijd van komen en 
van gaan...’t is tijd...’t is over en 
gedaan!’
Aan het einde van dit school-
jaar nemen deze leerlingen af-
scheid van hun basisschool. 

Maar zij zijn niet de enigen die 
voorgoed de deur van Parnassia 
achter zich dichttrekken: Ook 
juf Rianne en juf Greet komen 
na de zomer niet meer terug op 
school. Na een lange carrière in 
het onderwijs gaan zij beiden 
genieten van hun pensioen!
Rianne de Kort, leerkracht van 
groep 8, is sinds 1991 werk-

zaam voor Stichting Atlant ba-
sisonderwijs, waarvan de laat-
ste 21 jaar op basisschool Par-
nassia. 
Greet Koutstaal, leerkracht van 
de kleuters, maar daarvoor van 
veel andere groepen, heeft zich 
in 2000 bij het team gevoegd.
Voor hen is het werken op 
school “over en gedaan!” Dit zal 
voor iedereen wel even wen-
nen zijn. Binnen het team had-
den zij hun eigen kwaliteiten en 
taken, die nu gemist gaan wor-
den.
Rianne was al die tijd hét ge-
zicht van groep 8. Het hoog-
tepunt voor de leerlingen van 
deze klas, was het afsluitende 
kamp naar het Moertje in Bra-
bant, waar Rianne oorspron-
kelijk vandaan komt. Veel oud-
leerlingen denken daar met 
veel plezier aan terug. Bezoek 
aan het reptielenhuis en de Ef-
teling waren toppers.
Juf Greet, de muzikale noot van 
de club, zong niet alleen mee 
in een groot koor, maar ook da-
gelijks met de kinderen van de 
groep. Greet is van vele mark-
ten thuis; dit blijkt wel uit het 
feit dat zij gewerkt heeft in 
groep 1 tot en met 7.
Greet en Rianne, namens de 
leerlingen bedankt voor al-
les wat jullie hebben betekend 
voor de kinderen, de ouders 
en de collega’s en vanaf de-
ze plaats wensen wij jullie een 
goede toekomst toe...met veel 
tijd voor je zelf. (foto: aangele-
verd) 

Bij de IJmuider Harmonie
Gratis muzieklessen voor
kinderen uit groep 5/6
Velsen - Voor veel kinderen is een 
instrument leren spelen niet van-
zelfsprekend. Dat is jammer! Mu-
ziek maken geeft een enorme 
voldoening. Bovendien blijkt uit 
onderzoek dat musiceren goed is 
voor de ontwikkeling van samen-
werken, communicatie en ande-
re algemene vaardigheden van 

kinderen. Het Music-4U-team van 
de IJmuider Harmonie start weer 
met een ccursus op 1 oktober. Elk 
kind uit groep 5/6 kan zich in-
schrijven. 
De opleiding bestaat uit twee 
deelcursussen van 10 weken en 
vindt plaats op maandagavond 
van 18.15 tot 19.00 uur in het 

clubgebouw van de IJmuider 
Harmonie in Velsen-Zuid. Deelna-
me is gratis. 
Een aanmeldingsformulier is te 
vinden op www.ijmuiderharmo-
nie.nl bij het kopje Music for You 
( M4U). Alles is gratis, zelfs de li-
monade op de cursusavond. (fo-
tocollage: aangeleverd)

Duinbrandjes in Velsen-Noord en IJmuiden
Velsen - De brandweer is 
woensdagavond om 22.48 uur 
met veel wagens uitgerukt voor 
een duinbrand in Velsen-Noord. 
Het vuur was snel geblust door 
de eerste tankautospuit die ter 
plaatse kwam. De brand woed-
de in het duingebied aan de 
Reyndersweg en werd rond 
kwart voor elf ontdekt. Vanwege 
de droogte en omdat de brand-
haard moeilijk te bereiken was, 
dreigde er extra gevaar. Daar-
om sloeg de brandweer groot 
alarm. De brand werd uitge-
maakt. Daarna is er nog enige 
tijd extra nageblust. Na onge-
veer een uur was de brand he-
lemaal uit en konden de brand-
weerlieden weer inpakken. De 
oorzaak van de brand wordt 
nog onderzocht.
Zondagavond om 20.29 uur 
was het weer raak, dit keer in 
de duinen bij IJmuiden. De eer-

ste voertuigen voor deze brand 
waren al om 20.19 uur opge-
roepen. Ook hier had het eerste 
brandweervoertuig de brand 

snel onder controle en konden 
de overige opgeroepen voertui-
gen in de kazerne blijven. (foto: 
Evelien Olivier)

Geëindigd bij beste negen:
it e  trandt in okerfina e

IJmuiden - Nederlands kam-
pioen pokeren is hij niet ge-
worden, maar Mitchel Rutten 
heeft het afgelopen zaterdag 
in Ermelo wel behoorlijk ver 
geschopt. De 23-jarige IJmui-
denaar mocht aan het eind van 
het kampioenschap plaatsne-
men aan de �naletafel en werd 
uiteindelijk gedeeld derde.

Na voorrondes op maar liefst 143 
locaties in het land namen za-
terdag de beste 183 pokerspe-
lers plaats aan de tafels in hotel 
De Heerlickheijd in Ermelo. Na 
vier uur spelen waren er nog 100 
deelnemers in de race, na het di-
ner ging de onderlinge strijd ver-

der en rond 22.00 uur bleven er 
nog 15 spelers over. Uiteinde-
lijk zouden er daarvan nog eens 
6 afvallen, maar Mitchel bleek 
nog altijd sterk genoeg en ging 
door naar de �naleronde. In een 
spectaculaire hand werden Hen-
ri Nel (Bunschoten) en Kees Val-
star (Naaldwijk) tegelijkertijd uit-
geschakeld. Beide spelers gingen 
all-in met 44 waardoor ze pre-
cies dezelfde hand hadden. Mit-
chel was ook all-in, maar stond 
er duidelijk beter voor. Hij liet 
twee vrouwen zien, waardoor hij 
zowel Henri als Kees wist uit te 
schakelen. In de ronde die volg-
de, moest Mitchel echter zelf, sa-
men met Bjorn Domhof (Lichten-

voorde), Gon Wassenaar (Wagen-
berg), Yvo Nieuwenhuijzen (Hier-
den) en Jordy van Buren (Zwijn-
drecht) het strijdtoneel verlaten. 
De heads-up ging tussen Jakob 
Kerkho� (Valthermond) en Mar-
tin van Meel (Langeweg). Uitein-
delijk bleek Martin de sterkste te 
zijn. Hij versloeg Jakob in een zin-
derende heads-up waar het zeer 
lang duurde voordat de strijd be-
slist werd. De ene keer won Jakob 
wat punten, de andere keer was 
het Martin die de chips naar zich 
toe kon schuiven. Met twee boe-
ren wist Martin uiteindelijk het 
duel in zijn voordeel te beslissen. 
De gehele uitslag is op www.onk-
poker.nl te vinden.

Pictogrammen voor wandelaars en 
fiet er  o  ee eg in in en r id erg
Velsen - Veel mensen �etsen 
heerlijk over de Zeeweg in Duin 
en Kruidberg op hun tochtje door 
het duin, zeker nu sinds maart 
dit jaar het modderigste stuk be-
straat is met klinkers. Deze week 
zijn de laatste kleine puntjes van 
het project afgerond en daarmee 
is eindelijk duidelijk waarvoor de 
mysterieuze witte stippellijn op 
het pad is.

De Zeeweg in Duin en Kruidberg 
is wandel- én �etspad. In de klin-
kerbestrating is een witte stippel-
lijn gelegd. Veel mensen vragen 
zich af, wat die lijn nu betekent. 
Er zijn nu speciale tegels met een 
pictogram voor wandelen en �et-
sen gelegd. De lijn is gemaakt om 
�etsers en wandelaars meer at-
tent op elkaar te maken. De te-
gels laten dit nu mooi zien. 
De �etspaden in Duin en Kruid-
berg zijn recreatief wandel- én 
�etspad. Dat betekent, dat je het 
pad deelt. Op drukke momenten 
is er wel eens wat hinder van el-
kaar. Het is de bedoeling dat ie-
dereen rekening met elkaar 
houdt en de lijn en tegels herin-
neren je daaraan.

Natuurmonumenten kon het 
�etspad dit jaar eindelijk laten 
verbeteren doordat de provin-
cie via een subsidie ongeveer de 
helft meebetaalde. Het verbete-
ren van het pad was al heel lang 

een wens, omdat de oude verhar-
ding versleten was en niet meer 
goed te onderhouden was. 
Natuurmonumenten heeft te-
gelijk op parkeerplaats Duin en 
Kruidberg parkeerplekken voor 
mindervaliden laten maken en de 
situatie is veiliger gemaakt door 
de kuilen aan te pakken en het 
anders in te richten. Om het veili-
ger en makkelijker te maken voor 
mindervaliden en mensen met 
een kinderwagen is er een klap-
hek geplaatst langs het �etspad 
direct naast het veerooster.

Tips voor een rondje duin wan-
delen of �etsen
Tips voor mooie wandelroutes 
in Duin en Kruidberg vind je op 
www.natuurmonumenten.nl . 
Fietsers kunnen een afwisselend 
rondje maken via ingang Hee-
renduinen door het duin naar in-
gang Duin en Kruidberg. Of lek-
ker doortrappen op lange route 
door het hele Nationaal Park. 

Kijk daarvoor in de (gratis) Na-
tuurRoute app! (foto: ©Natuur-
monumenten)

DCIJ-Nieuws
IJmuiden wint het Jan Mekken toernooi
IJmuiden - De laatste wedstrijd 
van het damjaar is sinds jaar en 
dag het Jan Mekkentoernooi. In 
viertallen strijden damverenigin-
gen om de wisselbeker. IJmuiden 
werd vorig jaar kampioen van de 
B-divisie en mocht dit jaar strij-
den op het hoogste niveau. Klaas 
de Krijger, Jan Maarten Koorn, 
Cees van de Vlis en Jesse Bos ver-
dedigden dit jaar de Ijmuiden-
se eer.
De IJmuidense spelers begon-
nen wisselvallig. Zowel Klaas, Jan 
Maarten als Cees wisselde winst- 
en verliespartijen met elkaar af. 
Maar Jesse Bos was in vorm en 
wist in alle ontmoetingen de vol-
le winst te behalen. Hierdoor ver-
overde IJmuiden na drie ron-
den de koppositie. In de vierde 
ronde trof Ijmuiden het favorie-
te Enkhuizen. IJmuiden had het 
zwaar: Cees en Klaas stonden on-
der druk, Jan Maarten had kansen 
en Jesse leek geen echte winst-
kansen te hebben. Jan Maarten 
won, Klaas wist zich te verdedi-
gen en Cees verloor. Jesse wist 
tegen voormalig jeugdkampi-
oen Richard Bos met nog enkele 
seconden op de klok zijn tegen-

stander een verkeerde meerslag 
te laten nemen waardoor Ijmui-
den met 5-3 won. IJmuiden bleef 
tot de laatste ronde aan kop. De 
laatste ronde was het duel tus-
sen de nummers 1 en 2, IJmui-
den en De Zaanstreek. Klaas, Jes-
se en Jan Maarten speelden gelijk 
waarna Cees erin slaagde om zijn 
sterkere tegenstander te verras-

sen. IJmuiden won dus ook van 
De Zaanstreek en veroverde met 
ruime voorsprong de wisselbeker. 
Met deze winst heeft Damclub 
IJmuiden een succesvol seizoen 
afgesloten. 
In de zomermaanden staan voor 
een aantal spelers de grote zo-
mertoernooien op het program-
ma. (foto: aangeleverd)

ee i k at 
vertel je me...
IJmuiden - Op zaterdag 13 juli 
worden weer �lms vertoond over 
IJmuiden van vroeger in Senioren-
centrum Zeewijk. Voor de pauze 
‘IJmuiden aan Zee’ (uitzending ge-
maakt door de Tros/3x herhaald). 
Daarna een korte pauze, waarin 
vishandel Martens verse haring 
zal uitdelen. Na de pauze een nau-
tische �lm ‘Passen en meten’, een 
�lm over een kleine haven/Zee-
haven IJmuiden. De zaal is vanaf 
13.00 uur geopend, om 14.00 uur 
start de �lmvertoning. Kaartver-
koop aan de bar, een kaartje kost 
2 euro. (foto: aangeleverd)
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Nieuwe zone-indeling brengt duidelijkheid
Kitesurfen op deel strand toegestaan

De unieke stroming voor de kust 
van IJmuiden door de aanwezig-
heid van de twee pieren  maakt 
deze locatie zowel voor beginners 
als voor gevorderde kitesurfers 
zeer geschikt. In het verleden was 
het echter niet voldoende duide-
lijk waar je wel mag kitesurfen en 
waar niet. Immers, wanneer bad-
gasten even een frisse duik wil-
len nemen en een kitesurfer op 
dat moment in volle vaart voorbij 
komt, kan dat tot gevaarlijke situa-
ties leiden. De gemeente wil graag 
de wind-, water- en durfsport be-
vorderen, maar tegelijkertijd ook 
de veiligheid voor de strandbe-
zoekers waarborgen. Daarom is 
een nieuwe zone-indeling ge-
maakt en wordt voortaan maan-
delijks overleg gevoerd tussen de 
gemeente, de IJmuider Reddings-

brigade en de Nederlandse Kite-
surf Vereniging.

Deze drie organisaties tekenden 
vorige week woensdag een inten-
tieovereenkomst waarin deze za-
ken zijn vastgelegd. De proef met 
het werken op deze manier gaat 
duren tot het eind van het strand-
seizoen 2020. Speciaal voor deze 
proef zijn borden gemaakt, waar-
op de strandbezoekers kunnen 
zien wat wel en niet mag. Wie bij-
voorbeeld vanaf de Kennemer 
Boulevard het strand opwandelt, 
ziet duidelijk aangegeven dat zich 
rechts zone 1 bevindt en links zo-
ne 2. In zone 1 is kitesurfen toe-
gestaan en zwemmen verboden. 
In zone twee is dat precies om-
gekeerd, die zone is gereserveerd 
voor de mensen die graag in zee 

willen zwemmen. Er wordt  een zo-
genoemde spotbeheerder aange-
steld, die tot taak heeft kitesurfers 
aan te spreken op onveilig gedrag.

Ongeveer negen jaar geleden 
speelde overigens al dezelfde pro-
blematiek. Ook toen werden al 
plannen gesmeed om tot een der-
gelijke overeenkomst met de be-
trokken partners te komen. Een 
destijds aan het strand gevestig-
de kiteshop speelde hierin een 
belangrijke rol, maar sloot vervol-
gens de deuren en daarmee stop-
te destijds ook het project. In de 
Nederlandse Kitesurf Vereniging, 
die zich sinds al 2000 inzet als be-
langenbehartiger voor de kitesurf-
sport in Nederland, is nu een goe-
de samenwerkingspartner gevon-
den. 
Wethouder Bram Diepstraten: ,,In 
het collegeprogramma staat dat 
we van IJmuiden dé wind- en wa-
tersportlocatie van Nederland wil-
len maken. Voor deze proef heb-
ben we intensief met elkaar over-
legd.’’ (Bos Media Services)

Bouw 380 woningen Hofgeest 
kan definitief doorgaan
Velserbroek - Donderdag 27 ju-
ni 2019 heeft de gemeenteraad 
van Velsen het stedenbouwkun-
dig plan Hofgeest vastgesteld. 
Dat is goed nieuws want het 
brengt de bouw van 380 wonin-
gen in het aantrekkelijk nieuwe 
woongebied Hofgeest weer een 
stap dichterbij. De nieuwbouw in 
Hofgeest draagt bij aan de ambi-
tie van de gemeente om prettige, 
betaalbare en duurzame wonin-
gen in alle wijken van Velsen te 
realiseren. Voordat de bouw start 

moeten nog verschillende stap-
pen genomen worden zoals het 
sluiten van een overeenkomst 
met ontwikkelaars, het verder uit-
werken van de onderdelen van 
het plan en het maken van een 
nieuw bestemmingsplan.
Gelijktijdig met de verdere uit-
werking van het plan Hofgeest 
wordt onderzocht of:
• Rugbyclub ‘The Smugglers’ mee 
kan verhuizen naar het nieuwe 
terrein van voetbalclub ‘VSV’.
• Het huidige terrein van ‘The 

Smugglers’ gebruikt wordt voor 
woningbouw met extra aandacht 
voor jongerenwoningen.
• Er mogelijke alternatieve ont-
sluitingsmogelijkheden zijn voor 
het parkeerterrein van de sport-
velden.
 
Naar verwachting wordt in 
2020/2021 gestart met de bouw 
van de nieuwe wijk.
Meer informatie over het project 
is te vinden op: www.velsen.nl/
actueel/projecten/hofgeest.

Luikjesdag op Gymnasium Felisenum

Nieuwe trainer gepresenteerd in Velsen-Zuid
Andries Jonker wil ‘typische Andries 
Jonker-saus’ over heel Telstar uitsmeren
Velsen-Zuid - Waar Mike Snoei 
het -bijna- exact twee jaar gele-
den had over de ‘Over mijn lijk’-
mentaliteit, kiest zijn opvolger 
de term ‘typische Andries Jon-
ker-(voetbal)saus’. In het voet-
balwereldje zijn clichés haast 
evangelies geworden. Zeker 
als het presentaties van nieuwe 
spelers en trainers betreft. Dan 
gaan de veel gebezigde stan-
daardvoetbaluitspraken als 
warme broodjes over de toon-
bank. ‘Ik wil echt iets nieuws 
gaan doen en uitproberen’, ‘de 
uitdaging was er’ en ‘ik zal lang 
niet de enige zijn die deze job 
wilde’. Maar bij Andries Jonker 
was het gemeend, zo bleek tij-
dens het perspraatje afgelopen 
week. 

De perspraatjes waarin hij o�ci-
eel werd gepresenteerd. Het Am-
sterdamse voetbaldier meende 
het, toen hij zei dat ‘Telstar inder-
daad die voorbijkomende trein 
is, waar je maar één keer op kan 
springen’. De voetbaltrein van 
Sportpark Schoonenberg dus. Na 
onder meer FC Barcelona en Bay-
ern München, is de voetbalspoet-
nik niet meteen de meest logi-
sche keuze, in de ogen van velen. 
Maar net als Mike Snoei twee jaar 
geleden, gaat voetbalevange-
list Jonker het avontuur vol aan. 
Het eerste seizoen (2017-2018) 
worp dat zijn vruchten meer dan 
af, maar het daaropvolgende jaar 
(2018-2019) was het bar en broos 
onder diezelfde Snoei. 

Hoe dat komt? Jonker heeft daar 

zo zijn verklaringen voor. ,,Er was 
een voorhoede met Hamdaoui, 
Novakovich en Platje in het eer-
ste seizoen van Snoei. Dat was 
Eredivisiewaardig, en speelde je 
vaak sprankelend voetbal. Het 
seizoen daarop was het meer dan 
logische verval.” Jonker is niet al-
leen oefenmeester van het eerste 
elftal, maar ook Technisch Direc-
teur. ,,Dat is een bewust keuze ge-
weest”, vertelt Jonker. ,,In samen-
spraak met de club heb ik beslo-
ten, dat ik mijn volledige voetbal-
visie over de club wil ‘uitsmeren’. 
Dus niet alleen het eerste elftal. 
Maar ook het vrouwenelftal en de 

jeugdteams hier in de buurt.” 

Want Jonker kent deze voetbal-
regio op z’n bekende Amster-
damse ‘duimpie’. Hij is zelf begon-
nen bij de verenigingen in Sant-
poort. Daarna werd hij beïnvloed 
door het evangelie van Cruij� en 
Michels. “Ik ben opgegroeid met 
hun voetbalvisie. Dus dat bete-
kent: sprankelend willen voetbal-
len, en het publiek met een goed 
gevoel naar huis willen gaan.” Op-
nieuw de hoop op veel goeds dus. 
Met de volledige ‘Andries Jonker-
saus’. (tekst: Douwe de Vries, foto: 
Telstar)

Velsen-Zuid - Op 4 en 5 juli von-
den op het Gymnasium Felise-
num weer de ‘Luikjesdagen’ en de 
diploma-uitreikingen plaats. Luik-
jesdag is een jonge traditie op het 
Felisenum. Sinds vijf jaar klimmen 
geslaagden voorafgaand aan de 
diploma-uitreiking op een trap 
en laten voor de volgende lich-
tingen een aardigheidje achter in 
één van de vele luikjes in het pla-
fond van het auditorium. Dit kan 
zijn een cadeautje, een brie�e, 
een sieraad, een �es… En ze ha-
len er ook iets uit. Dat kan zijn van 
een leerling van het afgelopen 
jaar maar ook van jaren geleden. 
Zo worden generaties met elkaar 
verbonden! (foto: aangeleverd)

Groep 8 Parnassia aanwezig bij 
ingebruikname nieuwe fontein hospice

Santpoort - Vorige week 
woensdag is de nieuwe fontein 
in de tuin van Hospice De Hei-
deberg in gebruik genomen. 
De nieuwe fontein is voor een 
groot deel bekostigd met geld 
dat de kinderen van groep 8 
van de Parnassia in december 
hebben opgehaald met hun ei-

gen wereldwinkel ‘De Fairkoop’. 
Zij hebben in januari een 
cheque van maar liefst 900 eu-
ro overhandigd aan Patricia en 
Annemiek, de coördinatoren 
van het hospice. 
Dat was de reden dat de kinde-
ren van groep 8 bij de officiële 
opening van de fontein aanwe-

zig mochten zijn. Heel leuk dat 
dit nog net voor hun afscheid 
van de basisschool plaats kon 
vinden. Juf Rianne en Anne-
mieke mochten het eerste wa-
ter in de fontein gieten, waar-
na de pomp in werking werd 
gezet. 
De kinderen mochten stenen in 
en rond de fontein leggen. Ste-
nen met mooie boodschappen 
van mensen die afscheid heb-
ben moeten nemen van een 
naaste geliefde. Prachtig om te 
zien hoe het water ging stro-
men over de mooie stenen met 
daarop geweldige herinnerin-
gen aan mensen die de laatste 
periode in het geweldige Hos-
pice De Heideberg hebben mo-
gen doorbrengen. De kinderen 
waren trots op hun bijdrage 
aan deze mooie fontein.
Na de officiële openeing wer-
den de kinderen nog getrak-
teerd op limonade en een 
heerlijke stroopwafel. 
Het was weer een onverge-
telijke herinnering voor deze 
groep 8 van de Parnassia. (foto: 
aangeleverd)

Kees Buis (bestuurslid IJmuider Reddingsbrigade), Bram Diepstraten (wethouder strandbeleid) en Joris van Es-
sen (Nederlandse Kitesurf Vereniging)

IJmuiden - Kitesurfen heeft de laatste jaren steeds meer aan po-
pulariteit gewonnen. Je stapt op een board, bindt een vlieger 
(’kite’) om en laat jezelf met behulp van de wind over het water 
voortbewegen. Het strand van IJmuiden staat in de top vijf van 
meest geliefde locaties voor kitesurfers. De toenemende belang-
stelling vraagt om nieuwe regels en die zijn er nu ook.

BIZ Enquête levert een 7,0 als rapportcijfer op
Ondernemers zien (sterke)
verbetering in havengebied
IJmuiden - BIZ Havengebied 
IJmuiden bestaat inmiddels 
ruim twee jaar. In die tijd zijn 
er allerlei activiteiten opgezet 
en uitgevoerd om te komen tot 
een schoon, heel en veilig ha-
vengebied. De belangrijkste ac-
tiviteiten zijn het cameratoe-
zicht en parkmanagement.
Onlangs heeft de BIZ onder de 
bedrijven in het havengebied 
een enquête gehouden om ant-
woord te krijgen op vragen als: 
Zijn we op de goede weg? Ziet 
u verbeteringen? Heeft u sug-
gesties? Zodat het bestuur van 
de BIZ nog meer kan doen om 
de doelstelling te halen: een 
schoon, heel en veilig havenge-
bied IJmuiden. Met een respons 
van meer dan 25% kan het be-
stuur tevreden zijn. En met de 
uitkomst ook! De inzenders ga-
ven de BIZ een 7,0 als rapport-
cijfer. Daarbij werden vooral het 

cameratoezicht, de aanpak van 
defecte lichtmasten en de inzet 
van een parkmanager als zeer 
positief ervaren. Daarbij leert 
de enquête dat meer dan 80% 
tevreden en zelfs zeer tevre-
den is over de bezigheden van 
de BIZ in relatie tot de financië-

le bijdrage die er voor gevraagd 
wordt. Op de vraag wat blij-
vend extra aandacht moet krij-
gen de komende tijd was aan-
pak van vuildumping en zwerf-
vuil het belangrijkste onder-
werp. Verder werd daar nog de 
aanpak van straatgroen, defec-
te lichtmasten en het overnach-
ten van buitenlandse truckers 
genoemd. 

Wensen zijn er ook. Zo denkt 
een inzender aan het aanleg-
gen van snelheidsdrempels en 
het planten van bomen, maar 
ook de aanpak van illegale be-
woning en parkeeroverlast 
door autobedrijven is voor een 
aantal bedrijven zeer wenselijk. 
Genoeg te doen voor de BIZ Ha-
vengebied IJmuiden de komen-
de tijd, om te komen tot een 
schoon, heel en veilig Havenge-
bied. (foto: aangeleverd)








